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VLIKo TELEGRAMOS PREZIDENTUI 
REAGANUI IR KONGRESMENUI KEMP 

taria: ATJKo Seimo, įvykstan
čio š .nų gruodžio 12 d„ -Čika
goje, organizaciniai planai, san
tykiavimo su PLB raikalais, ir 
VLIKo archyvų tvarkymas.

.(ELta)

LEB/DamascuJ

VLIKo pirmininkas dr. K- Bo 
b?lis rugpiūčio 18 d. pasiuntė te
legramas Lietuvos ir Rytų Eu
ropos klausimais prezidentui 
Reaganui ir Kongreso atstovui 
Jack F. Kempui (R.-N. Y.). Te
legramoje prezidentui Reaganui 
sakoma:

. ’“Mes pri tariame Jūsų penk
tadienį, 1984 m. rugpiūčio 17 d. 
padarytam pareiškimu, kart 
Jungtinės Valstijos nepripažįsta 
Sovietų Sąjungos įvykdyto Eu
ropos padalinimo. Neginčijainąs 
faktas, kad Jaltos sutartyje rei
kalaujama laisvų demokratinių 
rinkimų visose sąjungininkų iš 

. nacių išvaduotose šalyse. Sovie
tų Sąjunga sulaužė netiktai Jal- 

'tps, bet ir kitas sutartis... jėga 
pavergdama ir tebelaikydama 
pavergusi Rytų Europos kraštus, 
o ypač Pabaltijo valstybes. Visų 
Amerikos ir kitų po pasaulį iš" 
sisklaidžiusių lietuvių vardu, 
mes Jus sveikiname už Jūsų teį-

OGARKOVAS — KARO 
MOKYKLOS VIRŠININKAS

MASKVA, Rus. — Marš. Ni
kolai V. Ogarkovas. atleistas iš 
štabo viršininkų pareigų, paskir
tas sovietų karo mokyklos virsi- • 
ninko pareigoms.

“Tsss” pabrėžė, kad marš. ■ 
Ogarkovas buvo atleistas iš ka- j 
ro vadovybes, bet nepasakyta, 
atleidimo priežastis. Didieji 
Amerikos laikraščiai, pranešė, 
kad jis, būdamas štabo viršinįn- 
ku, nesilaikė komunistų parti
jos nustatytų dėsnių, todėl ir bu
vo atleistas.

Dabar Maskvoje sovietų ka-l 
rhiomenė tvirtina, kad jis vado-
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PADĖS PERTVARKYTI KRAŠTĄ 
TAIKOS PRAMONEI

Piniginis Izraelio vienetas — šekelis 
smarkiai nuvertintas

Tel Aviv
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Canal
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• JERUZALĖ, Jzr. — Nauja Iz-i tu Izraelio biudžetas siekia 22 
' raelio vyriausybė paskelbė, kad Ib lijonus.
: Izraelio karo jėgos pasitrauks biudž 
! iš Libano. Naujas karo rninis- 
i teris pareiškė, kad Izraelis tu- 
; rėš persitvarkyti taikos pagrin- 
' dais. Iki šio meto’ Izraelio visuo- 
;menė kasdien buvo informuoja- 
■ ma įvairiausiomis karo žinio- 
i mis, zel ateityje Izraelis turi 
‘ persitvarkyti taikos pramonei.

Nutarta sumažinti 
ą vienu bilijonu. Jiedu 
tiru apsvarstys ir nutars, 

kaip tą biudžetą apkarpyti. Vi
siems aišku, kad didžiausias ap- 
karpymas bus karo ministerijoj. 
Tai nebus toks lengvas dalykas, 
nes daugumą karių teks .atšauk
ti iš Libano ir paleisti atsargon. 
Dauguma dabartinių karių

Į Izraelio karo vadovybė la-' įtraukti į Izraelio taikos pra- 
• bai rūpinasi, Libane veiki sn- ) V . J, čia is partizanais ir dabzr, kari 
! jie neišsiveržtų į Izraelį ir ne- 
j žudytų pasienyje dirbančius Iz- 
1 raelio ūkininkus, 
i

monę.

Life;no vyriausybė pasižadėjo 
kontroliuoti pasienį, kad joks 
ginkluotas partizanų būrys ne
galėtų leisti partizanams šaudys 
ti į Izraelio teritoriją.

singą nusistatymą ir pažadami vans karo mokyklai, bet nepa- 
Jums pilną paramą”.

Telegramoje Kempui pakar- 
iojamas Reagano pareiškimai 
Jaltos klausiniu^ Kongresmenas 
prašomas iš' 
kutuoja^^^ 
litiką ręįpūbBKOiLę'/įfll
.Ko;

Prad

o po
ną.’

de

Fla,)/.taipgi^

ki pažadėjo šį 'rėilS

VLIKo Valdybos posėdis

Š. m. rugpiūčio 18 d. įvyko 
VLIKo Valdybos posėdis, pirmi- 
ninkaujant VLIKo pirm, pava
duotojui dr D. Krivickui. Posė
dyje dalyvavo: dr. E. Arminie
nė, dr. K. Jurgėla, dr. J. Stiklio- 
rius, p. V. Jokūbaitis-pnž., L. Gri 
nius ir VLIKo-ALtos įstaigos ve 
deja M. Samaitienė . k <

Posėdyje buvo plačiau apsvar 
styti reikalai susiję su Viešosios 
opinijos teismiu, organizuoja
mu 1985 m. Kopenhagoje ir Jau 
nimo sąskrydžiu Europoje 1985 
itl Valdyba nutarė pavesti inž. 
L. Griniui ir toliau tartis reika
lais su latviais ir estais, o taip 
pat su Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Sąjunga dėl darbų organi
zavimo; nutarta finansiniai pa
remti šiuos žygius. Valdyba nu
tarė deleguoti VLIKo vice pirm", 
tarporganizaciniains reikalams, 
p. V. Jokūbaitį dalyvauti Aus
tralijos Lietuvių Dienose, kurios 
vyks š. m. gruodžio 26 — sausio 
1 d. Canberroje. Ta proga p. JO;- 
kubartis aplankys ir kiląs lietiį 
vių gyvenamas vietoves Austra
lijoje. Posėdyje taipgi buvo ap-

JiDHI GR4žINQ
GUBERNATORIŲ ■' i ■ ■

i Indi —Indios 
^^^GandhT'; jyakar 

goms Andra 
j^Mleistą gu-

pre]

AT

I

decupled -Strait oAį 
""'ran

minis terių kabinę ras 
’ posėdžiavo ištisą sekmadienį, j 
Į Pirmadienio rytą paskelbė visą j 
Į eilę svarbių pranešimu, kurie lie l 
i čia kiekvieną Izraelio gyvento- .■ ,{ • -r>. “ v ‘ , pas:tinkją. Firmas pranešimas sako, !. .
! kad vvrLausvbė yra pasiruošusi 
kontroliuoti infliaciją. Jeigu rei 

į kalai ir^ toliau taip eis, tai imi 
j fliacija sunaikins visas Izraelio 
j atsargas, šį pareiskiiną papridė !
‘ žinia apie Amerikos pasantro bi-' — Mes pagerinsime santykine 

“įriijcnų doleriu paramą, Tai ne-j su JAV. — aš labai draugingai 
Esanti Amerikos paskola, kurią j pasikalbėjau su prezidentu Ręa- 
J Izraelis /turės atiduoti, bet taiįganu, — pareiškė Mulroney. ;

... , ’esanti Amerikos suteikta d (Wėdima turėti savo cerkves, pa^ .. .. \ v. v _ . . , . parama.. Trecias orancsmias sa- laikyti rvsius su žmonėmis ir (les v<- \ .. .... . . n • ko, kari Izraelio piniginis viene- tyti savo įsitikinimus. Popai ge- , * _ . ■ T1 .. t tas dar daugiau nuvertintas. Ikirtau zmojo. ka sovietu valdžia v. - i ,, . . /. ... šiol mokėjo 3b 1 šekelius uz do-leidzia ir neleidžia tikybiniu- ., ‘ i leri ,o nuo sios dienos mokes 3%
kams. • * i tšekelius; -■

Praeitą ketvirtadienį Billy. Izraelio premjeras Simon Pe-
Graham buvo Estijoje, Taline. r:s pi-anesė, kad Izraelyje suria- 

Jis 
piimadicnį pastebėjo, kad sa
vaitės viduryje jis susitars su 
Icaku šamiru. Dabartiniu me

ARAkIa

— Popiežius labai patenkin-
> savo viešnage Kanadoj. Jį 

>£ tikintieji ir netikintie
ji. Atvažiuoja eskimai, indėnai, 
i prancūzai ,anglai. Jis su visais 

pasikalba. Dar turi gerą balsą 
1 ir gali pagiedoti.

Izraelio naujas’<kabineta$ nutarė atšaukti visas savo karo jėgas 
iš-Libano ir Oliver tintF piniginį vienetą — šekelį

f KANADOJE BRIAN MULRONEY PRI- 
^Ėandamųri - Taraka - SAIKDINTAS PREMJERO PAREIGOMS 

Rama Rao. Audra Pradės pro-: . , - . , .
viiicija turi 58 milijonus gyven-f, Progresyvių konservatorių partija pravedė 211
tojų-<vo- atleistas gubernatorius^ atstovų Į parlamentą, o liberalai ..tiktai 40 - 
buvo teatro artistas. iį į •

Gąndhi atleido jį dėl to, kad c OI TAVA, Kan. — Kanados 
jis nesistengę‘"suvaldyti riaušių, j.Pragresyvių konserv^atorių pąr- 
kai neraniturhai -prasidėjo šven- . 'tU05 va(k'is Brian Mulrčney pik
tojo j stovykloj. Paskirtas naut Ipiadienį buvo prisaikdintas prėm 
jas gubernatorius nepajėgė su- . Jer0 pareigoms. Mulronęy bai
si tarti ;šu Audra Pradės seimu, teisės mokslus ir vertėsi ad- 
Naujai paskirtas gubernatorius vokalo pareigoms. Be to, jis 
atsistatydino, nesusitaręs su sei- j vertėsi popieriaus gamyba. Jis 
niiu. Buvęs gubernatorius aiskr 
uosi, kad premjerė jo nesupra
tusi, jis niekad nebuvo maišto 
ir Indijos t?ritofijosr atskyrimo 
šalininku. Gandhi juo patikėjo 
ir gražino gubernatoriaus parei 
goms. ,

— Daromas didelis spaudimas 
i Vietnamą, kad išleistir* 10,000 
amerikiečių, kurie .dar ..įaikemi 
prievartos darbo stovyklose. ■

KALIFORNIJOS ARTISTAI
PRITARIA REAGANUI

— Izraelitai’pradėjo 20 žydų 
teroristų bylą. Prieš tris metus' 
jauni žydukai metė bombas į 
arabų krautuves. Suimta 20 įvai 
riauslo amžiaus teroristų, kurie 
• urės aiškintis teisme.

enalą, bet

■ turėjo fabriką, kurio darbinin
kai kirto miškus, mašinos suka
poja medžius mažomis skeveld
romis ,o vėliau chemikalais ske
veldras sutirpindavo. Skystį iš
valydavo, pridėdamas sutirpin
tų priemaišų, o vėliau liedavo 
popierinius lakštus ir džiovin
davo.

MULRONEY TURI 
GERĄ BALSĄ

Brian Mulroney buvo geras 
kalbėtojas. Labai dažnai į poli
tines savo kalbas jis įterpdavo 
moderniom;s dainelėmis. Kar
tais jis prajuokindavo klausy
tojus, o kartais visa salė kartu 
su juo užtraukdavo. Jo balsas 
buvo stiprus, lai dainoms galė
jo vadovauti. .Jis dirbdavo il
gas valandas savo ofise, bet kai 
išvargdavo ,tai nueidavo į ta
verną, išgerdavo stiklą alaus ir 
visiems snaudaliams pagrodavo 
pianinu. Begrodamas jis pats 
pradėdavo dainuoti, išsiblašky
davo, atsigaudavo ir eidavo na
mo.

Ten jam leido psš-akyti kalbą, ryta koalicinė vyriausybe.
LOS ANGELES, Gal. -Wal- Estijos-aukščiausio teismo 

ter Mondale ir Geraldina Ferra
ra važinėjo j visus didesnius Ka
lifornijos miestus, bandydami 
patraukti balsuotojus savo pu
sėn. Geraldina buvo Įsitikinusi, 
kad savo kalbomis ji patrauks 
Kalifornijos gyventojus savo 
pusėn.

Geraldina nieko nepatraukė. 
Išėjo atvirkščiai. Kur ji pasiro
dydavo, tai pirmiausia buvo klau 
sinėjsma apie josios valstybės 
mokesčius. Vienam atsako, tai 
iš kitos salės kampo kitas klau
sia kitokio klausimo, vis apie 
mokesčius.

na
riams savo įsitikinimą, kad prez. 
Reaganas vis dėlto yra taikos 
šalininkas, .lis Reaganą pažįstąs 
paskutiniais 10 metų. Jis visą ' 
laiką stovėjęs už taiką. “Aš nu
sirašiau įstatymą, kuris Rusijos 
valstybė be jokių įstatymų. Vž j 
5 minučių mes pradėsime ją 
bcmiiarduoti“, pareiškė Reaga
nas. Estijos metropolitas Alek- ’ 
sijus pasakė Grahamui, kad šis 
Reagano pareiškimas mus labai 
įžeidė. Kaip jis gali Rusiją skai
tyti įstatymu.

KALENDOE^IJS

Rugsėjo 18:
Ričardą, Mi

Saulė teka 6:43, leidžias

Šiltesnis, giedras.

— Atstovų rūmai nutarė ištir
ti Geraldinos Ferraros mokėtus 
mokesčius, bet užtruks, .kol su
rinks reikalingus dokumentus.

—Pirmadienį aukso uncija kai-, 
navo •'5341.00.

Dabar aiškėja, kad tie klair 
sinėtojai buvo artistų darbas. 

Jie yra papratę būti tarp žmo
nių ir moka viską gražiai pasa
kyti. Rfeikia neužmiršti, kad 
Ronald Reaganas ilgus melus 
buvo Californįjos artistu unijos 
prezidentu. .Tie pažįsta Reaga-1 
ną iš tų ginču, kurie buvo su ko- . 
munistais dėl komunistinės įta
kos artistų unijoj. Reaganas vy
kusiai gynėsi

BILLY GRAHAM 
BUVO TALINE

TALINAS, Estija. — Savo lai-

WINNIPEG. Manitoba.
Vakar popiežius Jonas Paulius 
II-sis atskrido į Manitobos sos- i 
tinę ir praleido ištisą dieną su j 
Winnipeg© gyventojais. Popie- i 
žiu pasiliko didelė minia žino- • 
nių. Jis patarė jiems prisilaikyti i 
veikiančiu papročių ir turimo į 
tikėjimo dėsnių. Popiežius įsi-’ 
tikino, kad jį pasitinka ne vien 
katalikių, bet indėnai, eskimai 
ir jokiai bažnytinei organizme ‘ 
jai nepriklausantieji žmonės.

Praleidęs 7 vai. Winnip^ge, 
popiežius skrenda į Edmondą, 
o vėliau rengiasi, vykti į Van
couver.

VAKAR POPIEŽIUS
BUVO WINNTPEGE

$5
1

F ’*

i:
v'

S#

_  Vakar Tokijo pakraityjel ku sovietų valdžia leido pamoks
susirinko 17.^00 japonų, kad liniukui Bitty Grabam nuvykti į

a jokios vii- i pamatytų, kaip tankai -manev- Maskvą ir pasakyti sentikiams 
šaudo, artilerijos sviedi- popams, kai^ jie privalo būti į

- ’ dėkingi sovietų valdžiai už tei-1 griežtesniu su prez. Reagano.
vsgchLtegsstt valsti-^ moja ir 
spubiikonų. mus.

Penktadienį Bedfordo, Mass., 56 metų Joe Kitinger norėjo iš- 
-------------------- -----------  bandyti savo balioną, planavo pakilti ir nusileisti, bet kai vėjas

— Kur Walter Mondale beva- jį pagavo ir iškėlė 12,000 aukštumon, tai jį pagavo. Sekmadienį 
žinotų, visi pataria jam būti jis jau buvo kitoj Atlanto pusėj ir matė Prancūzijos pakraščius.

Dabar jis planuoja ten nusileisti, jei vėjas -nenuneš jo kitjir.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMU
Kūno, proto ir įausmy darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.> *

. -------- - ^-2---- --------------—-----------

Kalcio ir vitamino A reikalai

Grįžkime Į tinkamą mitybą; tik tada ga
lėsime geresne sveikata džiaugtis.

(Mediciniškas raginimas)

Dr. Joną* Adomavičius

iš jų
A

Čia Amerikoje daugelis žmo
nių savo kūne stokoja dviejų 
svarbių medžiagų: kalcio (cal
cium) ir vitamino A. Ta stoka 
atsiranda dėl dviejų priežasciU: 
jie nevalgo maisto, turinčro pa-j 
Rankamai kalcio ir vitamino A 
ir dėl įvairių priežasčių
žarnų kalcis ir vitaminas 
nesti reikiamai sugeriamas, i 
kraują.

New Yorke atliktais pensinin
kų stebėjimais susekta, kad net 
72 nuošimčiai pensininkų NE
PAKANKAMAI apturi su mais
tu kalcio, ir 46 nuošimčiai jų ne
turi su maistu reikiamo kiekio 
vitamino A. Dar ir kitaip pensi
ninkai save skriaudžia: jų net 
C2 nuošimčiai mažai turi vita
mino B-l (llriamino) ir jų 42T> 
stokoja vitamino B_2 (ribofla. 
vino).

Matom. jog niekas nerėkia. 
prezid?ntas neverkia, popiežius 
nevalioja, hsd ^įmerrkietis pen
sininkas ramiai sau nyksta, nes 
stokoja vitamino A dėl nevalgy
mo tamsiai žalių lapų daržovių 
ir stipriai geltonų vaisių bei to 
kiti daržovių, kuriose v ra gau- 
sus kiekis vitamino A. Eik 3P/ 
pensininkų turi pakankamai vi
tamino A savo kūne.

Dėl nepakankamo gėrimo pie
no ir neganėtino valgymo pie
no gaminių * (sūrio, vai^š-kės) 
net 72 nuošimčiai pensininkų j 
stokoja savo kūne kalcio ir 42^ j 
turi nepakankamai vitamino į 
B-2.

Nepakankamai valgydami pil-j 
nu griūtų duonos ir tokių javai- ‘ 
nių. jie turi savo kūne perniažai / 
vitamino B-l.

Koks didžiatisias blogis atsi
randa dėl kalcio stokos?

])u <lidžiausi negerumai atsi
randa dėl kalcio stokos kūne: 
1. sunyksta žandikauliai ir dėl. 
o praddu klibėti ir laukan, 
kristi dantys, o vėliair^Ž. su
in’ n kš I ėj a k a ui a i (os teo porosis); j 
r dėl to jie ima lūžti net ne-J 
užsigavus.

Kiekvienas žinokime, kad mū- j 
ų kaulai nėra negyvi -- jie nuo 
*mogaus 20 metų amžiaus nuo-

....

M. K. Čiurlionis

‘ nį Sm&iteli (du grš»M 3wm- ^nt gydytojo priečiūęoję. Stet 
kes), tai žymiai pastiprėja kak J 
do prašalimas iš kūno. Tada, | 

' žinoma, kaušai minkštėja, kalcio 
Į nematodam!. i
I DCiguma amerikiečių mo ;
i terų kasdien sunaudoja po arti 
I puses gramo (456 nag.) kalcio.

Toks jo kiekis yra labai perma- 
žas. Pensininkei keičiasi hormo
nai prieš ii- po paliovimų regu
lų, už tai jai ta mažiausia kas
dieninė kalcio dozė turi būti 
bent TRIS KARTUS didesnė: 
1200 iki 1400 mg., jei norima

Į pataikyti kūne kalcio balansą.
8. Mankšta, darbavimasis la

bai svarbus, bet tik toks, kad il
gieji kaulai būtų .traukiami, 
spaudžiami, tempiami. Šitoks 
kaulų judinimas yra GERIAU
SIA priemonė sveikų kaulų iš- 
laikynįui. Todėl vaikščiojimas, 
ristele bėgimas, dviračiu važia
vimas, per virvę šokinėjimas ir 
irklavimas — skaitoma geromis 
priemonėmis kaulų apsaugai nue 
minkštėjimo. Tokia darbuotė 
yra naudinga ne tik kaulams, 
bet ir širdžiai, plaučiams ir j Cikada estipraktikoje dėl dvie- 
kr’atrjagj’slėms. j jų priežasčių: 1. Tokių kraštų

9. įtampa (stress) kenkia vi-j^^s labai _ mėgsta valgyti
sam žmogui, įslmitant ir kaulus. I RAUDONĄ mėsą, kuri yra gau- 
Įtaunpoje sumažėja kalcio susi -pi FOSFORU, o negausi kalcio 
gėrimas į kraują iš žarnų. Dari -dekiu. 2. Taip pat gausus fos- 
daugiau: įtant^os pasėkoje ima J ^oro kiekis sugeriamas į kiaują 
greičiau tirpti kaulai ir tada kai-i f** gausų gėrimą MINKŠTŲJŲ 
eio daugiau prasišalina su šla-| GeRIMŲ (visokių pepsų), ku 
piniu Į ” U!°se yra <^au» ^O£foro’ °

I mažai kalcio. Tais atvejais fos- 
Fluorido žala ir nauda j -oro apturima perdaug ir jo San

Yra davinių, kad fluorido 
(fluoride) turįs vanduo yra nau-

laksatyvų vartoti nė vienam lie
tuviui NEREIKIA- Vietoje lak- 
ąatyvų reikia žmoniškai maitin
tis, pikių grūdų duoną ir tokius 
javainius (cereals) gausiai val
gant ir daug naudingų skysčių

Dabar kas antras pensinin
kas, ypač pensininkė, nuolat sė
di, nesi mankština ir dėl to kas
dien naudoja vidurių paliuosa- 
viinui vaistus. Tuo būdu jie tir
pina kaulus, kurie dėl to jiems 
dažnai lūžta net neužsigavus, 
net lovoje apsivertus. Nuo to
kios mediciniškos nuodėmės ap
saugok mus, Viešpatie, kiekvie
ną mūsiškį, ypač mūsiškę! Tegul 
mūsiškiai pagyvenusieji keičia 
savo sėdėjimą į judėjimą ir sa
vus laksatyvus į rūgusio pieno 
.raudojimą.

11. Svarbus yra kiekybinis 
santykis tarp kalcio ir fosforo. 
Jei nėra ypatingų liguistumų, 
tas santykis turi būti vienetas 
(1) ar ir didesnis. Tas toks san- 

• lykis pažangiuose kraštuose re-

tykis su kalciu pasvyra neigia
moji pusėn. Mat, visada naudin- 

dingas kaulams. Manoma, kadį ga kūnui, kai kalcio kiekis esti 
fluoridas nusėda- kauluose irDg^ ar didesnis už fosforo 
tuomi juos stiprina. Vienok yra 
ir priešingų davinių, kurie nu
rodo, kad fluoridas gali, būti 
iriūodftgaiš' ir toks jo poveikis

tęsiasi A-isą žmogaus amžių. Da- jos DU DALYKUS iiillų prakti- riės turėjo minkštus 
bar suprasime, kaip pensininkas 
save sirgdina, nešifrraitindamas 
reikiamai. Mažai pieno gaminių 
naudcdariias, jis nesuteikia kam 
iams atsi.staly.nui medžiagos. .

Negeriau einasi ir molęrišį5 
kėnis, kurios po regulų apturi; 
spartų kaulų tirpimą. Kasmet- 
čia vienas’ milijonas kaulų lūži
mų tokioms moteriškėms pasi
taiko.
miršta dėl lūžusiu kaulu kom iJY’i vę, nors lauke grasiausia diena,

kaulus, 
kuoti savo gyx^enime: jei još joms gresia .didesnis pavojus su
valgytą kalkėmis gausų maistą /ifeukti kaulų suminkštėjimo, 
(pieną ir varškę su kuriu) ir jei Todėl tokios turi kuo daugiau 
jos pakeistų gyvemitio vagą: ju
dėtų ,r^rbuutgsi ir marikštintų-

bei pensininfcėi virš ftimėtai k&š- 
ti saw gyverrimą iš sedano į ju
dantį, jei vyras f u žhtona mitrk- 
so visokių nieki* prifc^ut^me 

t . kambaryj^ IWose gu#, Ąhiklo-Kašmet net 40.000 ju i . r 2. •_ . . - - ; ję, sumurkė, KCjnlėftHs apsimo-

1 la-t ima keistis: dalis jų medžią-• plikacijų. Tokios nelaimės gale*; 
gos nyksta, ir vėl atsistato. Tas tų neaplankyti moteriškių.

darbuotis ir kalcio naudoti.
3; Kaulai greičiau minkštėja 

■toms, kųrięs.'>neginidė. Mat, lai
ke’ nėštūiift^'^idelis kiekis krau
jyje moteriškų hormonų (estro- 
genų) pagyvina vitamino D kie
kį,- kuris žadina kalcio susigėri
mą iš žarnų. Dar to negana: nėš
tumo metu pagausėja gamyba 
medžiagos, vadinamos CALCI-

kiekį.
12. Visos pensininkės^ (i^pen- 

sininkai) at^nrinkite, Js&d pagy- 
. ... . venusiam žmogui "inkstai ndr-

gali būti nepastebimas per dair njąjjaj sumenksta filtravi- 
geli metu. I aip pat tvirtinama, ' lrig- kraujo. 0 jei dar prisideda

Great 
American 

Dream 
Machine.

.®7j nors geriausios gtmkos sėdėji- \ TONIN, kuri sulaiko kaulų tir- 
rbui ,nors geras, daržas darbavi-1 pimą. • .
muisi. Tokiems (u Dievą iš dan
gaus išprašyk — ir Jis nepajėgs

• niekuo jiems tokiems apsileidė-
•i liams padėti. Todėl visi pensi-
; ninkai atgimkime naujam, svei-
! kam, judesio pilnam gyvenimui.
; Tik tada mes pajėgsime likusį 

mttrils gyvėnifną pralristr sVei-
! kai ir džiaugsrtringai.

Mintinai išmoktirios dvyiika.
riopbs žinios motėrišk&tis

i 1. Mažos, plonos ir perrūato-
’ mos odos moteriškės greičiau 
sutirpdo savo kairius, palyginus 
su stambesnėmis. Baltos- rasės

i x - • .-'11moterys irgi greičiau kaulų ne-
' tenka kaip juodaodės;
j 2. Jei moteriškės kraujo gimi-

tad nėra davinių, kurie tvirtin
tų, kad fluoridas apsaugo’ kau
lus nuo lūžimo, nes fluoridas 
sukelia kaulų minkštėjimą, mi
neralų juose mažėjimą (demin- 
eiraJization), vienu žodžiu tąs 
.•ądinania. OSTĖOPOROZU.

Nors dabar vaikų dantų ap-_
4. Susekta, kad stiprus rūky

mas rišasi su kaulų suminkštė
jimu (osleoporozu). Mat, rūky-|'auSa’ nLro gedimo į geriamą 
iiaš tnikdo vitaminui D gamin-1 vandenį dedamas fluoridas, rei-

,lis kepenyse. Trūkstant vitami-į^n tokį darbą laikyti konlro 
m D, sumažėja kalcio susigėri-1 versmių. Geriausiai bus žiūrėti, 
;itas iš žarnų į kraują. Kalvioj iad vaikai žmonės
rūkstant kūne, kaulai irtia dar I rinkamai dantis prižiūrėtų: juos 

’ žbiau tirpti. /
5. Stipnis girtavimas irgi riša-

• J su kaulų suminkštėjimu. Al
koholis tnikdo kalciui susigerti

• s žarnų į kraują. Taip pat svai
galai trukdo kejienyse gamintis 
vitaminui D.

Ū. Labai sūrus valgis verčia 
labai daug kalcio prašalinti su 
šfetpimu. Jei su valgiu gauni vai 
ganiosios druskos vieną afbati-

LŪŠNOS DAINA

žinau, pažįstu seną lūšnelę...
Prie pat jos.slenksčio pikžolės želia... 
Siauri langeliai, lyg užsimerkę, 
Tarsi ji liūdi ir tyliai verkia, •* k-* 
Tarsi stebėti, ką žemė rodo, 
Našlaitei' vargšei jau nusibodo...

išarti* Ji U»

< dtreMrtb. UA

Darže palinko kryžius it svirtis... 
Dar tebekyšo tvoros ketvirtis... 
Kreivai Įlinkęs apdaras blogas, 
Dar tebėfibg^b lopytas stogas, 
•Kur sfhil^tj kuodas d Ar skurdžiai-šiausiai.
Nes daug jf vėlė vfesultr risdšėti...

Kur buvor tvankios vaikės. If puotos, 
Vien nykiai girgžda grtĄdys nešluotos... 
Kur jaoftž® difaugmis prt) daržą, Žengė, 
View sktrf^ūa gtabtalži takelį dengia... 
Apleistą kiemą šhlkšlės 
Seniai cine vartų šunės

užklojo, 
rielbja...

Kurčia motutė

Tik 
Ktff

NenubiidytU

■'lOHgįna »»x

n«l»4lW<M s
€Cwffū

f •wii2
ha

viib tifrto 
iaftfid užburta...

pas dantų gydytoją tikrintų, 
jinkaniai j uos valytų po kiekvie^ 
no valgio (per Š3sias minutes), 
saldumynų vengtų ir tinkamai 
maitintųsi. Reikia visus kante 
kiekvienam stiprinti tinkama 
mankšta, gimnastika bei darbu.

10. Įvairūs vaistai, dideliais 
kiekiais naudojami, gali men- 

i kinti pensininkų kaulus: mažin
ti kalcio susigėrima į kūną bei 
jo sandėliavimą-kūne.

Tokie kortisono turį
- (glucocortico steroids) 
na kalcio susigėrimą į 
nes mažina vitamino D veiklą.

Yra šlapimą varančių (diure
tics) vaistų rūšis (furosemide, 
ethacrinic acid, triamterene), 
kurie sukelia padidintą kalcio 
prasalinimą su šlapimu (hyper^ 
raleiura).

Prieš kcnvulsija* vaistai (anti- 
ennvuknnt) simiaxma kalcio su^ 
sigarimą į kraują, nes jie ardo 
vitaminą 1).

Širdžiai nepakankamai pum
puojant kraojąk Kgonis gauna 
vaiftt
ris balete |fw^dinimą

vaistaii 
sumaži- 
kraują.

)< ku

ligbnfs Islta bigitalm irau-

kutini kaip minėta, padedi 
šalMr feuk kalcį. /

rrdfetflfc GentamTtiR^ jBi dau* 
giawr ftegu £*amų jo a>turp 
nia. irgi sumažiiffe kiekį 
kraujuje.

Ne oask nhtiAir

I linosObjal
i vai (Laxat

.kokia inkstų liga, tada naudo
jant, ryjant daug fosforo turiii- 

:čių skysčių (pepsų) ir valgant 
' raudoną mėsą (kiaulieną, jau
tieną. veršieną...), tada lengvai 
gali gautis fosforo PERVIRŠIS’ 
kraujuje (hyperphosphatemia); 
tai nėra sveikas dalykas žmogui, 
ypač pagyvenusiam.

Išvada. Dabar suprasime, kad 
lietuviui reikia gerai skirti pelus 
nuo grūdų. Dabartinis tūlas po
litikierius mulkina savus žmo
nės, būk, jūs turite sviesto ir su

lotą dėl to jūs badaujate; jums 
trūksta mėsos. Tai baisi netiesa 
skelbiama prieš dabartinį prezi
dentą, kuris minėtas gėrybes 
apdalina jų reikalingiems.

Tiesa yra, kad be raudonos 
mėsos kiekvienam iš mūsų yha 
ŠVEIKĄ apsieiti, turint pakan
kamai sūrio (baltymai) per visą 
rriūsų gyvenimą. (5 jei dar pri
dėsi prie sūrio kiaušinio balty
mą, pupas, pupeles, žuvį ir 
paukštieną, tai visi mes būsime 
geriausiai besimaitiną žmonės.

Už tai visi pensininkai liauki
mės draugavę su steikais. su vi
sokiais raudonos mėsos keps
niais bei išdirbiniais, ir nustoki
me maukę alų bei kitus svaiga
lus su visokiais birzgalais, pep- 
ms. Ryžkimės ir tokiame ryžte 
ištesėkime, kad mfijų g< mūriai 
mite tų a peri irų, gė? f f ūktų bei 
obuolių sitfikose. Tik taip eteris- 
mfesi, mes geriausiai sėu pasi- 

. tarnausime ir hūsųūė pajėgūs 
[ rrtirfim bei tvėrėjui geraf atsi
mokėti. V ’netils ki#> geriausios 
lėkmėa Žmnriišktausipfftg darbe!

___ tgjA
Pa*tekf!«yti. City FFeJ h in-

To'k City Dept. cf Health.

— —n w« «>•
HEART 
FUND



t MONTREALW
Taip gi ei t. prabėgo vasarą, 

kęad net nėpajutom kaip atseka
mo visai nelauktas ruduo. Bet 
<iciū jurn/( kad dar dienos tęsia
mi saulėtos, šiltos ir neperdaug 
Įyja ir tai dilelę laimė, nes rug
sėjo pr^džiere monlrealiečiai 
turėjo skubių ’ reikalų ir labai 
jaudinančių išgyvenimų.

Lietuviai vos tik suvažiavę iš 
ątčsfogų, jaunimas iš stovyklų 
ir vėl -sku jėjo į kelionę Torop- 
xan į $V/ Kazimiėrc sukakties 
užbaigimo iškilmes.

Rugsėjo 4 d. rinkome Kana
dos valdžią, o vakare klausyda
mi televizijos pranešimą, buvo
me pritrenkti rinkimų rezulta

NAUJIENOS

14 inejų valdžioje išbuvusi li
beralu partija, vadovaujant P. 
K Trudeauį toiąliškaJ.pralaimė- 
jo. prieš Progresiviujų Konser
vatorių partiją' su naujai išrink
tu Jauniu gražiu vafdovu Brian 
Mūlroney. Kanados istorijoje^ 
įąU nebuvusią dauguma - 2111 
balsais prieš 40! ' ' '

Prancūzai, angL-ii, 1 ietuviai ir 
yisu skįfų tąutii. piliečiai, įvai
rią! s^gyyebA netikėtumą
- yienj džiaugsmingai, kih labai 
nusitninę, f .

Kanados istorijoje pirmas kaf 
tas buvo ir Popiežiaus Jono Pati 

.liąūš.^11 ąjsiląjikymąs Mpntre- 
alyje yųgsa; o 11 d. Televizija1 
nieko txeri.- eik kito ir nerodė,1 
kaip, tik Popiežiaus kelionėj 
McsTtrėąHp .gatvėmis.

vęs su rusų sovietine grupe po 
Š. Ameriką, užvažiavo ir Mon. 
trealin ir štai mentreališkių 
globėju ruošiamas jo koncertą>.

Neteko man būti tame kon
certe, bet jame buvę pasakojo, 
kad publikos buvę apie 100. j

Pirmieji koncertą baikotavo ir 
nė vienas jų koncerte neturėjo 
dalyvauti. Tik viena sol. G. Čap- 
kauskienė nors ir būdr.ma šau
lė, nepakluso drausmei ir ne tik 
dalyvavo koncerte, bet jam pa- 
^ibaiffus, išėjo sc-anon su gėlė
mis ir bučiniais, dėkuoti soli*-, 
tui už koncertą.

Ir iš Aušros Vartų būdėte-' 
nio paaiškėjo, kad buvo nepa-- 
renkSntų parapijiečių šio kon-j 
cėrto rengimu parapijos salėje- 
ir Klebonas Jonas Kubilius SJi 
’’ame aiškinasi, kodėl išnuoma--. 
vo salę. \ •

Jis rašo: ‘‘Ncrėjoire nuošir-i 
džiu priėmimu parodyti, kad] 
mes savo brolius ir seseris tebe-1 
mylime ir trokštame,kad jie pa-’ 
lustu tikruosius "laisvės ir žmo
niškumo vertybes”. i Tautos šventės minėjimo reikė-

Turbūt mūsų klebonas nepa-į mę, bei ir apie Vliko organize 
! vimą bei veiklą okuparijos rre- ‘

tads, apie Tautos Fondą, ku-- 
riam kanadiečiai (Saugiausia au- darys, 
ko^a, apie Tarybą, kurį rūpino
si ir mūsų atgabenimu 
ką ir Kanadą. Gražiai 
išeivių lietuvių veiklą

Laivai pajūryje

< šaulį, Vliko vicepirmininką r 
; daugelio organizacijų pirminin

ką ~bei VYTAUTĄ JAKU- 
BAI-TI

Sav? paskaitoj, kuri truko tik 
20 min. girdėjome ne t:k apie

skaito “Crimtojo Krašto”, kuria-! 
me tokie mūsų “mylima”, atva-! 
žiavę į ok, Lietuvą, tame laik-! 
rašttike iskonevėikia juos glebo-J 
tusius, • vaišinusius ir “tebemy- 
liąnčius”.

Tai]) audringai pasitikę ruide-j
nį šiek tiek ’ apsiraminam pas-Į^- Lietuvos vadavimo darbais 
kaitę skelbimus, kad L. K. Min-į ’r padėkojęs už pakvietimą Mon
, * i » '-•/i__ ! 4 ro'i I ivn '11'7^’

_ (

'' Važiuoja Jis savo stikliniame gi kitas, jei ne šauliai 
autdto0biiyjd.yydimas : daugybės * .
automobilių,' o gatvių šonose de
šimtys tūkstarraų žmonių Jani 
moją-į ploja, šaukią, rėkia’ Baž
nyčiose: tūkstančiai vaiku, kitur 
tūkstenčiąi jaunimo, kuriuos 'Po 
piėžiūs laimina, sako pamokslus,* 
vučiuoja. , Atrodo visi 2 milijo
nai- montręaiięčių išėjo i gatves, 
bažnyčią, aikštes, .parkus svei* 
'kkdi Popiežiaus. Nieko, kad' ir 
kartafe-lyja,.iiiekąs to nebijo, j 
yO' per pačias dar atostogas rugr - 
prueio. 8 d- lietuviai irgi turėjo 
pėeiKn| „Įvyki- Aušros vartų ša-’ 

; i&feMš'mkv.puotos; Li ėtuvos sb- 
jistp-E.. Kaniavos
■UI jSI^PTĄ-KONCERTĄ IĮ - 

' < Nębuvo šis koncertas ip ąnks-l

(Tęsinys)

Kas jį gerai pažinoro galėjo, 
neabejoti, jog pavojuje jis ne-i 
bėgs, kaip bėgo komunistai ’r! 
nepasiduos, kaip pasidavė bun_ 
(LečiaJ tik pats sau galą pasi- j

jo egzemj 
u kome n <

ualy do vu
Gužą ir Adcmkevičių). apie 6 
vai. vak. drauge su j us vežiku 
nuvažiavau lenkų 
buvo Užupio g. 5.

sau d

į Ameri-j 
Įvertino!

I
rūpintis1

an didelį 
š tik kitči

trealin, užbaigė save gražius, 
žodius.

T kyfe-'

telefonu kvietę Ju-
l?ja-A4ajn'Qtoenė. ; ' " ]
-/Sįlišižs E', Kaniava koncertą- paskaitai svečia iš Klevelendo 
—J- , '  T------------1--------

daugo Šaulių kuopa, ruošia (kas;!
“ ’* į suruoš 

mūšiu t patriotinės šventes?) 
TAUTOS ŠVENTĖS - RUGSĖ-: 
JO’8 -TOSIOS MINSIMĄ.

Kaip ir visada šventė prasidė-:
jo Aušros Vartų bažnyčioje.

Prie altoriaus išsirikiavus vė
liavoms. Klebonas Jonas Kubi- z ■ ■ i
liūs S. J., atnašavo Š. Mišias ir. Himną, minėjimas ir buvo baig- 
pasakė’labai gražių patriotinį 
pamokslą.

Parapijos choras nors ir pir- 
•mą kartą po atostogų, darniai 
per pamaldaĄgiedojo ir gale vM 
kartu sugiedojom Lietuvos Him 
iją. žmonių buvo beveik pilna 
bažnyčia.

Po pamaldų visi suėjome apa
čion į salę tolimesniam šventės? 
minėjimui, kuris buvo pradėtas, 
Kanados Himnu. ’r ’• :

Šaulys pirmi n inka s Augusti _
;nas Milė, pasveikinęs susirinku 
sius pranešė, kad minint Tau
tos Šventę, kartu minima ir Vli
ko 40 m. sukaktis ir pakvietė

Seka dainavimas mergaičių 
Ihoro “Pavasaris”.

M - M. Roch akompanuojant

Jo mirtis padarė 
j įspūdi, bet ąpie ją 
dieną ar net dar vė 
riau.

Šiuo tarpu turėjau sau užda
vinį, kurį gerai turėjau apgal
voti ir jam pasirengti,—tai pro
testo Įteikimas lenkų kare va
dovybei už pasisavinimą saiu 
Vilniaus valžios.

ir diriguojant,, choras paftfeinavd. vis kliudomas
kelias ddinas vienas ir gale du 
dalykus SU G. Čapkauskiene.

Visiems sugiedojus Lietuvos

ftetiTvfj} Btsratfiros, meno Ir mo&ft

Il&peHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stasikei

mflcuktixf*. Stcdlji Yri 151 pusi., kainuoja |X

fyreąliBO brootę apriiytoo, bet tiksli to laikotarpio buities Mtt

PAMARYS, Henriko Tomo-TaimSaiszl

riterirdifa prrsdtnlma’^ir jįj |

> U (L1CW L1M1 miytojof
idtaWual tr minty* apW aamerii tr nepilt. Lietuvoje ir pb
miirtili boBevUti? olrupeclicw Knyga bni pnnJapiu

> TCLIUB JANONIS, poetM Jr re^oHucouJerlu*, nerrprtj 
tu ir kbldfagtl Interpretuojama* sryr-^rrimp į politūroje] tik »

rtU- Dabar būtij *’ faJthm pavadinti Vorotoj” ni tmofficf 
Kjrvja j-a formato. 265 pualapl^, katnuoj* M.

« IATYKNM WTTM H Baafenko tfryba, J. VaJaiS

■ einant su dviem 
ąžuolais, tarp kuru 
nvkšti’ku teatrodž

1918 m. gruodžio 31 d., i»Bhiiška. Vilius, sausio mėli.
i , <!žių laikraščiuose, paskiau 2 d., 1919 m.”
ir tani vkruose atsišaukimuose
Vilniuj o.-^kclbta .jog gen.Weii-1 

esos p askirtas Lietuvos kai o 
k.iiics vadu, 1919 m. sausio 1 
įpic 5 v. pj). ginkluotas jau
jas užėmė Vilniaus miesto

.atves. Tą pat ir sekančią dieną 
nkluotieji jaunikliai <laro gat- 

ite.s, atiminėja iš praei- 
:l-’s ir veda tikrą kovą 
įninkąs ties Varnų gat>
2 d. pasirodė gen. Mok-’ 
paskelbimas, jog jis esąs

■ Vilniaus komendantas ir Įvedęs
1 Vilniuje nepaprastą karo stovį.

Tą pat diena lenkų spaudoje pa 
a škirta. jog Vilniaus gatvių už-, 
ėmimas csą.s padarytas lenkų 
karo pajėgų.
Kiangi 1) Lietuvos ir Vilniaus

! valdžia, tat iv krašto apsauga
Lietuvos kalbėtis su Kaunu.

Tik linktelėję, išėjome iš kam 
bario ir pasiėmęs Gužą, tuo pat 
laukusiu mūs vežiku grįžome 
savo Taryboh, kur rrius nekant
rioj laukė.

((Bus daugiau)
M. B'-ržiška

Paskaitęs šį raštą lietuviškai, 
paskaičiau jį dar ir lenk škai, 
taip, jog lenkai galėjo įsitikin
ti. kad ne tik dėl lenkų kalbos 
nemokėjimo per veitė ą su jiis 
tekalbėjau, bet ir lenkiškai tik 
jau geriau moku už gen. Vei'ką, 
kuris kad ir kalbėjo lenkiškai 
pakenčiamiau už tekį malkelę 
vedusį ir gerokai siimaskolėjusį 
(iki jį netikėtai padarė "dievy

ti k vis 
geickii 
Įteikus

riu”) gen Želigovski*), 
dėlto jo tarimas jau 
šlubavo. Paskaičius ir 
ją jam mano raštą, jis 
dar užklausė: “Což więce da
lėj?” _ “Kas gi toliau?” pakar
tojo marr mano vertėjas ir gavo 
Veitkai išversti trumpą atsa
kymą: “Nieko daugiau!” Pridū
riau dar, jog prireikus gali jis

Laikinajai
, 22) Vilniaus mies

tas lenkų kariuomenės tapo ap
imtas be šios vyriausybes sutiki
mo, 3) apėmusi gatves kariuo- 

rių ir :TlCnė ne tik neveikia Lietuvos 
to du karo oajėgų valstybinės vyres

nybės vedama, bet ir savinasi1 
svetimos valstybės ženklus (ere
li prie kepurės), 4) stoja prieš 

kur’.s Lietuvos gyventojų dalį, tariant
■ Darbininku Tarvbon susimetu-f 

sius darbininkus, tad Laikinoji 
Lietuvos vyriausybė pavedė 
man. Lietuvos Generaliniam 
įgaliotiniui Vilniuje, pareikšti j 
Lenku kariuomenės vadui Vii- j - v 1muje griescriusį protestą pries 
jo pas;savininią Lietuvos vyriau 
sybės teisių ir ęsikišipą Į vidu-

priklauso

e;a

į kokias kal- 
pranešti gen. 
kų karuierre- 

vadui Vilniuje: norįs su 
juo pasimatyti, kaip Laikinosios 
Li et uvos vy riau sy bės į gal i ot ■ - 
uis, bet drauge su manim bū- 

tuoj mane

šia ja: naminiu karu ir suirute. 
L a i k i no s i gs Li e t u vos vyri ausy_ 
bės Generalinis Įgaliotinis Vil
niuje, Švietimo ministeris M.

Palikęs kar. Gužą tarp lenkų J— 
pats su kar. Adamkevičium, ku- 
ris mokėjo lenkiškai t net.kaip 
man iš nasikalbėjimo su juo šta- f 
ban bevažiuojmt pasirodė, lyg | 

mona ir būreliui draugų] buvo linkęs dalyvauti lenkų žy- .B 
giuose prieš raudonuosius. nu-’įg 

n_; kuriame § 't-.— 
t su kažko- 4 §

Interesantų ir tuščiaplepių 
s ir nuo Uterbo ati

traukdamas, tik apie pusdienį
* (sausio 2 d.), teparašau? sau rei- į 

kafeigą raštą lietuvių dr lenkų! 
‘kalbomis ir prašiau benfe p. Gel. ■ 
Bortkevlčienę, kuri drauge su1 
mano 
sekė ir padėjo čia mano dar
bui, papildžius dar kitomis Vii- ėjau kitan Lambar; 
niuųs .kalbomis j L* išspausdinti radau Veitką taip p c 
ir platinti, o ypats:7

tas.
L. B-nės narys Gintaras. Na- 

gys (Birutės ir poeto Henriko 
sūnus) padėkojo visiems šven
tės dalyviams. Ir paskutinis žo
dis ir gėlėmis apdbvanojimas 
dainininkus buvo pirm. A. Mi
lės. .

Buvo ‘renkamos Tautos Fon-sinti kava su ’ližka^fciąis.
Į , . ''*3^ t

dui aukas. Visi dalyviai pavai- E. Ka^flĄ!i< nė

parūpnięs i kino karininku.

l
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2759 W. 71st St, Chicago, EL-(
• EŪPESTINGAf IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- / «

DŪ3CYNAI ’ KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
J ?ah ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak«
D. ST’HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkais

For constipation relief tomorrc*? 
j reach for EX-LAX tonight e

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-La;, is 
“The Overnight Wonder!' -
* . - N gR
Refed label and follow Į
directions.
C fcx-Lax. Inc.. 1982

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
'J i tpi i tas ■ ■■ . —

GŲ ISTORIJA. I dabs 208 psl. 
II dalis, 229 psl.._________

Miko šfleikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

4.

$10.00

$6.00
$6.00

$5.00
Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ........________________ $4.00

J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL-----------------------------—---------------------------- $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, DI. 60608

Man per Adomavičių pasisa-'S 
kius kalbėsant tik lietuviškai, g 
Veitka rusų kalba pasiūlė mums Į 
rusiškai kalbėti .bet aš, priprašęs 3 
nustebusį Adomkevičių lietuvis | 
kai pakartoti man gen.Klausimą, ’ f 
nėr tą uatį Adamkavicių nesu-. & 
tikau.Tačiau nedaug teliko nau-.fi 
dotis vertėjo pagalba. Atsistojęs | 
— čia atsistojo ir Veūka su sa
vo karininku, — mat, mano žo
dis, kaip Lietuvos vyriausybės 
įgaliotinio turėjo būti priimtas 
su visa jam tinkama pagarba — 
paskaičiau:

“Lenkų kariuomenės Vadui | 
Vilniuie: L

j SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

-LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MZLLJONUS dolerių 
apdraudu savo nariams.

•SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metam*.

SLA — kuopu yra visose lietuvių kolonijose. 
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001

Tel (212) 563-2210

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapiu knyjrą, kurion radėjo viską, kai bet kada Ir 
fet K<ir. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
b lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartų su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.
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Paul Simon rengiasi vykti į paver. Lietuva
Praeitą šeštadieni, tuojau po pietų, kongreso atsto

vas Paul Simon buvo užsukęs Į “Ramunę”, kąd galėtu 
pasikalbėti su Įtakingesniais Marquette Pąrko veikėjais 
apie artėjančius JAV rinkimus. Paul Simon yra demo
kratų parinktas kandidatas Illinois senatoriaus parei
goms. J • - i. - '• ;i

Illinois valstiją senate atstovauja- Illinois respubli
konų senatorius Chalies* Percy. Lietuviai jį gerai pažįs
ta, nes kelinti metai sen. Percy informuoja- kraštą apie 
Pabaltijo valstybių vedamą kovą Lietuvos, Latvijos ir 
stijcs tautų kovai už laisvę ir nepriklausomybę.

Ramunėje apie stalą buvo susėdę Illinois senatorius 
Frank Savickas, aldermanas Frank Brady, keli precink- 
tų kapitonai su žmonomis ir visa eilė lietuvių, besidomin
čių artėjančiais rinkimais. Saviškius lietuviai pažįsta, 
bet jiems rūpi patirti atstovo Paul Simon nuomonė įvai
riais Amerikos ir Lietuvos likimo reikalais. Lietuviai 
atidžiai klauso sen. Percy ir atstovo Simon debatus te
levizijoj, pareiškimus spaudai. Sen. Percey nuomonę apie 
lietuvių tautos pavergimą ir žiaurų išnaudojimą lietu
viai žino, bet atstovo Paul Simon nuomones jie nori pa
tirti. Percey atvyksta į lietuvių renginius, jis praveda 
pavergimo sukaktis senate, jis keliais atvejais pareiškė 
savo nuomonę prieš įjungimą Lietuvos į Sovietų Sąjungą.

Atstovas Frank Annucio lietuvių tarpe yra geria 
žinomas ,negu atstovas Paul Simon, nes jis praveda Lie
tuvos ir kitų Pabaltijo valstybių įjungimą į Sovietų Są
jungą protestus. Tuo tarpu atstovo Paul Simon nuomonė 
šiais svarbiais klausimais nežinoma, nes savo debatuose 
nei spaudoje'šio klausimo jis nepalietė.

Naujienų redaktorius užėjo į Ramunę, kad galėtų 
iš patikimų šaltinių patirti atstovo Paul Simon nuomonę.

Sen. Savickas jau buvo aptaręs pagrindinius klau-

rimus pu ąUtovų PfūJ
čią su Naujienų re^aktoriųių V gįtsaįiąp ^ąvo vię&je, 
kad galėtų ląisyai, kitų net)ukd.Oijn išsikalbėti Jj^ųvų^sks 
rūpimais klausimais .

— Veidas man atrodo matytą^ esu tįjtrą£, kąd mes 
buvorpe susitikę, bet aš negalėčiau ^sakytį, kur tai įyy-> 
ko, — tarė kongreso atstovas .

— Veidas turėjo būti matytas, nes mes buy# susitikę, 
— atsakė redaktorius. — O j^įgiJ tamstą 
tai aš atnaujinsiu atmintį.

— Man bus labai malonu tąi užgirsti...
— Tai buvo gerokai prieš 20 m#tų, kąi tamsta nuta

rei įsitraukti į Amerikos politiką ir pirmą kartą atvykai 
į Chicagą. Atvykai ne vienas, bet sų sąyo t£yų. Judu bu
vote nuėjęs į Chicago Times ,.o iš tan abu už&ukate į Nau
jienas. Tais laikais Sun-Times Chįsagoje dar nebuvo, P 
į Chicago Tribune ir Chicago Dąjtiy Nę^’S jus aėjate- 
Collinsville lietuviai, kurie tais laikais skąUė Naujienas, 
patarė Jums užeiti į Naujienas įjr pasikalbėti su Nau
jienomis. Tais laikais didokas skaičįųs Collinsville lietu
vių skaitė Naujienas ir patarė jums užimti į rimčiausią' 
Amerikoje etninį laikraštį. Jūs jų paklausėte ir užsukote., 
Tada ir nfatėte šitą veidą.

— Nuo to meto praėjo gerokai laiko...
— Būtų buvę gera, kad būtumja susitikę. Jums lie

tuvių reikalai nerūpėjo, tai lietuvių nuotaikomis Jūs ne
sirūpinote.. Mūsų nuomonė, Jūs ir ąt$jlįko£e. .Jus žinote, 
kad lietuvių. Jus žinote, kad lietuvių daugumą buvo de
mokratai. Lietuviai visą laiką vedė atkaklią kovą prieš 
demokratijos priešus. Jie vedė kovą sų naciais ir su 
komunistais, įsiveržusiais į nęprikląųsomą Liętųvą. Ru
sai dešimčįus tūkstančų išvežė į Rusijos šiaurę ir suvarė 
į vergų stovyklas. Lietuviai turėjo progos pažinti Ru
sijos komunistus pirmos okupacijos metu. Kąi sovietų 
karo jėgos artėjo prie Lietuvos antrą kartą, tai didelė 
lietuvių dauguma bėgo į vakarus. Vokietiją, Belgiją, 
Austriją, Šveicariją, Australiją ir kitus kraštus pasie
kusieji lietuviai-bėgo. dar, toliau, „kad nepatektų į rusų 
rankas.. 0 rusai yis dėlto, veržėsi į lietuviu stovyklai tai 
rusus daužė "kietais kųmštįmįs ir' bedančius vijo laų-- 
kan iš stovyklų. Lietuviai bėgo į Afriką, Argentiną, Bra
ziliją. centro Amerikos valstybes, o didžaaųsią daugumą 
atbėgb į Ameriką. Pamatė kai dempkratišką-i beSįtyar- 
kantį kraštą, jie tapo demokratais. Didele Sėtuvių dau
guma tapo demokratais. Vienas kitaą.dąr vadinasi “tau
tiniu demokratu”, bet didelė daugumą P&ręjų tokios de
mokratinės tvarkos Laisvojo Lietuvoje, k$kią yrą Ame-, 
rikoje. Amerikos demokratai nekreųjė daugiau dėme-: 
šio Į lietuvių nuotaikas, bet sen. Percey lietuviais susi-; 
domėjo.

Iš Amerikos politikų sen. Percy buvo pitonas, kuriS ' 
nuvyko į Maskvą ir pasiteiravo apie gyvenimą rusų pa
vergtoje Lietuvoje. Jis paprašė sovietų vadovybės, kad 
leistų jam nuvykti į Lietuvą ir pačiam pamatyti, kaip 
lietuviui pačioje Lietuvoje gyvena. Maskva sutiko leisti 
setn. Percy nuvykti į Vilnių, pamatyti kaip lietuviai gy
vena. Jam davė Lietuvs “užsienio minioterio”, Lietuvos 
“vidaus reikalų” ministerįo, Vilniaus “burmistro” adre
sus, kąd pasimatytų Vilniuje su jais ir pasikalbėtų, kaip 
lietuviai tvarko savo reikalus. Sen Percy nuvyko į Vil
nių, bet jis nėjo Maskvoje nurodytų asmenų klausinėti.- 
Jis susitikdavo su gatvėje sutiktais žmonėmis ir bandė 
su jais pasikalbėti ir patirti, kaip jie gyveno. Jis turėjo 
sunkumų, nemokėjo lietuviškai, lenkiškai arką rusiškai,, 
bet jis rado būdą pasikalbėti. Jis pasakydavo, kad yra

Apt Kuršnąariu kranto . .

Keletas pastabų del pokalbio su 
Chicagos arkivyskupijos atstovu

(Tęsinys)

J.uk jyūš rinkŪLULs j Lietuviu 
tjksląs. .luik prieš iinkicę,Ųs į L. 
B-nės tąrjisį-. (ūricagoje išvydo- 
lųa plati propaganda, kviečianti 
ialyvąjjti rinknnuvse. Bet pajy- 

kcks: rąažas skaičius ei iki ;
La^sucti iš to 10(),(M>0 lietuvių 
Cincigoje jr ąpyjįnkė^e. Vos 
keli tūkstančiai ir tai spaudoje 
rašoma 
tikslus.

kad ir toks skaičius ne

Pokalbyje buvo |>asigirta, kad 
Chicagoje lietuviai yra gerai or
ganizuoti. Tokia “pagyra” ga* 
įima pasididžiuoti tik prieš sve
timtaučius, kurie nežino tikro
vės. Bet ne Chicagos lietuviams. 
Kalljama apie Kat. Federaciją, 
o k tu- jos veikla? Kalbama apie 
Kunigų Vienybę ,o kur jos veik
la? Net gi, LB-nė ir toji yra 
suskilusi ,bylinėjasi svetimtau
čiu teismuose. - c

7

Pokalbyje buvo paminėtas ir 
uetuviškų šeimų lankymas. Man

Kun.
■ pokalbyje bigvo suminėti 
ęilė Ūėtuyių .įkųj-Įy.. parapijų ir 
j<j balnyčių, kyrips. -jau .’pateko 
į sveiįm'ląųčjų rąhkas. Būtų įdo

J. Prunskjs rašo., kad 
•a visa

mu žinoti ne lik Chicagos arki
vyskupijos vadovybei ,bei ir lię- ’ 
tuviams, kodėl jos pateko sve- I 
timlauciams? Juk jų iš lietu- 1 
vių niekas ęriąvarta neatėmė. I 
Bet man rodos, aiškinti neten- l 
ka. Lietuviai vra bažnyčių sta
tytojai, bei jie, jas pastate, ne- c 
brangina, kraustosi kitur ir 
jas perleidžia svetimtaučiams. ’ 
Ypač, naujoji lietuvių aieivjja, j 
jų jaunimas pasirodė savo pa- Lt 
rapijų ir jų bažnyčių nebrangi į atrodo, kad ši sritis yra mažiau- 
na. Juk net ir patys jėzuitai J <ai apleista. Tokį lankymą sa- 

-. Jaunimo Centrą perleido i pa-! yp laiku vykdė kun. Benediktas 
saifliocių rankas ,nors kun. AJ Sugintas, šiandien Vvkdo tie ku- ’".f*, ’ *- - • * • . • * w v • - - ' -
Saulsitįs pareiškę, kad 
turi 27 kunigus.

6 ,
J s, . 4.. . ... - - -

Amerikos senatorius ir kad nori pasikalbėti .su 
gyventojais, kaip lietuviai gyvena. Vilniuje atsirado lie
tuvių, kurie kalbėjo angliškai, kurie savo laiku yra buvę 
Aifterikoje ir ją.m papasakojo gyvenimo tikrovę.

Tai' tgivo drąsus sen. Percey žingsnis. Komunistus 
jis pažino, bet jis rado būdą L^isianotį su .Vilniaus lie
tuviais. • ’ ’ .• ’ C ''

Lietuviams labiausiai patiko sen. Percy, kai jis sugrį
žo į Maskvą, Sovietų valdžios atstovai Maskvoje paklau
sė sen. Percy,-ar jis pasimatė su Vilniuje nurodytais 
atsakingais pareigūnais. — Ne, — atsakė sen. Percy. — 
Kodėl? —paklausė rusai.'

—Man nebuvo jokios prasmės kalbėti su jūsų paskirtais 
atstovais, aš kalbėjausi su pačiais gatvėje sutiktais lie
tuviais... šie žodžiai lietuvių-akyse padarė didvyrį. Jis 
pažįsta okupantą ir tinkam'ai su juo kalba.

— Tai svarbus klausimas, — atsakė ats. Simon. — Ir 
aš važiuosiu Lietuvon, — netrukus pridėjo, kad jis va
žiuos ne tik Lietuvon, bet nuvyks į Latviją ir Estiją.

Visa tai labai gražu, bet jis gali suvėluoti. Bill Gra
ham jau buvo Taline ir pasakojo estams, estams refor- 
maįajną, kokie jie privalo būti dėkingi rusams komunis
tams ųž leidimą dirbti tikybinį darbą...

. Ą. f Sugintas, šiandien vykdo tie ku- 
jėzuitai i ligai, kurie nėra įsijungę į lie- 

i '.uvišką sielovadinį darbą. toŠ?ių 
| ‘.arpe yra benę ir .Prups- 

frs. Toks lieLŪdskū šeimų lan
kylius ne-ia Svetimas, ir tėvams 
jėzuitams.

.8
i iosa,. kud 1982 .m.- buvo pa_ 

škniųti l ctu.vjškų parapijų me
tai., B>t tą i tik paskelbta, (lai 
niekad tgip nepasireiškė CJiįea- 
goje toks -lietuviškų, .parapijų 
negližąyimąs. kaip paskelbus lo
kius metus. Jau nekalbant apie 
“ai, kad net šy. Rązimiero mir- 

/ties 500 metų paminėjimas, bu
vo paminėtas ne kurioje nors 
C Jūcągos lietuviškoje parapi- 
-oję, o. ųz.iuieslyįe p. Rudžių pri- 
/?,či?iUię itk-yje. 0 kaip dažnai 
net ateitininkai savo šventes at
idengia I>emonle. ateUininkų na
muose ,o ne (dųcagos ar Cicero 
lietuvių parapijų bažnyčiose.

Taip pat ir Pasaulio Lietuvių 
seimo pamaldose vyko ne lietu
vių bažnyčioje ,o svetimtaučių 
koplyčioje. Tai kam girtis to
kiais lietuvių parapijų melais ir 
klaidinti Chicagos vyskupijos 
atstovą?

(Nukelta į penktą puslapi

vietos

ALEKSANDRA VAISICNIENE

VEGETARIŠKA MITYBA 
IR SVEIKATA

Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Tas “stebuklas” visą! nenustebino M. Messe- 
gne. nes jis žinojo tų vaistažolių gydomąją galią. 
Jis ir toliau dirbo laiškų kontrolės skyriuje ir lais
valaikiu žaidė rugby.

Po poros dienų admirolas vėl pasikvietė M. 
Messeguė pas save:

— Jūs turite važiuoti į Vichy. Neužmirškite 
pasiimti gyduolių.

— Ar ilgai ten reikės būti?
— Gal tik tris dienas.
Maurice prisidėjo piln^ lagaminą vaistažolių 

ir patenkintas išvažiavo, tikėdamas susipažinti 
su ta Prancūzijos dalimi, kurioje nebuvo buvęs. 
Prieš išvažiuojant admirolas davė jam nurody
mų: dabar yra karo metas ir suinteresuotos au
sys viską geriau girdi už mikrofonus. Niekuo 
nepasitikėti ir nesileisti į pokalbius nei su kariš
kiu, nei civiliai apsirengusiu.

— Klausau, Jūsų Didenybei
Admirolas nusivežė jį į “Park” viešbutį, ku

riame apsistodavo tik garsenybės.
Vichy mieste admirolas jam atrodė dar ner- 

ūHįū ą<ksčiau. Kai M. Messegue įėjo

į Admirolo kambarį, jis nebuvo vienas. Buvo turistinės klinijos įstaigą reikia dėkoti kanele- vus kūno masažus ir patarė vesti ramų gyveni- 
dąugiau žmonių ir jo sekretoriai. rįųi Bismarkui. 1880 metais kancleris Bismarkas mą ir su nieku nesileisti į tokio gyvenimo pole

— Ponai, pristatau jums “stebukladarį”, vais- sunkiai susirgo. Per daug ir Įtemptai dirbdamas, mdką.
tąžplėmis gydantį specialistą. Prieš tris metus aš 
negalėjau peties pajudinti, o šiandien nebejauau 
jokio siausmo. Tik tu, po mano tokio pripažini
mu nepradėk perdaug įsivaizdinti ir galvą aukš
tyn kelti, — pasakė juokomis.

— Ne. mąAO admirole, mano galva visada stęyi
■ įprastoje vietoje.

Sekančią dieną admirolas liepė Maurice iš
mokėti 2.000 frankų už išgydymą jo peties. Ir 
vis dėlto paprašė palikti jam vieną bonkutę anos 
gydomos esencijos, kurią įpildavo į vonios van
denį rankoms mirkyti.

— Vyre, tu greitai padarysi tįidelę karjerą, 
kaip natūralaus gydymo specialistas. Tavo ęę- 

ikantįs pacientas, kuriam apie tave jau pranešiau, 
bus mąršąl^s Ęetąįn. Gal tu pagydysi jį nuo Ipjf- 

I tump.
Bedirbdama^ pašte, Maurice suląukė karo pa

baigos. Jam jau buvo 24 metai. Adp^rolp Darlan 
išgydymas jam visam laikui paliko mąlppų prisi
minimą. Po šio pasisekusio išgydymo, jis galu
tinai įsitikino, kad pati gamta ir jos augalai ge
riausia^ gydp Jigąs bei m^žina^žmopių skausmas. 
Šis atvejis jam pasiliko keliarodžiu gydymo nų©.«-
“GELEŽINIO KANCLERIO” BISMARK0 GYDYTOJAS

Vienas garsiųjų Vokietijos natūristų gydy
tojų dr. Brauchle pasakoja, kad už pirmosios ne

visai išsėmė savo sveikatą. Turėjo nervų siste
mos sukeltus skausmus ir kepenų ligą. Anuomet 
jj gydęs gydytojas prof. dr. Friedlichs buvo Ber
lyno universiteto medicinos profesorius. Šis gy
dytojas manė, kad Bisiųąrkąs ąerga skrandžio 
yėžiu Įr kepenų liga. Būdamas įsitikinęs, kad 
hąųekripi yra telikę gyventi Šešį mėnesiai, nes 
ligą nebepagydoma, jo gyvybę palaikė tik skaus
mais rajnį^smčiais ir nųegą ^ųkeliąnčiais vaistais. 
Tuo pačiu metu Bismarkas susipažino su apskri
ties mažai kam žinomu, jaunu — 30 metų gydy
tojų, divbįšų apskrities ligoninėje.
Tai buvo dr. Schweninger’is. Jis Bismarkui išaiš-

jp liga yra jo KlwdWP gyvumo pa- 
Seil&ė; be t,Q, jis turi perdidelį avori ir nervinį 

gydyipį ir juo pa'
sitikėdamas jo gydytojo va
liai ir pildė visus j P nurodymus.

Gydyta? ^chvgjJ^gerią yį^ų pįrųa sten
gėsi pašalinti klaidingugkanclerio gyvenimo įpro
čius, o po to žymiai sumažino valgių kiekį iy lūšį, 
tHfceradMSas B&tfrąliaū, gamtos išaugintais 
pnodukt&is: da|i zpvonąia ir vatsiaiN. Uždraudė var-

Biaipąrkas bu- 
vp įpratęs g£rij. Beveik liovėsi duoti jam skaus- 

į rftmifląpčjųp vjūst^is. Vįęte# tt> darė šiltus 
vapd#w įryruąjjfląųi; v°ūiąs,. kas
kart didindamas šilto vandens kieki: darė leno--

Nuo to laiko Bismarkas privalėjo pildyti vi
sus gydytojo nurodymus: du kartus į dieną at
likti nustatytą pasivaikščiojimą arba pasijodinė
jimą. Turėjo gulti 10 valandą vakare, prieš tai 
atlikęs lengvą mankštą. Prieš numatytus susi
rinkimus ąr pobūvius, gydytojas iš anksto kanc
leriui paruošdavo atitinkamą valgio dietą.

Nors anuo metu Bismarkas jau buvo gerokai 
pasenęs, šio gydytojo priežiūroje ir gydymo bū
de jis išgyveno ne tik šešius mėnesius, kaip anks
tesnių gydytojų buvo pranašauta, bet dar gyve
no iki 1898 męjtų, t. y., 18 mėnesių daugiau.-- ’ I

(Bus daugiau)

' ^ISFBJMąs M0VT4VAJ
Praeitų metu Naujienų atkarpoje ėjo I. Pu- 

Įšėpo romanas “Susitžkiraav Montanoj”, šiomis 
dienomis pradėsime spausdinti to paties anto- 
riaus nau;ą romaną “Kova ir meilė”.

Kas norėtų įsigyti Pušėno “Susitikimas Mon
tanoj” ar kitus jo leidinius, prąšoine kreiptis j 
Genutės leidyklą. 327 psl. &>. Petras Gedvilą, 21 M)S 

. Hobson. Hot Springs, Ar. 71918.
I , .* k ••'y* ■, * '. / * ■ <
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; Tel: 562-2727 arba 562-2728

Funeral Home and Cremation Service
■11^^ 1729 S. Halsted StCharles Stasukaitte

24 Hour Service

GAIDAS
°EN1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1938 S. Manheim Rd-, Weatchasler, 11L 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom Lq

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestchesUr Community klinikoj 

Medicinos direktoriui

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

IMI

išHKSii

(312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103r<i Street 
Valandas pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko a-kini^ 

ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

KELETASS PASTABŲ
Atkelta iš 4 psL

Niekas negali uždrausti pasi
girti, bet žinoma, ne tuščiais žo
džiais nieko nepasiekti. Reikia 
girtis tikrais faktais, kurie at
kreiptų svetįnitąučią dėmesį.

Be to, kalbant apie lietuviškų 
pamaldų reikalą, ar nereikia pir 
miau susirūpinti lietuvių kalba. 
Jei jau šeimose lietuviškai ne
kalbama, tai ką padės bažny
čioje lietuviškos pamaldos? Juk 
reik su gilia širdgėla pasakyti, 
kad didelė dalis naujųjų lietu
vių išeivių vaikai nebekalba lie
tuviškai. Net susirinkę tamę 
pačiame Chicagos Jaunimo Cen
tre ar vasaros stovyklose. Ne tik 
nekalba, bet ir nesupranta.

O koks didelis lietuviukų skai 
čius kuria mišrias šeimas! Toks 
skaičius vis daugiau auga. Rei
kia labai apgailestauti, kad mū
sų spauda nerodo tuo reikalu 
didelio susirūpinimo. Pasigenda
me dėl šios problemos dažnesnio 
pasisakymo Draugo vedamuose. 
Juose rašoma apie kažin ką, 
bet ne apie lietuvybės išlaiky
mą; Pagaliau,, mums.- jgrįso 
Drauge skaityti ’apie- sukurtų 
mišrių šeimų vestuvinių puotų 
išliaupsinimus. Dr. Sk.

(Pabaiga)

Į
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Nuotrauka Panevėžio Artistų Mylėtojų jaunimo grupės, pradėtos organizuoti prieš 60 
m. I. Apatinėje eilėje iš kairės: Stefanija Bileviėaitė Plevokienė, Vladas Rasčiauskas, ar
tistų grupės organizatorius ir pirmininkas, Neatsimenu merginos vardo, pavardės, An
tanas Aižinaš, miręs. II. Sėdi f Julius Kubilius, Elzė Sorgūnaitė, Stasys Petraitis, jau
nas vyras miręs, Petras Plevokas, miręs, Ona Sakalauskaitė, mirusi. III. Stovi: Pili
pavičius, miręs, Neatsimenu vardo, pavar dės, Krivickas ,miręs, Elena Kildušaitė, Pra
nas Aizkias, Elena Kildaitė.

■ Paveikslą atsiuntė Stefanija Silevičiūtė Plevokienė
TeL 827-1741 — 1742

auginti. Ji turėjo du sūnus, ku
rtus turėjo prižiūrėti ir išaugin- 

• ii. Aš buvau jauniausias. Aš ne
nustebau josios elgesiu, nes ji 
ne pirmą kartą kitiems padėjo.

Įteikėm Stasiui Petraičiui 600 
litų, palinkėjom jam sėkmės ir 
išlydėjome į Klaipėdą.

Po savaitės gavau iš Stasio

Išlydėjome Petraitį į konservatoriją, 
o netrukus ir aš išvažiavau

Rašo Vladas Rasčiauskas>
Stasiui Petraičiui nieko nesa

kėme, bet patys sumetėm kiek 
pajėgėm, o vėliau ištisą mėnesį 
rinkome -aukas Panevėžyje. Ap
ėjome visus, kurie šiek tiek dau- 
įaaiu turėjo,. pritarė ratelio ve
dantam darbui ir buvo pasiryžę raičiui Įžengusiai kambarį, 'ku- 
prisidėti prie ratelio vaidinimų 
ir gegužinių. Darbą dirbome or
ganizuotai. Pasidalinome Pane
vėžį į atskiras apylinkes, .kad 
nepaliktame nei vieno gero žmo
gaus neaplankyto, ir kad du ar
ba trys tuo pačiu reikalu-j o. ne
vargintą ir patys bereikalingai 
energijos neėikvbtam. Kai už 
mėnesio suėjome į ratelio narių3 
eilini susirinkimą ir suskaičia
vome.gautas aukas, tai ant stalo 
turėjom .400 litų. Tais 
tai buvo didelis pinigas, 
neužteko.

Susirinkimas 'buvo pas 
Apskaičiavome surinktas

Visi žinojome, kad neteksime 
svarbaus ratelio nario, bet visi 
norėjome jam padėti.

’ "Mario motina, girdėjusi mū
sų pokalbius apie surinktas 
atikas ir norą padėtį Stasiui Pef-

laiškutį, kuriuo padėkojo už bū- (|

.4

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

I 

i

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR<ONDITIONED KOPLYČIOS

V

Tuesday. September 1 R. 1984

TĖVAS IR SŪNUSrelio jam suteiktą paramą. Ra
šė, lead jis laimingai pasiekė 
Klaipėdą, ten įstojo į konserva
toriją ir susirado reikalingą bu
tą. Jis padarė gerą pradžią ir 
buvo įsitikinęs, kad toliau jis 
pats galės tvarkytis, nors žinojo, 
kad pradžia, bus gana sunki.

.Praėjus dar kelioms savai
tėms, ir aš gavau laišką iš Kau
no, kad aš galėsiu išvažiuoti Į 
Kanadą.

Stasiui buvau užsiminęs, kad 
ir aš rengiuosi išvažiuoti į pla
tųjį pasaulį ir pasidairyti, kaip 
ten žmonės gyvėna. Klaipėdon 
panašiau, kad rengiuosi išva
žiuoti ir patariau jam pasitikėti 
savimi, nes iš manęs jis daugiau 
jokios paramos negali laukti, 
nes aš nežinojau, kaip man, iš
vykstančiam i nežinomus Va
karus, ten reikalai eis.

riąnlė'mes posėdžiavome, ji pa- 
kfąusS: ? .

t— O'kiek reikėtų, kad Stasys 
galėtų išvažiuoti į konservato
riją?

— Jam reikia pinigų ne vien 
tik įstojimui į Klaipėdos konser
vatoriją, bet jam reikia ten nu
važiuoti, reikia susirasti hutą, 
reikia pinigų pragyvenimui, — 
paaiškinau aš. — KJį mes čia tu
rime, tai dar neužtenka. Mažiau
siai jam reikia 600 litų. Jei to
kią sumą turėtume, tai galėtu
me jį išleisti į Klaipėdą, o ten 
nuvažiavęs jis galėtų susitvar
kyti.

Motina, nuėjusi į. savo kam-

PIRKITE JAV TAU.-TMO oONUS

Florida

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

I

f

laitais 
bet to

4

7159 Sk MAPL1WOOD AVI.
CHICAGO, R*

V’WMpf — Altete 
fdttfc /7L144f

Shrtiea WOPA - 1490 AM 
*traa«Uu*|MnM Ii atey MvAfM

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

Va

ifl ^*7TS Hit AM

M44 W > ? list Btewrf
,ūMn<w

Visi a.
M 31*

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

St. Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

ApGTBUStiS p6riCOUStyHi^ 

is Įvairiu atstumu 
ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

mane, 
aukas 

ir visą menininkų ratelio turimą 
turtą. Nustatėm, kad visi instru
mentai jau buvo išmokėti. Bet 
kasoje litų buvo neperdaugiau- 
sia. Visos skolos buvo sumokė
tos, bet iš kasos negalėjome 

skirti pinigų Petraičio kelionei

PERKRAUSTYMAI

jį “Liet

BRONISLAVA VAIČKIENĖ
Gyv. Rodęndo Beach, California

(Mirė 1984 m rugsėjo 15 d- 8:30 vai. vak., sulaukusi 81 
metų amžiaus. Gimusi South Chicago, lUinors.

Paliko nuliūdę: sūnus Frank, Jr., marti Angeline, giminė 
Vera Vaičienė ir jos šeima bei kili giminės draugai ir pažįstami 
Lietuvoje liko sesuo Ona Giedraitienė ir jos anūkė Rita Gie-

tVehone buvo žmorit mkurto Frank Vaičkus.
Priklausė Gyvojo Rožančiaus Draugijai Šv. M. Mari- 
Grmimo bažnyčiai ir Vytatrtb Didftojo Šauiltį ftrfnktlTTfj. 

'Antradienį ir Trečisrtienj ntfo 2:81) vai. p. p. iki 9:00 
kūnas hw pašarvotas IMkaus Marquette koplyčioj.

dientį, rugsėjo 20 dieną 9:00 vai. ryte bus ly- 
yčios į šv. M. Marija* Gimimo parapijos bažny- 

jdubaAu panteIdn bus laidojama šv. Kazimiero

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKSĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

.....-

VANCE FUNERAL HOME

šo, atskaitė savo santaupas, at
nešė į kambarį, paklojo pinigus 
ant stalo ir tarė:

— Aš duodu Stasio kelionei 
200 litų, tai dabar galite išleisti 
jį į Klaipėdą. Mes ntsagailėsime, 
nes visi žinome, kari jis yra ge
ras vyras.

Visi pažiūrėjo į motiną, ir-nu
stebo. Žinojome, kad jai reikėjo 
sunkiai dirbti rinkoje, vaikams

Bekeliaudamas po .apskritą 
pasaulį sunkiai dirbau: kirtaus 
miškus, ariau laukus, kūliau ja
vus, kasiau tunelius, o kai už
sidirbau kelis dolerius, tai pasi
leidau. į Argentinos pampas, ten 
gyvenusių senų draugų ieškoti 
Išilgai pravažiavus visą Ameri- 

(Nukelta Į 6 psl)

1424 South 50th Avenue 
Cicero, UL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE S ORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

MIKAS KUJUS
Lituanistas, ekonomijos mokytojas 
Gyv. 1521 W. 191® SL, Chicagoje

| t Mirė 1984 nx rugsėjo 15 6:00 vai. ryte, sulaukęs 75
rtmUf amiiaus. Gimęs Lietuvoje^

Į Amerikoje išgyveno 33 mėtos.
I Paliko nytiūdę: giminės ir draugai.
Į Priktatisė Xatosios Lietiftot Draugijai.
| Kūnas, pašalnotas LackLackawicz koplyčioje, 2424 W. 

SC
I Antradienį. 5:00 vai. p. p. kūnas bus [>erkeltas j Lietu- 
pny Ettahpgliku Liuteronų Tėviškės parapijos bažnyčią, kur 
[bus budėtu vės 7:00 vai. vak.
I Trečiadienį, rugsėjo 19 dieną 10.*00 vai. ryte bus nuly- 
[dėtas į Lietuviu Tautines kapines.

Miko Kūjo gimtinėj draugai ir pažįstami nuo- 
femfr-daTyvptFĮi tfandetavėse ir sukeikti jslta pfeu

rti*į patarnavimą' ir atsisvekkinimą.
oliūdę lieka: giminės > *

direktoriai Steponas C. I^ck ir Sūnūs.
TeL 737 1213

11028 Southwest Hwyn Palos Hills, niinoii 
TeL 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



1ŠLYDEJOME PETRAITĮ Lit

(Atkelta iš 5-to puslapio) 

k oš kontinentą, įsitikinau, kad 
visoje Amerikoje nėra nė vienos 
lietuviškos kelionių agentūros.

1959 metais įsteigiau savo ke
lionių biurą, o 1960 metais pir
mas aplankiau tėvynę Nuo to 
laiko pradėjau vežti žmo
nes į Lietuvą. Nežinau iš 
kur Stasys sužinojo, bet atėjo i 
Vilniaus viešbuti manęs ieško
damas. Mudu nesimatėm 31 mo 
tus. Susitikom, pasisveikinom, j 
apsikabinom ir.. . tylėjome. Ne ! 
žinojom, ką vienas kitam pa
sakyti.

— Žinai, dažnai ?p;e tave ?2- 
galycdavau, — tarė jis ir nutilo. 
Už kiek laiko jis pridėjo: —Daž
nai prisiminiau tave su dėkin
gumu, kad mane pastūmei į ki
tą gyvenimo kelią. . , ir vėl 
nutilo.

Norėjom vienas kitam daug 
pasakyti, bet žodžiai nesirito iš 
burnos. Jis pasakė, kad jis turi 
eiti, nes užimtas, o aš prižadė
jau kitą kartą susitikti... Stasio 
jau nėra. Jis mirė 1977 metais.

riausybėms.
Kaip žinome, vėliau svarstant 

Eurcpcs Parlamente Baltjoskra 
štu klausimą, visu Ei repos val
stybių socialistų partijų atsto
vai vieningai parėmė rezcliuci- 
ios projektą.

Kovojančioms dėl laisvės Pa
balti jos tautoms tai buvo did?- 
linis moralinis laimėjims.

Ižidirikas A. Vigclskis pra
nešė apie* organizacijos ka-os sto 
v į.

Revizijos Remisijos vardu 
Stanevičius patvirtino, kad 
co stovis patenkinamas.

S u s i r i nki mas nutarė pa sk i rt i 
100 svaru paramą J. Vilčinsko 
paruoštai knygai išleisti.

Keletas narių papildė tą para
mą savo asmeniškais įnašais. 
Knyga apie Lietuvos arbo są
jūdžio siekius šiuo metu yra 
spausdinama “Nidos”’ spaustu- 

is-

klube įvyko Liet. Socialde 
mok* at j organizacijos D. Brita
nijoje susirinkimas, į kurį na
riai suvažiavo iš visos Anglijos. 
Susirinkimą atiuarė oirm. K.Ta- 
mašouskas, prašydamas tylos 
minute pagerbti mirusius n a- 
•ius. ’

Susirinkimui pirmininkavo 
K. Tamošauskas, sekretoriavo S. 
Lauru venas. •

Org. pirmininkas K. Tamošių 
nas padarė pranešimą ap e at
liktus darbus per pastaruosius! 
kelis m^tus.dalyvaujant įvairio
se konferencijose bei dement 
racijose. x

Kiek plačiau papasakojo apie 
DBLS veikla, nes sccialdemok- 
ratu atstovai pastoviai dalyvau
ja DBLS su važia vi m uc se ir Ta
rybos darbuose.

Sekr. J. Vilčinskas savo pra
nešime paminėte svarbiausius 
vykius nuo 1979 m.

1980 m. LSDP Užs. Delegatu-’ 
res delegatas dalyvavo Soc. In- 
ternacionalo kongrese,kuris vy- 
ko Madride. Ten buvo priimta 
deklaracija Žmogaus teisių klau 
rimu ir pasisakyta dėl tautų lai-’ ------------------------
svo apsisprendimo teisių. ! A. Stankevičius ir V. Motuzą.

LSDP delegatas įieikė mem?

šiuo
Nidos’’ 

vėje Londone. Tikimasi, kad 
eis dar šiais metais,

Perrnkta Or?, valdyba: 
Tamošiūnas J. Vilčinskas, 
Vigelskas, A. Pupelis ir S. Lau-j 
ruvėnas.

Revizijos komisijon išrinktas

«EAL BSTATS SALKRIAL MSTAT2 FOM iALl 
® i d® v 1 I

fARKOinS perkant namus, daromos ilgiems terminam* 
12 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKXJIMA11. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

BUTŲ NUOMAVIMAS '
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

S NOTARIATAŠ • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIĮi DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BE1X REALT3
INCOME TAX SERVICE <

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

UTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu ‘

Ž212 W. Cermak Road Chicago, EL TeL 847-7743
__________ —-------—-------------------------------- —-------------------------------------------- " 1 ■■■.!■» ■!

Praeitą kartą Vilniuj man pra 
nešė, kad ateinanti pavasarį jau 
bus 25 metai, kai vežioju lie
tuvius pasimatyti su savaisiais. 
Nemanau, kad kas nors kitas 
nuvežė į Lietuvą daugiau žmo
nių. Man taip pat pranešė, kad 
leis man keleivius nuvežti į Vil
nių dešimčiai dienų. Kas norė
tų ta proga su manim vykti, tai 
tuojau turėtų atsiliepti.

LIET. SOCIALDEMOKRATU
SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 25 id. Manchesterio

fleas.tick:
Sergeants

SENTRY'Z 
Flea & Tick Collar

“eas • Teks

ffl

f
i

it

Va-tel. 737-1920 ir 925-6193.
karienė — ?15 asmeniui.

TAUTOS FONDO Apie dalyvavimą prašome 
METINE VAKARIENE pranešti iki rugsėjo mėn. 18 d.

6:30 vai. po pietų Lietuvių Tau
tiniuose namuose, 6122 South 
Kedzie Avenue.

Vakarienėje maloniai sutiko 
i pirmininkas 

. dr.‘ K. Bobelis ir Tautos Fondo
Susirinkimas praėjo. pirmįninkas J. Giedraitis.

draugiškoje nuo-. Tautos F.ondas yra VLIKo iž
dininkas. Fondas talkina VLI- 
Kui visuose Lietuvos išlaisvini
mo darbuose, juos finansuoda
mas. ' r

Maloniai kviečiame visus lie
tuvius šioje; vakarienėje daly-

Dėl pranešimų vyko gan gy-
ranumą apie Žmogaus teisių pa- , vos diskusijas, kuriose dalyvavo dalyvauti VI-IK o 
žeidimus okupuotoje Lietuvoje. į nariai ir susirinkime dalyva-’ < £ Bobelis ir 1

1981 m. mirė LSDP Užs. De- ve svečiai.
legžtūros pirmininkas J. Sko- sklandžiai ir 
rubskas, ėjęs tas pareigas nuo( taikoje.
1967 m. ' j Po pertraukos nariai ir

1982 m. Bonoje Įvyko Vid. ir 
Rytu Europos Socialistų Uni-’ 
jos konferencija, kurioje daly- J 
vavo 3 egziliniu socialistų parti- • 
jų ir Vokietijos S. D. atstovai.’ 
Svarstyta padėtis Lenkijoje, ryj 
šium su.tuo laiku vykusiomis

čiai buvo pakviesti vaišių, ku-j 
rias bibliotekos kambary ska-j 
niai pagamino J. Verbickas. To 
proga K. Tamošiūnas pasverki- 
no 75 metų amžų pasieta, } I „auti.'Savo įal^tavimu Jūs pa- 
Vslcinską, api ū imĮamas jo v. rems;te moraųaį jr materialiai 
suomenmiriara D. Br,temjos]Tautos atIiekamiI$ dar.

valžios represijomis prieš Soii-( lietuvių tarpe. Nariai ir svečiai

Vakarienėje meninę dalį at
liks sesutės Regina ir Kristina 
Butkūnąitės iš Detroito.

prisidėjo prie sveikinimu ir pa-
Mū^ų partijos delegatai iškė- baigai sugiedojo Ugausių metų- 

lė Batijos valstybių klausimą. [ 
kuris tuo laiku buvo Europos 
Parlamente darbotva rkėj e.

Konferencija nutarė kreiptis 
į Europos Parlamente atstovais - j 
socialistus, prašant juos parem- ; 
ti Politinės komisijos paruoštą’ 
rezoliuciją, kurioje buvo siūlo
ma pritaikyti apsisprendimo tei
se Estijai, Latvijai ir Lietuvai, 
kaip savo peticijoje prašė tų 
kraštų 45 piliečiai, pasiuntę sa
vo raštą Vakarti valstybių vy-

darumo veiklą.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAŠKONIO

knygą apie

i
KAM PRIKLAUSO 

PALESTINOS ŽEMĖ?

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Nariai ir bičiuliai pasižadėjo 
vėl susirinkti už sdvieių metu.

V. M.
E. Ia.

Miko šileikio apsakymų knyga 
"Liucija” jau atspausdinta.

• r '
n

X

— Tautos Fondo Chiėagos 
Komitetas siu metų rugsėjo m. 
22 dieną (šeštadieni) rengia

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So; Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

“Giedokit&TTriūsų Dievui, g:e- j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dokite! Giedokite, mūsų Kara
liui, giedokite! Juk visos žemės 
•Karalius yba Dievas, A- giedo
kite pamoką giesmę! Karalium 
patapo^- Dievas pagonims. Die
vas atsisėdo Į savo šventąjį sos
tą”. Psalmė 47:6-8

Maloniai kviečiame <pasikla:i- Į 
syti visus šios,radijo programos 
šiandien 8:45 vai. vakare ban
ga 1450 AM per Lietuvos Aidus.

Sekmadienį, 9 vai. ryto ban- , 
ga 1490 AM per Sophie Barčus 
išgirsit? “Gerąją Naujieną "Lie
tuviams” su tema: “Nepasiduok 
paklydimui”.

Jei turite klausimų, malonė
kite parašyti. Prisiusime knyge
le: “Atraskime Šv. Rašto Loby
ną”. Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P. O. Box 321, Oak 
Lawn, ILr 60454.

Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus! į

ŠIMAITIS REALTY i
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

MARQUTTE PARK attractive 
2 bdrm. Georgian with added 
family room. Extra large lot.

• Must sell. 50’s CENTURY 21 
Į CREST HOUSE RE
Mr. Smith 499-0790 or 422-1150

RENTING IN GENERAL 
Nuomos ‘ *—

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicascs miesto Jekta<, 
Dirbu ir užmiesčiuose, fre4t 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS '

4514 S. Talman Avė, 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^

Chicago, III. '
Tek 523-8775 arba 523-9191 į

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

ARVYDAS KIELA į 
6557 S. Tęilman Avenue ;

, Chicago, IL 60629 J 
434-9655 ar 737-171'

1

2

PASSBOOK 
SAVINGS

RIMTAS PASIŪLYMAS

Vienas tautietis mums atsiun 
tė raštą, kuriame siūlo, kad dr. j 
V. Litas Amerikoje savo pavar-l 
dę pakeistų i Doleri.

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 
733-1283.

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina §4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

Į
j
i
i

ssq us for 
financing . 

U AT OUR LOW RATE

Naujai ąltretmonltuottame na-- 
me išnuomojami 2 butai. Vienas-: 
», kitas 6 kamba’r-ių, Ciceroje. 
Arti krautuvių ir susisiekimo.

656-2889

4259 S. Maplewood, Te!. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra

šymai ir kitokie blankai.
- ■ -& . • 4

vrvif t* r z
TOfETYOuR irucoejff

Mutual Federal 1

Irstei Compounded 
0^*7 and Paid

H«h 
Intarwt Rate* 

Paid on Saving

HFSLIC

m
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60606 
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SOUlSi Mon.Tut.Yt 1.1-4 T^ur.$-• Sat, S-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Nsujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, vifuon^nč^ veikėjo ir rašytojo atfimmžmus.

tI

naefq JvjkluM, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir

i
| Brighton Parke išnuomoja

mas 2-jų kambarių butas su vo-į 
nia ir baldais, pirmame aukšte,: 
nerūkančiam, vyresnio amžiaus 
asmeniui.

Tel. 376-9643

,■ . . 1 A

Homeowners Insurance 1
Good service/Gaodprtc&

F. Zapolis, Agent -
320814 W. «th St

Everg. Park, flL 
60642 - 424-8654

tot» Irs FH ea< Cite^r CanpMr

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nūc 
9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.

SeJtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai. d 
b pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
1449 West 63rd Street 

Chicago, Ūl 60621

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai i

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkya 

Tel. 585-6624

KAIP SUDAROMI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siūti mu).

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandai: 

Nuo 9 ryto iki 5 vaL popiet. 
O^tadienl&is pagal susitarix^. 

1606 S. Kedzfo Av®. 
Chk>^or I1L 60629 

TeL: 778-8000

world on fire

Maat II varsiontimo KtaMoms.

M.00
0.00

Dr. A. J. Gusaea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietai, viršeliais 

MinkitaU viršeliais, tik______________

Dk. A. J. Guscen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
KMONRS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus žek| arba

4 — Naujienos, Ch:r»ga, S, i

KAINA — $17. IPersiuntiirui pridėti $1J 
Skysti čeki

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608


