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KUR BUS AMER. LIET. KONGRESAS
Dešimtajam Amerikos Lietu- 

vių Kongresui buw-'paminklą to
kia vieta, kad iš toliau atvyku-

konferenciją nudaro 18 tauty
bių. Kadangi JAVse yra apie 
37 milijonai piliečių, laikančių sa

šieji delegatai: ten pat galėtų 
rasti ir •kambarius. Kongresas 
vyks Čikagoje, •Quality Inn Mid
way, 5001 W; 7911! Str. Ta vie
ta yra dll blokai į vakartis nuo 
Cicero Avė. Ta Čikagos pietva
karių dalis turi specialų vardą 
— Burbank. Kongreso, pradžia 
spalio 27 d. Syvai. 30 mih., o jau

ve etnines kilmės, tai ši konfe
deracija darosi žymus veiksnys. 
Ji pqeš rinkąnns suvažiavime 
Tvarstą demokratų ir respubli
konų rinkimines platformas, pri 
•mindama rezoliuciją,-, randančią, 
kad etninių grupių idealams dau 
giau palankumo randama res
publikonų platformoje. Sekan-

niro 8 vaL i..vyks-registracija.
Pažymėtina, kad spalio 26 d. 
tose pa f-patalpose įvyks- metinis 
ALTo. stivažiaviinras.

Lietuviams; palankus žurnalai .....i >. ė. , , r „ r. - Į
į Miunchene- leidžiamas žur-l dr. J. Primskiš

tis suvažiavimas numatytas 
T985 m. Vašingtone. Šios konfę 
deracijos garbes pirm, yra d r. J. 
Genys. Iš- lietuvių šiame suva
žiavime, ;atstovaudami ALTui, 
dalyvavo dr. J. Genys ir kun..

š. f. Alto Inf.'
nalas “ABN Correspondence”

- paskutiniame ^numeryje išspaus 
dino VLIKo pirmi dr. K. Bobe-;,

• lio straipsnį-apie Lietuvą ir So
vietų Sąjungą,' spausdina-’ tęsinį

• Pabaltiečių .komiteto intėmų pa
ruošto straipsnio apie Lietuves 
rusifikaciją;; Įdėjo Cięėro AITo 
skyriaus, rezoliuciją apie dėpor- 
taeijss,’-kŠmimus, "egzekucijos 
Lietuvejį’ir apie Reagane3 pa
stangas prieš. Maskvos priespau
da. i ’v ? i

Aptari

' I
vės -i

ikalus

ŠlAURĖS ' KORĖJA VERŽIASI 
ĮPIETŲ KORĖJĄ i

Seuol: Pietų Korėia. — šiau-
, “Z ■.■•'• . į
rėš Karėja šiomis dienomis su-’ 
traukė didoką skaičių .tankų ir 
tolimosios* artilerijos r patį Ko-' 

A ėjos" pasienį. Tarp.abiejų Kc- 
jįėjųz yra . demarkacijos zona.1 
Prie Pįetų .Korėjos ^šiauriečiai 
neturi-teises privOztUšaVo gink- j 
Jų, bet privažiuoja prie šiauri
nės deniai kaci jos linijos ir pas-.

tegkalnų, po medžiais, — 
^M^^įdentąs'Cham Dao

tato
Įvirti

turejdį
4tHwor
Ee- - ŠiatSrėš' '' kasa. Jgiiė 

gaieties

'koimm.istai.

■ ••:■.-.< v. <•

Egipto karo teismas1’.hirteisė ilgiems metams kalėti visus pasižadėjusius 
prieš-Sadatą organizatorius, o išteisino į mažiau nusimanančius apie pervesmą.

NORĖJO, KAD AMERIKA SUSTABDYTŲ 
BANDYMUS ERDVĖJE

Kremlius sutiktų grįžti į Ženevą pasitarimams, jei ;.
JAV tuojau sustabdytų bandymus erdvėje

: WASHINGTON, 1). C. Pra 
i eitą penktadienį prezidentas Rea 
! ganas pusketvirtos vilandcs ta- 
j rėsi su Sovietų Sąjungos užsieniu 
Į reikalų ministeriu Andrei Gro- 

myku įvairiais abiejų vals'.ybių 
klausiniais. ;

Vienas iš svarbiausiu klausi- f
] mų buvo sovietų valdžios nula- 
Į rimas pasitarti atomo raketų 
i kontrolės klausimais. Andropo- 
• vas pareikalavo, kad JAV’ a‘- 
j šauktų savo vidutinio dydžio ra- 
j ketas iš Vakarų Europos va!s- 
I Prez. Raganas ats‘>akė

tai padaryti, t:i sovietų atstovai 
Ženevos atomo raketų kontro
lės komisijos nariai išvažiavo į 
Maskvą ir atsisakė 
mesnius pasitarimus.

t ’Sekretorius Shultz 
refskė, kad Andrei
penktadienį pareikalavo, 
JAV tono jau stabdytų įvai
rius ginklų bandymus erdvėje, 
jei nori^ kad Sovietų Sąjungos

vesti toli-

raK’jtr pa~
Gromyko 

kad

t^®^Kprėjos zo- 
Ųj^Garižjnąktimis,' 

kad* galėtų;-^iyer^ij^ępąs tebė - 
ti. šiauriečiaiyvėžė/dfnamitą į: 

. Tailandą; kį,d;'..gaiėtų.; nužudyti Į 
rencija 2T. d.. tiirėjo. sa-- pasitarime atv^kųskiS ?p. Koi ė-
vo suvažiąvithą Vąšihgtpne. šią jo

JAV Et Korife

Whl

nuje

mihisferiųs. , j

r■ •jei 
KeeiurS**
^TAIPEI

Shulinkoii f

Taichung'

b HualiefJ-^B^į
* I

Kinijot premjeras žao Zijang pareiškė Taivaniu suetiarti si
Kini}*. •£■{>' PakinM ra

107 EGIPTIEČIAI NUTEISTI-ILGIEMS 
; METAMS KALĖTI

Teisė už perversmą, prieš Sadatą. Teismas prasidėjo ■ 
1982 m1, gruodžio mėn., baigėsi sekmadieni

KAIRAS, Egip. — Vakar, sek krašte. Mirti pasiruošusieji su- 
madienį, Egipto karo teismas, kilo, bet kariuomenė jų jau lau- 
pusantrų metų nagrinėjęs per-l kė ir mirti pasiruošusius žmones 
versmą prieš prezidento Anver areštavo.
Sadato vyriausybės perversmą, prez. Sadatą, neveikė Egipto ra- 
tpa'skelbė savo sprendimą, šukė- dijas, kaip žihab laukė prane- 
lęs didelį džiaugsma egiptiečių’ Šimo apie Sadato mirtį, dides- 
tarpe. Vakar buvo paleisti 174 
kaliniai sėdėję kalėjime ir tikė
jęsi dideles bausmės, buvo ištei
sinti ir tuojau paleisti iš kalėjii 
mo. Jų šeinicm ir pažįstamiem 
tai 
mas.

5 egiptiečiai, jų tarpe vienas 
leitenantas, buvo sušaudytas tuo
jau po pasikėsinimo prieš prez. 
Sadatą. Kariuomenės parado 
metu buvo paleistos kulkos į pre 
zidentą. priimisntį paradą. Jie 
buvo išskirti ir tuojau pat karo 
kalėjimo kieme visi kartu buvo

buvo didžiausias dz.iaugs-

pakarti.
Buvo 

versmas, 
mas turėjo būti ženklas visiems
žihabo kariams sukilti visame

suruoštas didelis per
Prezidento nužudy-

KAtENDORfiLIS

Spalio 2: šv. Angelai Sargai, 
Mena^ Girdutis, Pavandė

Saulė teka 6:48; le.dži^si 6:37
Debesuota, šiltesnis.

Pasikėsinime prieš

tu.
Vieni pasikėsintojai žudė pa- 

į ividą tvarkiusius karo policinin
kus ,o kiti buvo paskirti nužu
dyti prezidentą ir kitus kabine
to narius.

Pasikėsinimas prieš prez. Sa 
datą įvyko 1981 m. spalio 6 d. 
Vieni gavo po 7 metus ,o kiti 
po 10, o kiti po 15 metų kalėji- 

ir daugiau.

atstovai grįžtų į atomo raketų 
kontrolės pasitarimus. Prezi
dentas Reaganas atmetė ši Gro- 
mvkos reik šlavima. -a

Demokratų ])artijos kandida
tas prezidento pareigoms WaMer 
Mondale tuojau kritikavo p-ez. 
Reagana Jis turėjęs sutikti pri
birti šį Gromykos reikalavimą ir 
atvesti rusų atstovus prie pasi
tarimų stalo. Konferencijoj pa- 
reikekuti, kad sovietų vyriausy
bė nesiruoštu oavergti Vakarų 
Vokietijos. Jeigu ji nesutiktų, 
tai tada JAV galėtų pasakyti, 
kad jie tęs bandymus erdvėje. 
Prezidentas Reaganas kitaip gal 
voja. Jeigu rusai neri taikos, 

tvykti
id/ius. reikia jos 
susitart’. 
Amerika 

ir baigs

mo

Reaganas atmetė 
sustabd v ti k rašto

P rezidentas 
reikalavimą

apsaugos veiksmus erdvėje.

tu prez. Reagano pareiškimus ir 
reikalavimus. Gromyka pareiš
kė, kad jis vienas negalįs da
ryti nutarimų. Jis tarėsi su se
kretorium ir .patarėju visą eilę 
kitų klausimų, kylančių tarp 
abiejų valstybių, bet jam t>uvb 
pats svarbiausias pokalbis su 
prez deniu.

Sekretorius Shultz pareiškė 
įsitikinimą, kad ministerib Gro
mykos atvykimas ir pasitarimai 
bus naudingi ,nes išaiškinta vi
sa eilė svarbiu klausimu*. Sekre
torius yra įsitikinęs, kad po šių 
pokalbių tęsis pasitarimai su 
Sovietų Sąjunga, kurie bus nau
dingi abiem pusėm. Aišku, ru
sai neri palaukti, kol Amerikoj 
praeis prezidento rinkimai.

INDIJOS PREZIDENTAS
ATSIPRAŠĖ SICHU

niuose miestuose tą žinią gavo, 
bet kitur ją gavo už poros die
nų.

Sadalas savo pavadue-teju bu
vo pasirinkęs aviacijos karinin
ką gen. Hasim Mubaraką. Jis 
buvo sužeistas į ranka, bet jis 1 
panaudojo aviacijos štabo radi
ją, pranešė visiems kariams pir
ma negu Žihadai gavo žinių apie 
Sadato mirtį, i 
suimti dauguma perversmo ruo 
sėjų.

Nuteistas karo žvalgybos 
viršininkas

IŠ SUEZO IŠTRAUKĖ 
RUSŲ BOMBĄ

sa
vaite britai ištraukė iš Suezo ka
nalo Rusijoje gamintą 10 pėdų 
ilgio laivams sprogdinti bombą, 

kariuomenės

KAIRAS, Egip. — Praeitą

paskelbė Egipto 
i štabas .

Pasirodo, kad 
Rusijoj gaminių 
bu. Egipto karo

Libija turėjo 
panašių bom- 
vadevybė bu-

Kariams pavvko vo Paskelbusi .kad Libija leido v •. 1 n i Xr

• (Labiausiai visus nustebino 
pulk. A bad Zomar, karo žvalgy
bos viršininko nuteisimas kalė
ti iki mirties. Egipto karo teis
mas išnagrinėjo kiekvieno su
imtojo darbus, žinias ir parei* 
gas. Paaiškėjo, kad pulk. Žo- 
mar turėjo žinių apie ruošiamą | 

I perversmą .liet jis nesiėmė rei- j 
' kalingų priemonių pasikėsini- ] 
1 mui prieš prezidentą sustalniy- 
I ti. Ilgus metus gavo visa eilė 
’ karo žvalgybos karininkų, neal- 
] likusių savo pareigų. .>

(Reikia turėti galvoje, kad 87 
žmonės, daugumoje kero poli

cininkai, žuvo pasikėsinimo me

bombas Suezo kanale. Y ra pa
grindo manyti, kad Libija palei
do į Suezo vandenis ir šią bom
bą. Ją surado britai, iškėlė ir 
išmatavo. Dalys, pasakė, kad 
bomba buvo pagaminta S-?j Ru 
sijoje.

Egipto vyriausybė pranešė 
Sovietų Sąjungos vyriausybei 
apie sovietų bombos padėjimą 
Suezo kanalo vandenyse. Rusai 
atsakė, kad jie neatsakingi už 

i Rusijoj gamintos JxJmbos alsi- 
] radiniu Egipto vandenyse.

tai neužtenka jų pažado 
į Ženevos pos 
noro tartis ir 
srtars, tai ir 
atomo ginklus 
mus erdvėje.

Kai su- 
a! šauks 
bandy-

ir prez.
s Ro-

Shultz 
m pabarė.
š,-sns devvnia

iSekreloriirs
Reagano saugi:
l>ert C. Farlan;
valandas tarėsi .-u Gromyko įvai
riais klaus mais. Grcmyks no
rėjo išaiškinti, kad gerai supras-

AMRICARAS, Ind. — Indijos 
prezidentas Zail Singh, pats bū
damas sichų įlakingas vadas, 

.praeitą ketvirtadienį atvyko į 
Aukso šventovę pasimeldė kar
tu su šventyklą prižiūrinčiai: 
sicha’s ir viską atsiprašė.

Jis būdamas krašto preziden 
tas, patyręs, kad Aukso švente 
vėj? įsiveržė išdavikai uorėj u šie 
ji st.'ke'd dalį Indijos teritori 
jes, įsakė karnicmonei įžengi 
į A’.’kso šventovę, suimti kraš 
to :šdavikw ir atstatyti tvarka 
Siūbai išklausė prezidento ką 
bos ir paprašė, kad jiems dova 
notų. Susirinkę sieliai nežino 
jo, kad tai birių buvęs jo da 
has. jie kitus ka’tino. P bar a 
leido jam 
jiems tuoj 
švmtvkla.

Andrei Gnunyka tarėsi su pre
zidentu pusketvirtos valandos, o

ir džiaugiasi, kf 
bus grąžinta Auta

— šiaurės JCorėjos karo 
dasi kalbėjo apie Pietų ir šiau
rės Korėjos sujungimą, bet tuo 
pačiu kasė tunelius demilitari- 
zacijos zonoje, kad galėtų pra-^______ r_______  i
siveržti Pietų Korėjos užfron- su sekretorium Shultzu dar 9 
tėję. - J • ’ ■ valandas.

va-

Birželio 5 dieną Indijos kari? 
rr-nė įžengė į Aukso švento* 
nuginklavo pasiruošusius kov" 
(i išdavikas, besipriešinama 
ruš' vė. apgadino mūrus, išda 
žė Irr.gus. Prezidentas SiiJ 
atsiprašė, prižadėjo daugiai! 
šventovę karių nesiųsti ,o sicl 
prižadėjo išdavikų vadovyU 
nerinkti. * '

— Amerikos rmbesador 
Pickenig tvirtina, kai Salvai 
ro karo jėgos turi napalmo, ) 
riuo išdegina įsibrovėlių Apc

■’ _____



Pasakiško grožio Vilniaus priemiestis — Merkiai.

WIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai

Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas 

JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

ŠIRDIES KRAUJAGYSLIŲ OPERACIJA 
NE PENSININKUI

nėję; e>ti net dvigubai bran- 
^esnis ligoninėje tokio pensinin
ko gydymas, palyginus su jau
nesnių kaip 6(1 metų vyry tokiu

Į gjxiym-H. Tai ii* būtų
Tamstai pasiskinimas, kod^ 
TxTT'?Ios siydytcjs.s dar svarsto, 
ar veria Tampiai gultis ant ope- 

stalo savo širdies x>nei a 
n jai. Tamsta prašai smulkesnio 
žinių, štai jos tuo reikalu.

Mat, ryšium su širdies •ki'auja- 
į gyslių kalbama operacija (airg- 
’ liškai: CORONARY BY PASS 

GRAFT, trumpiau: CABG) pa-

fTwC t■r -f W

¥ 1

>r^ng*i, Mė p*wllymvo, pa- tom mažę alo^Įl). • 
sutarė jskf patinu, žaiz- Jį vaistų: geriausiai naudoti
dą aho fficjeko prisilietimo krau-be recepto gaunamą ąluminiaus

^iek girdžiu, daugelis to* skiedinį: vandenyje, 0.25 % stip- 
kw negaluoja. Visiems bus rūmo (Aqueous solution of ahr 
lubai naudingas Tamstos, Dak- rąinum subacetate, 0.25%»). Jis
tare, patarimas. Iš ankstu dėko- pigus ir geriausias takioms žaiz-

dums. Skudurėlį sumirkyk mi
nėtame skiedinyje, uždėk ant 
žaizdos ir pakelk koją 12 colių 
aukščiau širdies lygio, arba už
mauk elastinę kojinę, arba su
bintuok iki kelių, nuo pėdos pra
dėdamas, neperliųosai ir meper- 
standžiai subintuodamas. Viso
kius kitokius vaistus mesk šalin.

žinoma, gali prisieiti (gydan
čio gydytojo patarimu) atsigulti 
ligoninėn ir to pačio žmogąus 
cdos gabalą prisiūti svarios žaiz
dos vietoje. Daugiau apie tai 
iita proga.

ju savo ir visų tokių ligonių 
vaidu.

Atsakymas. Kojose atsirandan
čios žaizdos, daugiausia ties kau
liukais ir iš vidinės kojos pusės, 

nuoš. visų tokių atsitikimų 
esti dėl VENŲ susirgimo. Astuo
ni ■(#) nuošimčiai tokių žaizdų 
esti dėl ARTERIJŲ sunegalavi
mo. Ir lik du (2) nuošimčiai 
iėl kitų priežasčių: neurologinių, 
kraujo ligų, užgavimo, užkrėti
mo, grybelinės kilmės, vėžinės 
kilmės ir bspdros viso kūno 
ligos.

Taigi, iš šimto tokių ligonių 
devyniasdešiųM -tokias žaizdas 
turi dėl kojų -venų išsiplėtimo: 
matomo ir nematomo (giliųjų 
kojų venų). Taigų pagydyk ko
jų senų išsiplėtimą — pagydysi 
SI) tokių žaizdotų ligonių. Todėl 
visas'gydymas turi remtis kojų 
venų išsiplėtimo prašalinimu.

Jokios mpsiys, jokie tepalai, 
jokie vaistai nepadės kojoje 
žaizdai ir ,ctdos sujaudinimo iš- 
gijimiui tol, kol nepradėsi KAIP 
REIKIA GYDYTI KOJŲ VENŲ 
IŠSffLĖTIMĄ.

iGerai prof. Pranas Xiudavicius 
(mano mokytojas Kauno uni
versitete) sakydavo tokiam li; 
goniui su kojose žaizdomis: tave ! 
reikia pakabinti kamine aukštyn 
kojom trims miėnesiams — ir tu 

j pagysi. Koks jis buvo teisus

jagyjflių operacija.Dr. Jonas Adomavičius

STENKIMĖS GERU PATA- 1 įtaikąs kraujo užkrėtimas net

rurg::

■kokio valgio. Naudingas bus vi-

’**•*¥

žaizdą pajėgsi su.

Elastiškos kojines bei tokie

ertą

ties atainsim abu sž

lieju |>er viršų maišytojo, taip bintai tą patį padaro, tik ne taip 
; gausis emulsija. Tada išimk efektingai. Mat, tos kojinės ir 

medžiagą ir su ranka mais-yda- >Je bintai suspaudžia. Kai žaizda

. Care 
apie 
negu

'inae Hgiau £ėr6tw sveika 
Kom.

ĮbeJų >r- tokią v»"škę nau<(«iteae 
jr tik ’ 'viena - 4*yejų
riebuDto pieną gerk o»e. Būjtna> 
turime PAKEISTI savo senos, 
nesveiko M^gio |pročhk< daiąj

sias gy:dynias. Tas atsiekiama 
[ -PAKELIANT KOJĄ TĄJP, kad

lau, po rhdPK-nj.Q sk?l-
us, vadinamus cius miršta virš 65 metu pa- 
2. Laukei per-j cįentų- Taip pat LAIKE tokioj, 

virš 65 metų vyrui lo ’ opei'acijos irgi daugiai; pągyve- 
kia operacija yra keleriopai ne- nusiųjų mirsią, palyginus su
patartina: 1. dažniau atsiranda jaunesniais pacientais.
p o d p e racinės komplikacijos;. Įdomu bus žinoti dar ir sekan-
2. ilgiau prisieina gulėti I goni- čies smulkmenos ryšium su ini-

venos esti sveikos, išplovimas iš
siplėtusių kojos venų (matomų 
išorėje) pa viršutinių] ų operaci
jos pagalba — sugydo žaizdą,

siesis šitoks česnako naudojimo. Taip tik retai atsitinka.
i>Sdas- - {Didelė kojoje žaizda, atstran-

• • 1 • V • ■ 1 • V

•ną gausiai) tabletėm^ (iki fbie- 
jjų 'gramų per -dieną); mkes,

___ B** 1

.s Eketėn patekęs,.- kailinių 
nesigailėk.

RIMU PASINAUDOTI
Klausimas. Mano gydyti ,;a> 

abejoja, ar virš t)5 merų 
vwui. verta daryti sb’d.es 
persodinimo operaci j ą. 1 >ra ša u 
Tamstą. Daktare, man daugiau- 
paaiškinti tuo reikalu. Kodėl- 
<man nenorima palengvinti krū-: 
tinęs skausmus — anginą tokios 
Operacijos pagalba ? Dėkoju ir 
kitų ^adu. nes daugelis mano 
amžiaus žmonių skundžiasi turį 
anginą pectoris.

Atsakymas. Du da'ykus blogai' 
darei: L ne-iisrugojai mio skle
rozes. Įskaitant ii- širdies krauja
gyslių priskre/imą, kuris sukelia 
krūtinėje skaus 
angina pectoris, 
ilgai, ne

septynis (7) karius esti -idažnev 
nĖs VYRESNIO anyžiaus žmo
nėms (vidutinis tokių amžius 
72 melai), gi jaunesniųjų ūm

ių , žiaus vidurkis 51 metai, su 
kurių pooperaciniu likimu buvo 
tyrimais apskaičiuotas vyresnių
jų likimas.

J)ar to negaus: kairiosios šir 
dies š vilpimas ir inkstų nepa- 
kankaimnnas irgi dažniau pasi
laiko po tokios operacijos v.ii-š 
35 metu .i)?cientaans.

Tiesa., k.".d tuojau po minėto?: 
operae:ioš bet kokios negerovės 
VIENODAI dažnai suplaukia vi-: 
šokio amžiaus žnnuės.^^tf vė

nėta širdies operacija. Virš X)5į Itausiai atitolinama širdies kįau- kad ėonakas yrtą geras talkinin- 
z x x w . kas ^ii^zi^i. česnakas turi savyje

I^abar paklausit: lai k^-s lieka KYOLįLC - — natūralų tiršto 
kranjo ^KYSJTNTOJĄ. Tuo bū- 

jĮs širdžiai geriausiai pas i ta r-. 
n&Hja. įDabar daugelis žino, kad 
gydytojai pataria širdininkams 
(po Jštyrimo} v&ntoti kraują 
^kyatinančius vaistus. 0 žydai 
jau nuo senovės savas širdis ge- 
nno česnaku, nei visai lo neži
nodami, tik nujausdami česnako 
gerte.

^Todėl visi lietuviai dabar keis- 
1 . i

Vinie savo nusistaitymą česnako 
atžvilgiu. Visi iki vieno pradėki- 
•tpe jį naudoti gausiais kiekiais. 
Tuomi mes savo širdims labai Į jau tada! 
gerai pasitarnausime. 0 k vapoj Ir dabartinis tokios žaizdos 
panaikinimui, po to išgerkime; kojoje gydymas susideda iš 
pieno, ar spkranrtykime petruš-1 aukštyn Jpjj^Ppakėlųęio, venų 
.kos imą. į ;šsiplėtuno sumažinimo. Tik re-

. Naudinga bus sužinoti česna-Jtais atvejais, kai giliosios kojų 
ko maiste naudojimo būdą. Ga
limą, skilteles pįaiupus susipiaus-.

metų pacientui universitetinio" 
lygio ligoninėje minėtos opera
cijos sąskaita .esti virš 47,000 
dolerių, kai tuo tarpu dar 00 
melų nesulaukusiųjų tokia są
skaita ėdi tik virš §20,000 už to-- 
:<ią pat operaciją.

Virš 05 pietų pacientui ilgiau

tcktam! pensininkui daryti -- 
mirties laukti be operacijoSj 
kai krūtinės angina vargina?; 
Visai nereikia nusiminti, nes gali 
geriausiai sau pasitarnauti kai 
segą&įaa esti širdies operacija' 

prisieina po.oper.ąrtjos būti cbi-^sekaiu-iai besielgdamas: reikta! 
niame spec'Ajiios priežiūrosi$$$nsi' numesti padidintą kūno, 

kambaryje .'(.šurgicąl’ Intenswe«5»Mį; reikia nevartoti valgomo- - 
sips dnuskos; kas turi permąžąi 
kalcio kraujuje (išsitirti reikia, 
mediciniškoje laboratorijoje) —j 
Aam 'tekinai reikės naudoti kąl-j 
ck> -(aitba dar geriau — reikės 
-gerti mažiausiai kvortą pięno- ir

Tn’tV dJT.impiau K1U) —
12 (henųu gi jaunesniems
(50 metv — trk 4 dienas.

ina, kr.<l- kiekvienom lietu
viui re kki>*niip^4i ir sa vą svei
kata im*i; reikimai rūpintis nuo 
mažens. Reikfa tvarkytas są sa
vais mrsilėftSmais (asmenybe) 
idant pajėgu
<4 r. »<■», ,nvi £ tri rvrwi»«i i'*J’'<vlArTyZ'C , • . Į

jospūdĮ net ir b“ vaistų, reikės; 
susitvarkyti kraujo riebumą, 
rūgštumą bei saldumą, kai jis;

damas išvogti peraiisl^vcš 
sklerozės. Įskaitant ir širdies 
anginą. Visi 'turime keisti sąvo 
nesveiką ^yverun>o vaga svei
kesne: reikia nepersivalgyti, ne
tingėti darbuotis, vengti nuodų., 
Įskaitant -rūkysią ir .gktayįma. 
Tik taip elgiantis bus kuo to-

užsisėdėti — nuolat judėti su' 
pert»aukomis ir nesiaervinti dėl. 
mažmožio. * >-

Iš vaisių, merkės imti .sklerozei 
.atrtotHiaaėiu.s net trejopas. Prie-: 
dui Hgąi veikiantį nitrogliceriną, 
jo kapsules po dvi. ar tris per* ■ ■ »f 1

dieną. Jos vietoje prilipinamo (
ant odos nitroglicerino, kuris 
kainuoja virš dolerio dienai. * 

’ llš sklerozę atitolinančių bęi ją 
mažinančių vaistų patartini -tre
jopu ■‘■tinko sulfato ’kapsulės. 
Gėrimai tabletės ir sudėtingas 
niacinas.

‘Matom., kad kova su mirtina 
negale yra sudėtinga ir' sunki.: 
lik normalios asmenybės lietu
viui prieinama. Čia ir. išryškėja 
tiesa, kad Į TIKRĄ gėrį, yra 1 
daug j įšauktų, bet MAŽAI iš
rinktų. Sėkmės Tamstai -šioje 
nelengvoje kovoje!

* ♦ ■ ♦
ČESNAKAS — TIRŠTO 

KRAUJO SKYSTINTOJĄS

Kluas’ina.s. Tamsia, Daktare, 
rąšeį, kad svogūnas yra dąržo 
vių karalius. O kaip yrą su čes
naku? Aš jį labai mėgstu. Kuo 
jis yra geresnis ar blogesnis už 
svogūną? . :

Atsakymas’. česnakas yra „pla
čiausiai visame pasaulyje ni»udo- 

, įaiua daržovė. -Ypač žydai jį' 
| Lietuvoje mėgo namkrtLir labai’ 

gerai darė. Jų rabinai buy£ iš- 
, minties- skeildėjai. ŽJtdai,eidavo 

patarimo vlsdkiūcęe ne-kaluo*?’ 
pas rabiną Rabinai nuteikė 
žiMunes į Nvan*s.'ipnislėiki'mą.

Tdės e&m pavvaigw «ū»ų 
2tars neikiamai glnbctfir 'y 

lURMnd nuteikė nąaB^oti 
česnaką, nežiūri^, kad Sėtiniai 
lobai ju<U-dav<isi ii artnaktra'lri. 
xJuodancio žvd«+^. -O • vrifi

- reikalo tckie juokai havo

<(H
taošMk) tiaskfe
■ neturi

■Pasigaminkime šitokį česnako* giliųjų venų išsiplėti-
pądažą: 5 skilteles ^cloves) čes-j .{tokios .venos yra giliau rau- 
nako, vienas kiaušinio baltymas^ menyse, jos išorėje nesimato), 
(kambario temperatūros), vie- geriausiai tvarkoma BE OPE- 
nas puodelis alyvų aliejaus? RACIJOS pagalbos. Reikia suti-. 
(olive oil) irgi kambario tempe-, oįmą sutvarkyti: tai svarbiau- 
ulūros, vienas valgomas šaukš
tas cHrinos sunkos.

šito padažo pagaminimui nau-į ęiERNA būtų DVYUKA (12) 
dujamas maisto maišytejasj qoUŲ AUKŠČIAU širdies lygio. 
4foo<l blender). Sudėti į jį čes- Ueuiėl Tamsta turėsi gulėti ir tik 
laką, pridėk kiaušinio baltymą ^vq 
! • maišyk penkioliką SE£UN- gydyti. 
' ŽIU. Tada labai pamažu pilti

ur a s ją. supilk vieną valgomą J ^ena ir odos uždegimas apie ją 
šaukštą citrinos sunkos. Gausis j didelis, prisieiną SPECIALIAI 
pusantro puodelio padažo. f PASIGAMINTI KOJINĘ (a cus- 

Tckį česnako padažą naudo Į 
lame sekančiai. Su tuo padažu 
skaniausios salotos padaromos 
naudojant šviežias, nenuluptas 
virtas ir atšaldytas bulves. Nau
dokime tą padažą su šalta viš
tiena bei kalakutiena. Kitokios 
mėsos. nė vienas nenaudokime, 
siekiant \nepagausinti sklerozės 
per apturėtą gausų kiekį choles
terolio. Taip pat tą padažą nau
dokime su labai žalių lapų dar 
žovėmis^ kaip broccoli, smulkiai 
supiaustyti kopūstai, burokla
piai, salotos...

Apsieikime visai be sviesto, 
>ta^ktU,.«4Ud<Mios mėses. staeto-' 
nė', ės... ir tų dalykų tenuėjo 
ąąaijfto.vtegvkinM?

-1

PERMAŽA

— 0 šis štai yra figos medis, 
— pradeda aiškipti profeso
rius. /Eįįlgf

—Ką tamsta sakai? Tąi ne
galimas dalykas! Aš netikiu!'— 
karštai užprotestavo viena eks
kursantė. — Esu tikra, kad fi
gos medis turėtų būti kitoks!

— Labai man nemalonu, Miss 
Smith, bet užtikrinu tamstą»kad 
tai yra tikras figos medis. Bet 
kodėl tamsta taip karštai sua
bejojote? — paklausė profeso
rius. - .

— Keista!.... — atsakė panelė 
Smith susimasčiusi.— Aš visą 
laiką įsivaizdavau, kad figos la
pai yra daug didesni!....

3 Taverpdsė visada gali ras
ti gaimokinančių aforizmų. Vie
nas toks skelbia:

“Nėra tokio, .žfaogatis, kurs ’yi- 
siškai niekam netiktų. Jis ^li 
tarnauti, kaip blogas, pavyzdys 
kitiems”.

WISE M <

z £

Or&tnfcMotr poeto ji

Padainuok išdidžiai miško brolių dainas, 
išnešiotas per sielvarto plotį =— 

/ apie narsą -kovos, apie ryžto dienas,

Tjas blankusis dangus vėl atrodys tada 
paštfristinga mūs krašte padange, 
kai liepsnojo graudžiai ratus .gimtoji gūžta,

k rennr vii plaks, vėl kvėpavimas lįš 
ginklM fcrfc nrams, kaip Uinp
0 kanonada mvins ūš »-
miūay kruvieg tMHlieho porinė.

lai stoto Mtf&e

tus miškus —
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; MARQUETITE PARKE REIKIA 
\ SAUGOTIS IR DIENOS METU

. i
rimu raktu bandė atrakyti nuu Į 
šiuos duris, bet jai nesisekė.1 
Matyt, jeg tai buvo ne tas rak- j 
tas. Rankoje ji turėjo savo ran
kinuką. NepasižiūrėjUN ir neip- 
Eidairhisi, ar k~n nors neartėj \ 
ji prie savo mašinos stovėdama I 
gatvėje pradėjo ieškoti, kurioje į 
rankinuko vietoje galėtu būti 
pi reikalingas raktas.

įMcleriškė visai nepastebėjo, 
kirJ ta pačia gatve pamažu va
žiavo juodaodis. Ji, ko gero, ne
pastebėjo juodžio, bet jam ilgai 
žiūrėti nerrikėjo.

Juodaodis pamažu pravažiavo 
kelis žingsnius,.sustojo. Mašinos 
motoro visai nesusta-bdydamas, > 
;Šlipo iš savo mašinos, žengęs j 
žingsnį, jis buvo visai prie mo_ J' 
teriškės, kuri narnu“ raktu jau1, 
atsinakinėjo savo mašinos duris. 
Jucdacdis, nieko jai nesakęs, iš
lupo iš jos rankų josios piniginę. 
Jis galėjo sėsti į savo automobilį 
ir nuvažiuoti. Bet juodis paste
bėjo, kad moteriškė ant rankos, 
turėjo auksinį laikrodėlį. Matyt, nyei VKE 
kad moteriškė, pajutusi, kas čia 
darosi, pradėjo inūrdytis iš už- 
ouoliko. Ji nenorėjo duoti jam 
laikrodėlio. Gal tai jai buvo 
brąngi dovana, tai nenorėjo, kad 
juodis nusineštų.

. Bet juodis savo lupomis ją su
čiupo, gerokai spūstelėjo, o vė
liau kirto smūgį į galvą. Matyt, 
kad moteriškę neteko jėgos ir 
sąmonės. Ji, sukniubo ant žemės, 
visai prie rinštoko. Atrodo, kad 
juodis laikrodėlio, taip ir nenulu

Visi esanje girdėię, kad Mau- 
Parke arija į Marquette 

važiuojančias ar einančias 
r <31*ris naktimis užpučia plėši- 
Ųš; jęs f^umuAa ir atima nę lik? 
tai turinius kelis dolerius, bet ir 
a‘mhį kitus vertingesnius daik- 

;£.% net ir apsiaustus. Dabar 
ąršjiėja, kad tokie užpuolimai 

'j£ai daromi ir dienos matu. Ypa
tingai pavojinga eiti vienoms 
HuĮtėrinąs, basineši’nčionr.G ge
resnius c Jcs i'nkinukus.
’ Praeita penktedionį liudinin
kai matė, kaip vienas juodaodis, 
psmažtt važinėdamas Marquette 
Parko, ^tvėmįs, užpuolė vyrest- 
nio amžiaus lietuvę, ją gerokai 
pritrenkė, atėmė iš jos ranjujnte 
ką Ir dingo. Visai dingjž^ne- 
dirigo, bet sėdo j savo mašiną ir 
nįĮJvažiavo. Jis bandė nusilupti; 
irąhkinj laikrodėlį,. bet nepajėgė. 
Lenciūgėlis, buvo labai stiprus, 
negalėjo jo nuplėšti nuo rankos, 
buvo bęsulaužąs ranką.
. J žpuolirnas jx-yko praeitą 
penktadienį;- rugsėjo 28 d., apie 
ICį: jnlrfūčnį pro dviejų. Pagyve
nusi' lietuvė, nedidelio ūgio mo
teriškė; Švariai iriTvarkingai ap
sirengusi, : atvažiavo' į Neringą 
papietauti. Nedidele savo inaši7. 
hų^adtyažiayb prie.Neringos ir. 
įėjo' Į vidų.' Jeigu ji' būtų pasta- 
čiusiįrhašihą 7 i -oje-gatvėj e, kur 
didesUs judėjimai, tai gal nieko 
jai nebūtų, atsitikę, bet ten ne 
buvo vietos jos mašinai pasta ty
ti. Visą ga’lvė buvo pilna. Ji pa
suko : į greta esančią Tahnan 
gatvė,■ visai netoli’ 71 kis, radę' 
tuščią ...vietą,, ten., pastatė savo 

'n-.fcšiĮią ir’.nuėjo, pietų.

ta lietuvė jau ne 
yĮėnd • kartą buvo Neringoje. 
Maištas ■ ' geras, patarnavimtes 
tvarkingas; tai žmonės ir iš to- 
Hsta. atvažiubja. statyt, kad ta 
jridjėfiškę. jau- ne vieną kartą 
-ten. valgė, nes patarnautojos ja 
. piaztapi ■ Prieš kelias nlin u t ęs ji 
■£ėririgojė pavalgė, sumokėjo ir 
i^jO.j'.Ji 'skubėjo namo parva- 
ŽĮŪbttigbęt vietoj namų — pateko

.F.’.’-?.:

r'• įvažiavo viena, 
:Vlėna nąmpE ir . rengėsi. važiuoti. 
IŠŪjūsi i|^yBl^i3d<, p nuėjo trė-

Įna^inos,^stovėju-. Vienas pusbernis, stovėjęs kita- 
'imiašinota^ .pastatyti me 7l-os gatvės kampe, pasižiū- 

ant rėjo Į gulinčią moteriškę, užėjo 
.kad daugiau galėtų su- į Neringą ir pasakė pirmai pasi- 

ati^i'-'^riė'i^gyklris. Rankoje tu- taikiusiai padavėjai, kad gatvėj 
, ------------ ■  .. ./ ’ _

DĖMESIO VARGSTANTIEMS
/n k‘tu tm tų, taip ir irūs* 
ečiu taipe visuomet atsi- 
a vargstančiu ir normaliam 
r.ir..ui reikalingų geros šir- 

zmenių pagalbos. Gaila, 
ne vislia, vnač gyvenančius

pasiketi- Atsrianda ir laisva- 
p 'cidyje reikalingų visuo- 

r.’ _• - v- mos. Tam turime jau

guli negyva moti-ris. Padavėja 
1 suspigo ir išbėgo pažiūręti. Ran
kas išskėtė, suriko ir nubėgo į 
restoraną. Tuo tarpu rankas iš- 

Į skėtusi išbėgo kita. Ir ta nusi- 
• gando, suriko ir įbėgo Į vidų. Tą 
Į patį padarė ir trečioji. Kad joms 
J reikėjo tuojau prašyti pag-lbcs, 

i tada neatėjo į gal- 
s patarnautojos val

gykloje, bet kai nelaimė atsitin
ka, tai sparnus išskečia ir nežino 
ką d-ryti. Pasirodo, kad prieš 
kelias minutes moteris buvo už
mokėjusi už pietus. Jcs ją pa; 

j žino. Xe vieną karią ji valgė

Laimė, kad tuo metu dvira
čiu atvažiavo vienas pagyvenęs 
vyras. Jam rūpėjo pažiūrėti, kas 
čia šalia valgyklos dtrori. Jis 
pamįatė gatvėj-gulinčią nejudan
čią moterį. Jis tuojau paklausė.

po. Bet jis buvo šalto kraujo. į ar kas nors pašaukė pagalbą 
Reikėjo pasaukti gydytoją, am

Ten buvusi moteris, nieko ne-nuvažiavo 
kritome lama, tuojau pašai 
artimiausią gydyloją ir polio5 
Pirm lai ’ si a atsirado ai n b . I a ?

moteris sūri gstvėje v ^r.i o? 
menės. Už kiek laiko pastel 
gyvybės ‘žymos. Kai pabarui 
uždėti ant neštuvų 'ir įkel 
airlbulansiją, tai ji suriko, kadi 
iesios neliestu. Jai labai skauda -
krūtine, šonu kaulus, bet labiau- 
s-iai skauda galvą. Nusprendė, 
kad ji sumušta, kad josios kau-1 
lai gali būti sulaužyti. Užde:o ją I 
ant plačios lentos, uždėjo antį 
neštuvų ir lengvai įnešė į am.bu- | 
lansiją ir išvežė į artimiausią Ii- Į 
gonirię. Atsirado ir 
kuris atpažino, kad ;
s mari
tarė galiniai greičiau 
goninę, nes ten yra 
tokiems atvejams. .

i ~ , . 7 .1 aip pat atsirado u

sutrenkta, bet j 
veži

meirms niekia ne 
,.. * 11 i a. i k *. i u *.»)
u jau yra būtinas 
visuomet reikia pr 
yti, ar4 kartais near 
štamas žmogus.
4 ir palaukti, kol nepažį

si> praeis. Marquette Paiko 
ižpuolikai gali sumušti ir die- 
ics melu.

eikia at

ne-
Geiiau eiti

Fa. Ralfas per ketu- 
metų jau tūkstan-j 

čkims nušluostė skurdo ašaras. 
Savo kilnu ša.lpos darbą Ralfas 
ęuli atlikti tik geros valios tau
tiečių remrimi>. Sutelkimui lė
šų i •;? įvairias priemenes, 
k :ip gegužinės—piknikus, ko
kius ners kulrūrmius ar pramo
ginius renginius ir rinkliavas.

Balfo pinigų rinkliavos daž-j 
niausią vyksta rudenyje, štai ir 
vėl ruduo. Chicagos apskrities 
Balfo vajaus atidarymas buvo 
rugsėjo 23 d’cną, šaulių namuo
se. Vadovaujant pirm-kui Va-Į 
narūnui apžvelgta Balffo veik-j 
!a ir vajaus vykdymo metodai. 
Kaip kitais metais, taip ir šiais 
mūs namus aplankys aukų rin
kėjai—Balfo talkininkai.

ra< i

Žinoma, ne visus geros valios 
tautiečius Balfo talkininkai pa
siekia, Kai kuriu notin' uJrc ų, 
o kiti gyvena toliau nuo lietu
vių apgyventų vietų Tokie gė
los valios tautiečiai patys pasi
rūpina savo-auką įteikti. Gali 
atiduoti Ealfo ar betkuriarr. Vul- « 
^ybos nariui Mielai patarnau
ja ir Sophia Bartcus Radio pro- 
gramo> vedėja Aldona Daukusi 
Žinome, kad Balfo talkininkai 
aukas renka ne sau. Tegul mūs 
durys jiems visuomet būna at
viros. Tegul nelieka ne vieno 
tautiečio neprisidėjusio prie šio 
kilnaus šalpos darbo.

P. Venclova

TĖVELIS APSIDRAUDUS

— Mamyte, ar man dabar ga
lima pasimaudyti jūroje? — 
klausia mažoji Žozefina,

— Jokiu būdu, vaikeli. Bar* 
gos labai didelės.

— O kodėl tėvelis maudosi?
— Tėvelis apsidraudęs?

MEET THE CHALLENGE!
Reporteris

JULIJAI

Chicago, UI. — Praeitą, šešta- 
ienį r. epo gautas juodukas 
ran gatvėje išsuko ranką 
d Ramanauskienei.anau

norėdam

lai

ak salėje. 4500 S. Talin;.n Avc. 
aukiamas metinL narių susirin.

kuriame Klubo Valyba
Komisija padarysi 
Po to bus Klubo1

lytos ir Rezivijos Kcmisi- 
rinkimai ir daug kitu lie- 
įčių Krivūlės veklą nutari-1

c, 
km
ir Keviziios</
pranešimus.

los

Ti’s dar įkišo savo galvą į prada
rytas josios?mašinos duris. Jam, bulamsiją^ kad nuvežtų ją į arti
ma tyti, rūpėjo, ar kartais ji ten miausią ligoninę. Jis tuojau su

prato, kad niekas nieko nedarė. 
Jam atrodė, kad kas nors iš res
torano ture j o. pašaukti gydytoją 
ir pirmąją pagalbą, bet įsitikino, 
kad iš restorano nebuvo kam 
pašaukti.. Jis žinojo, kad čia pat, 
šalia restorano, buvo socialinės 
pagalbos; įstaigėlė. Jis nuėjo ir 
pasakė, kad gatvėje guli sumuš
ta moteris, nejuda, reikia tuojau 
pašaukti pirmąją jai pagalbą. L

-- " g.,^ - ~ - ---

nu
metu senutei laikrodėlį, 

kos, ją smarkiai pasuko

neturėjo kokio portfelio ar di
desnės piniginės. Jam rūpėjo 
pažiūrėti, ar kartais jis tuo pa
čiu šūviu negali dar ką nors pa
griebti. Josios rankinukas buvo 
jojo rankoje.

Juodis paliko gatvėje išsitie
susią moteriškę, sėdo į einančią 
savo mašiną ir nuvažiavo į šiau
rę. Kur jis pasuko, moteriškė 
nematė, nes ji jau gulėjo b? są
monės.

Kaip ilgai sumušta lietuvė gu- 
Mejb gatvėje,sunku pasakyti.

rietas po
licininkas. Jis noyęjo nustatyti 
sumuštosios vardą ir [pavarde. 
Jis paklausė, ar kas niate, kas 
jai atsitiko. Tas pusbernis, sto
vėjęs kitoje gatvės pusėje, pa
sakė, kad jis matė.?* :

Policininkas tuojau jį nusive
dė į savo mašiną, irt pusbernis 
papasakojo, kaip priėjės priva
žiavo juodis, kaip jis kirto jai 
į galvą įr kaip ji' suditb^ gatvėje/ 
o juodis sėdo į sayd>;ipašiną ir

per petį labai skar 
niekam neleido jos 
jai viskas 
dėlto du' 
bi liuku

rr?ų.
Valdyba nuoširdžiai kviečia 

vi.-’is KHvulėnus su šeimomis 
bei pažįstamais dalyvauti.

.THE NATIONAL GUARD

V-.f lik. LITERATŪRA, Hetūvftj Hteratūros, meno tr mc&t 
im nietraiti*. Tame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine.

bd liudija, ffinstraotos nuotrankomli I

> DAD0J SVENTKS LAUKUOSE, poetės, niytojoe b Ui 
Badąlokių pirmūnė® Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
tvKrtea bei JąIstoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
dėmi, gėrintis atrtorės puikiu stiliumi Ir surinktais duamenfank

VIENIŠO tMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai) 
Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
brootų apralymu, bet tiksli to laikotarpio buities Kt»

K1WBOSB PAMARYS, Henriko TomoTamalBHb 
studija apie RytprMtu, remiantis PakalnM | 

dnomenlmU. Aprašymai Jdomtti kiekvienas

kalb^. E&S*

14 LA ori? LBMa. nlytojae Petro----' Ortataftta
’r n-* rali ir ffetM Mprfk. Uctavoje Ir pfr

a?Alsiau Inetai*. Knyga tari 234 poslapi*
bri. kAj.nr.nji tik O i

WiwThwrs*. WsJrW l'L ’Tfingyr
B MMK OtariM WMcws

Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ________ _

Janino* Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pakaiklįo, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ------------------------------

J. Vendovtu, S. DAUK.\NT0 LIETUVIŠKA VEIKLA.

2759 W. 71st St., Chicago, TIL
• RŪPESTINGA f IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL- 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
5 pat ryto iki 10 vaL vakaro.

For constipation relief tomorrow 
t reach for EX-LAXtonight c

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-Lax 
“The Overnight Wonder."

luctejo. Ji vis 
savo aut omo-

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

Tel. (212) 563-2210

Josios vvras vra 91 metu aru, 
žiaus, jis automobiliu važiuoti 
’au negali. Be to, jis labai susi- 
rūpinęs savo žmonos sveikata. 
Jeigu j d būtų buvęs kartu su 
ja,, tai nuo juodžio būtu ją ap

JVUSHJ LIETUVOS POLI
CIJOS KRIVŪLĖS KLUBo 
VALDYBOS KVIETIMAS

Jūs esate kviečiami į pamal-; 
daš. kurios įvyks 1984 met. spa
lio mėnesio 7 dieną 10:30 vai. r. 
Šventos Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčioje, 6820 
Washtenaw Ave., Chicago. ILL., 
Angelų Sargų šventėj už žuvu
sius -r mirsius policijos tarnau
tojus.

Tojau po pamaldų.Anelės Ko-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir’ turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
^LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuyis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudauuž 
$1,000 apdraudos sums temoka tik $3.00 metama.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai uaselbės į SLA įsirašyti. . . - u

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą: • \;

* r;

Read label and follow 
directions.

IMNAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

U tomas ____...------------------—<— --------- -- ------  ^10.00
Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.  56.00
n dalis, 229 psl._____ $6.00

$5.00

$5.00

$4.00

$2.00
NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Hl. 600$ Am- 
čekį ir pridSkte vieną dolerį porriuntirr.o išlaidom*.

50 metų studijavęs, kaip

Iš PRAEITIES ŪKANŲ
• ATEINA LIETUVA

paraAp 700 pnslapiq knygą, kurion sudėjo viską ks* Bei kada Ii 
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį Hefuriui 
ir Ifetuvitj kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prol. K. 
Būga pas geriansius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
iietuvig kalbą liečiančias ištraukas, paruodė tiksliu* vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti.

BAIn* *29. Kieti tfrietiaL P*itu

naujienos
a Halsted St, Chicago, IE

— NmiPmmm, Chicago, B, OL Tum&j, Ocktolm 1 1N4
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Dienraščio kainos:

Chicagoje ir prienuesčiuosa:

metams ----------------- $45.06
pusei metų----------------------- $24.00
tnm g mėnesiams  $15.00

vienam mėnesiai------- --  — $5.00
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pusei m-ctų  $24JM) 
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nų gyvenimo aplinka nėra palauki jaunimo religijoj ir g 
tautybės stiprinimui- Savaime ąišku, Šitokia aptinka pa- g 
liečia ir lietuvių jaunimą. Tai nepaslaptū, katf yra tu-1 j 
kių lietuvių jaunuolių, kurie liberališkai nusiteikę, ku
rie tiki, bet nepraktikuoja, kurie bažnyčios nelanko, ku- I 
rie nusiteikę neutraliai prieš Dievą,

Taip pat žinome, kad mūsų dienų jaunuolis nėra ( 
idealistas. Jis daugiau niateriaHstae, karjeristas, sie
kiantis karjeros gauti aukštą atlyginimą, turėti ištai-1 
gingą gyvenimą Aišku, kad tokio nei religiniai, nei tau- j įį 
tiniai reikalai nedomina. Tokiems jaunuoliams ir lie-1 
tuviška bendruomenė jau nieko nesako. O apleidę lietu- ■ 
višką koloniją, praranda kalbą, papročius ir apsileidžia 
religijos praktikoje.

Br. Kviklys rašo, kad ir vaikai negerbia savo tėvų S 
Jie nenuoramos tėvų atžvilgiu. Jie stengiasi yadovauriij 
savo tėvams, nors jų tėvai yra aukštesnio išsilavinimo. į ■ 
Jie save laiko protingiausiais, sumaniausiais ir StaJuv [■ 
ginusiais. Jie savo tėvams nepasląugūs, net ir tada, kai g 
jiems tėvai nuperka automobilį. Jie_ atsisako ir valgyti | 
tradicinį sveiką, lietuvišką valgį. Jie neina su tėvv.ri j I 
lietuviškas pamaldas.

Pinigus reikia siųsti Money
Orderiu kartu *u

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šestadieniaia — iki 12 vai.

Br. Kviklys surado “kaltininkus”, padėju
sius jaunimui prarasti religinę orientaciją

Kas nežino, kad Br. Kviklys rašo Drauge vedamuo
sius. Ir kas dar nežino, kad jo vedamieji dažnai būna 
“prisotinti” priekaištų ir piktų kaltinimų, kartais net ir 
pačiam Vatikanui. Antai, jis ir vėl rugsėjo man. 18 die
nos Draugo laidoje atspausdino .raštą, kuęis ‘pilnas kai-, 
tinimą lietuviškam. jaunimui ir. lietuviams kunigams. 
Mat, jis tokius kaltinimus girdėjęs Toronte, lietuvių ka
talikų kongrese, jaunimo svarstybose. Todėl, tokių kal
tinimų paįtaigotas, jis ir parašė vedamąjį apie lietuvių 
jaunimo religinę orientaciją. Jame palietė ne tiek mūsų 
išeivijos jaunimo religinę orientaciją, kiek jis išliejo sa
vo piktą tulžies niršalą, prieš lietuvius kunigus, dirban
čius lietuvių parapijose, sielovadinėje veikloje, maž kuo- 
taip. kaip įprasta okupantui iškoneveikti kunigus pa
vergtoje Lietuvoje.

Jis savo rašte išsakė visą eilę, neva, minėtame po
kalbyje girdėtus dabartinio jaunimo nuokrypas nuo re
liginės ir tautinės orientacijos. Gaila, kad jis nepami
nėjo ne vieno pokalbininko vardo, kuris tokį mūsų jau
nimo pasimetimą išdėstė ir darė priekaištus bei kaltini
mus lietuviams kunigams. Tada skaitant, jo tokį ve
damąjį būtų aišku, kad tai buvo tikrai pokalbininkų prie
kaištai ir kaltinimai. Kodėl jis nutylėjo jų vardus? O 
.juk reikėjo suminėti, nes jie ne tik amžiumi subrendę, 
bet ir mokslo laipsnius įsigiję. Kadangi Br. Kviklys jų 
vardų nemini, tenka manyt, kad tie priekaištai bei kal
tinimai yra jo paties sufabrikuoti. Todėl ir šios mano 
pastabos yra nukreiptos jo adresu.

Jis rašo apie jaunimą, kurį šių dienų aplinka vei
kia, ir kuri yra kitokia, negu ji buvo senesniais laikais. 
Bet ką jis naujo tuo pasakė? Visi žinome, kad šių die-

Gaila, kad Br. Kviklys, matyt, nepajėgė giliau pa 
svarstyti tokias jaunimą apėmusias neigiamybes ir Drau
go skaitytojams pateikti to priežastis,, kodėl šiandien 
toks jaunimas? Irkas suformavo tokią gyvenimo aplin
ką, kad tėvai ir bendrai senesnioji kartu jaunimo akyse 
praradę autoritetą? Juk tokia aplinkos dvasia savaime 
neatsirado. Kas ją paskleidė? Ir kas tokia dvasią jau
nimą nuteikė taip elgtis ir kodėl ? Be to, kokiais kanalais 
ji buvo paskleista ir kas ją dar ir šiandien skleidžai? 
Tada Draugo skaitytojai matytų Br. Kviklio sugebėji
mą logiškai mąstyti ir atsakyti Į klausimą, kodėl šian
dien tokia neigiama dvasia ir taip plačiai pasaulyje pa
sklydus!. Kuri padarė tokia neigiamą įtekmę net' ir i

kxouiwhiAinu j>.a<yoa remiasi ou,v\k,ų siinKiU dąrbu.

LOS ANGĘLBS OLIMPIJADA cLJęs reikšmės atsimenant, kad. darnas pats sau 
A.UWIKBO 5150 MILIJONU

'•Kicmh'a'LĮS.samdiniai, jų tarpe 
ir.save lirtųviu vadiilaHtis ‘'žtrr 
na'Hstas”, visokiais būdais nieki- 
no. ir šjneižė Los Angeles įmes--.- . ... ... 1 tais, pavvzdzun, tureio S2 biu-i<e praeitą vasarą jvyKusją olim.. e - > j 4

pijamą. Maskvos- pakalikai ypač 
aąug rašalo pašventė aprašyda
mi olimpiados finansinį bark-’ 

t t olą Tai patikėti 'raudonųjų!
mūsų lietuvišką jaunimą. Trumpai sakant, kas yrą už- žMrnahstų ’.' .r^jcrtažais, • olim-

prekas pirmiau, ruošto* olimpi- 
jadoš. netik, kad nieko neuždir
bo, bet visados didelį deficitą 
nešė šeimininkavus** i šaliai. 
Maskvos dtimpijada 1980 me_

interesuotas tokia maištinga dvasią griauti autoritetą?

Tiesa’ savo rašte jis rašo, kad; tokios dvasios sklei
dėjai, gal dar. teisingiau pasakius,1 kaltininkai yra lietu
viai kunigai, dirbą lietuvių parapijose sielovadinį. darbą. 
Tad, jis,- lyg būtų koks ■ slaptos policijos agentas? tokius 
faktus surinko Toronte, jaunimo kongrese ir juos paskel
bė Draugo skaitytojams. Va, jūs matykite kas nųreli- 
gino ir tuo pačiu nutautino jaunimą. Tai kunigų kaltė, 
kad jis nesidomi religija ir tautybe. Todėl per daug ne
reiktų jaunimą pakaltinti ir dėl jo tokios neigiamos elg
senos.

"s

Bet' paskaičius jo vedamąjį, kyla klausimas,’ kodėl 
Br. Kviklys toks neobjektyvus ir piktas lietuvių kunigų 
atžvilgiu? Juk jam kunigai visą laiką rodė palankumą. 
Jau nekalbant apie tai, kad vienuoliai marijonai jį pa
samdė Drauge rašyti vedamuosius. Žinoma, jis juos ra
šo ne dovanai. Kunigai daugiausiai remia jo okupuotos 
Lietuvos bažnyčių spausdinamus albumus, ne tik re
mia pinigais, bet ir moraline parama. Jie jam išrūpino 
ir iš Vatikano popiežiaus medalių. 0 jis Drauge jiems 
bendrybėmis, išrašo jų “nusikaltimus”, būk jie yra tie 
kaltininkai jaunimo sumaterializėjimo, idealizmo prara
dimo ir nureligėjimo. Pagaliau, jei jaunimo svarstybose 
tokie priekaištai bei kaltinimai ir buvo pareikšti, tai Br., 
Kviklys, apie juos rašydamas, turėjo objektyviai įver
tinti, kiek juose yra tiesos ir’kiek nugirstų plepalų, o ne 
apibendrinti visus lietuvių kunigus. Deja, jis to nepa
darė. 0 pasinaudojo nežinia kieno skleidžiamais gandais

jonus nuostolių. Tas nuostuolis! 
Maskvoj, žinoma buvo padeng
tas iš valstybinio iždo. Tai tas 
pats iždas, iš kurio Kiemliu> 
apmoka savo šnipams, agen
tams, ir žudikams Iš to ižde ko
munistai apmokėjo prezidento 
J. F.; Kennedy žudiko Oswakfo 
algą. 4r išlaidas. Tas pats, iždas 
finansavo jr planą nugalabyti

piada sutraukė ipažai žmonių, bi 
dėtu- nedaug’pĮrkOj ir 
kai žaidė tušč^pms sėdynėms.

i^isvą^šlpasafilis -žnio įStaipž
Jžš^žino, ūcad ši olimpiada su- _ T
r^kė daužau

Whit Šrn^it ir ios pavergiu ;PaVergimą-
vergų saliu patraukė ir ! hus ■ Lietuvos išga-
dauriau ' šalm -nesu bent kada WinS’ km'1U llžduOtis huvo‘

žeisti tautos sveikatą ir paruoš
ti ją karinei okupacijai. -

T. Skinkys

daugiau šafiiy- "negu bent kada 
pirmiau. Dabar."jap suvestos fi
nansinės atskaitos parodo, kad 
olimpiados rengėjai padarė $ 
150 milijonu -dolerių .pelno. Jis 
bus:paskirstymas, -parėmimui aot- 
i etinės veikk*/ ii plėtimo netik - 
Ani^iTkpj; bet, oJmrpiadoje daly? 
tuose, kurie blirnpradojė daly
vavo.

BIOCHEMIKAS — DAINININ
KAS

Londono Cfręsto- kolegijos bio
chemijos pi'of. Haroldą . Bauma 
kolegos gerbia ne tik kaip mok-

Kremliaus . ‘diktatorių kntro-j sjininką. Jis’ garsėjo kaip popu
li uo j am a spauda, ne žodžio ne- lianų dainų autorius, ir atlikė- 
prąsitarė apie olimpiados pasi- ja<.. Jo kūryba susijusi su bio- 
sękimą ir rekordinį pelną. chęrrijos p/obieniomis.

_Tas pelnas, ypač įgauna spe- .Dainuodamas ir akompanuo-

ir gandeliais ir išliejo savo tulžies karteli lietuvių kunigų 
adresu.

Todėl stebiesi, ir klausi, nejaugi, Draugo redaktoriai 
pradėjo tokią naują liniją, pulti lietuvių parapijose dir-

gįtar<t profeso- 
>Diius aptaria pioeestu, vykstau 
rius gyvojo’e ląstelėje.

Prof. H. Salimas sakosi dai
nas ir balades dažniausiai ku
lias autobuse, važiuodamas į -dar. 
ta arba grįždamas namo.

Kolegijos studentai teigia,kad 
Baumo dainos — puiki pagalbi
nė priemonė ruošiantis egzami 
rams, nes jose paprastą ir ieng 
vai įsimenama forma aiškinami 
lokte suciėtiirgi dalykai,-- kaip 
kaip:pvkfermentų kinetika, -■ j * /■ ' - •. —
meta holizmas medžiagą apykai
tos ypatumai ir daugelis kitų.

Šių motų pradžioj rimta Mok
slinė lėi-dykfci “Perganbn Press”, 
išleido H_ Baiųnu dainų rių-; 
kini “BiOehemiko- ■ dainynas",. 
IdbJrių, kad. įžangą šiam leidi
niui parašė įžymus moksliniu 
kas,- Nobelio premijos. Jaureu- 

; tas Haųsns- Kre.bas, pagrindinio 
er.ergjos apykaitos ciklo gyve
namoje medžiagoĮje atradėja.-. 
T.as nepaprastai sudėtingas cik
las dabar vadinamas Krebso 
vardu.; o Haroldas Baumas £1 
populiarina daina.,

— Jungtinių Taptų diploma
tams paliko. pi*ez. Reagano kal
ba. Jie yra įsitikinę, kad tar
tis visuomet geriau apsimoka 
negu kovoti. \

— Kinijos premjeras y.ra .pa
siruošęs bendradarbiauji su 
Amerika-, kad tiktai gautu elėk- 
troniniiis ginklus.

— Kinija tvirtina, kad šiaurės
bančius lietuvius kunigus? Mes žinome, kad pavergtoje a-kontrcliuo- 
Lietuvoje kunigai yra kaltinami ir niekinami, ypač tie, 
kurie rienusilenkia okupantui.

►jama, labai dažnai įsiveržia į 
a o -i - ptetų Korėją ir padaro daug A. Svitoms

J. VENCLOVA

SIMONO DAUKANTO 
LIETUVIŠKA VEIKLA

(Tęsinys)

Jis buvo susipažinęs su šio mokslo istorijos 
jis jau buvo susipažinęs su šio moksle istorijos 
faktų vertinimo bendrais dėsniais bei jo kritikos 
principais.

Turėdamas toki gerą pasiruošimą ir Įžvalgų 
protavimą. S. Daukantas pastebėjo, kokiais bū- 

• dais lietuvių tautos priešai, politinių tikslų ve
dami. klastojo Lietuvos istoriją bei jos istorinius 
Įvykius. Tai jis nurodinėjo atskirais pavyzdžiais 
sovo laiškuose, būtent, propaagndistas E. Kruse, 
falsifikuodamas žinias Livonijos kronikoj, pakei
tė net “Litauer” j “Libauer”, anotagjškai kaip, 
anot istorike V. Žemaičio, mūsų K. Būga su savo 
sufanatizuotais mokiniais bei pasekėjais paver
tė lietuvius baltais pagal pangermanistų mokslą, 
nors, iš tikrųjų, baltais buvo vadinami vokiečių 
kolonistai Kurlande, Latvijoj ir Estonijoj, o pa
saulinėj mokslo literatūroj šį vardą išreklamavo 
istorikė M. Gimbutienė. V. žemaitis pasakojęs. 
kr/1 Lietuvių istorikų sueigą užklausus
dr, -v;iGcro!. kodėl ji neteisingai lietuvius va- 
<l:n ' halt'd?. M ii pati prisipažino, kad neteisin
ga lietuvius vadinti baltais, bet kadangi jau pri- 
imbt mokslo Mtetj tūrirj taip vadinti, tai ji nega

linti keisti, vadinasi, ir melas padaromas mokslo 
tiesa. Taip pat Daukantas Lietuvos istorijos fal- 
sifikatoriais laikė J. Dlugošą (15 a.), M. Kremerį 
ir kitus .

1 Todėl S. Daukantas samprotavo, kad Lietu
vos istorijai parašyti — reikia turėti tikrus, ne
iškreiptus istorinius faktus ir planavo Lietuvos 
istorijos šaltinių publikavimą “Actą Lituanica” 
vardu. Tokiu būdu jis dėjo pagrindus Lietuvos 

| istorinių šaltinių mokslui. ' Anot S. Daukanto, 
j tie surinkti ir paskelbti teisingi dokumentąi, bus 
mūsų tautos istorijos kertiniu akmeniu ir mūsų 
priešininkai polemikoj nebedrįs slėpti teisingiau- 

, šių faktų” ir labai džiaugėsi, kad istorikas T. Nar
butas. suradęs išleido Lietuvos metraštį — By- 
shovco krpniką. r.

Kad ir susidurdamas su didžiuliais sunku
mais. Simonas Daukantas parašė keturis istori
nius veikalus. Pirmąjį veikalą “Darbai senųjų Ite- 
tuvių ir žemaičių” jis parašė, dar gyvendamas 
Vilniuj. Tai buvo prototipinis veikalai kitiems jo 
istoriniams veikalams. Tarnaudama* Rygoje, o 
paskui Petrapilyj. surinkęs daugiau patikimes
nių istorinių šaltinių, parašė bene svarbiausią 
savo istorinį veikalą “Istorija žemaitiška”, kuria 
vėliau buvq pavadintas “Lietuvos Istorija”. 1844 
m. baigė parašyti senovės lietuvių kultūros ląto* 
rinį veikalą “Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių”. O jau 1850 m. parašė jis brandžiau*^ 
savo istorinį veikalą “Pasakojimas apie veilo^M 
lietuvių tautos senovėj” Jono Einorio slapy

vardžiu.
Apie S. Daukanto istorinius veikalus istori

jos mokslų daktaras prof. .V. Merkys (S. Daukan
tas, Raštai, I t. jvade) taip -konstatavo: “S. Dau
kanto istorijos veikalų mokslinis brandumas tie
siog atitinka jų parašymo' .chronologiją... Reikia 
pabrėžti, kad vėliau S. Daukantas stengėsi remtis 
kuo patikimesniais ,dar mokslui težinomais šal
tukais... Istorinės literatūrbe ir šaltinių pažinimu 
bei panaudojimu S. Daukantas neatsitiko nuo dau
gumos kitų ano.meto Rytų Europos istorikų”.

S. Daukantas jau toęfliet suprato ir vykdė, 
ką ir šių laikų ištarimakd? a reikalauja, kaip 
ir nurodė objektyvu istoriją mokslo teoretikas 
prof. K. Jsaperis (The Oriffo and Goal of Histo
ry. 1953. 231): .“Tautos istorija yra visuma su
kurtų tautos vertybių artritų bėgy}. n<mrstojan , 
čtų savo reikšmės TOf rtaMttvj, nei ateitvj” Tad 
> ryM apVąfrriTrtBM Wtartu tautov fvykrus 
nuo seniausių latoip — yta Žąlojamas
tautos veidas ir jos dvashū Tart ttkshif atsiekti jis 
naudojas kn iriais BrtMMftila, kaip fr vėliau pa
našiai aiškino ainoMą.< dr. L.
Wilser (Die Geiflriulen, Erfurt,.6 p.): “Das det 
Dunkvt (ter VoHJfĮ fa 'ąėholfoR abw vereehie- 
dene WissenschaJh beruferr Naturwissen schaft, 

■/lescMc'hte rmd iffttrtumskun- 
de*‘. Mū^ų beStMŠkfi14 istorikas prof. dr. J, Yčas 
(ft. OttmAu, 1ŪU, 3 p v par’ do:■ *‘Meė galime ir 
priwrtome Lietuvos pratįtĮ/'feain fšrddė, gvvai? 
ir ’iivirni”. •

Be istorinių faktų, Daukantas istoriniais šal
tiniais laikė savąją kalbą, tautosaką bei senovi
nes dainas etc. Ir visai teisingai. Žinomas pasau
lio kalbininkas pr&f. T. Sausure (Cours le linguis- 
ti<iue general. 1931, 317 p.) akcentavo: “Kalba 
yra istorinis dokumentas”. Pagal latvių istoriką 
prof. P. šmidtą (Lekcijų konspeks), ir dainos‘yra 
istoriniai šaltiniai, tuo labiau tautosaka.

(Bus daugiau) - ‘
** J ^I^/K*** I ■ r/| j- ■ Ąt iR A

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės 
“Vegetariška mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos 
forfnoje. Kas norėtų šią knygą įsigyti, tai prašo
mus rmrašyti tokiu adresu: Mr. Jurgis Jašinskas. 
7B1 Fast 7th St., So. Boston, Ma., 02127. '

Kelias dienas Naujienų atkarpoje eis J. Venc
lovom “Simano Dmikanto lietuviška vrikią” 0 ta 
•"h pradėsime Pušėną.

Praeitų meto Nęųiienų ątkarpoĮe ėjo I. Pu- 
5ėno romanas “Susitikima* Montanoj”, jintnis 
dū noniiR pcariėsiinę snau^Hntr to oatira >nto- 
riaus nniiią*romaną “Kova tr meilė’* t • - *

Kns norėtų irigyti"Pttšėno “Suritikln^^Mon- 
rir 'įeito? jn leidfhitia. prašome ItręiptbA 1 

GePutės e dvk’ą. ”21 "V*: TVtrws GervilM’ yi)Ų3
Hnt Ai* 7lM3 -'W
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Tel.: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Florida
pavienių.

=

PERKRAUSTYMAI

SOPHIE BARČUS
RADUO iCIMQS VALANDOS

1938 S. Manheim RcU Weafcnol*!, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

Ofiso W^as: 776-2830, 
^szkienciice telef: 448-5545

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

dieną, Dariaus-Girėno posto sa
lėje, 4416 S. Western Ave.

E. Strungys

Apdraustas perkraustyrruc 
1b tvairiv itstvnjŲ. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996 ,

Leidimai — Pilna ^drauda 
ŽEMA KAINA

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $324.00.

•ten būtu galima laidoti, reikė
tų daug ir tinkamos žemės, že
mių iš kur nors atvežti ir užpil
ti žemas vietas, reikėt; pravesti 
nusausinime ryuas, įvesti van-

OPTOMETR1STAS
KALBA UETUyKKAJ

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

yra nuo ■ 
pabaigos, 
palaidota

ir VISA karteles.
' R. ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

— Turbaville. P?... padangėse 
sprogo lėktuvas ir žuvo 5 ke
leiviai.

pūlių plotas buvo maždaug i 
ap*e .80 akrų. Kai buvo praves
ta ‘’Tol Road” ir Kean Avė iš- 
yežiavhnas -ar^yaži^tmas^ bų^

e

Funeral Home and Cremation Service
1729 & Halted Sti

24 Hour Service

W-CXX w W

, Ocktcbes 2,— Niulieno^ Chicago, 8, DI.

trnwror
PORMulT

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii 

TeL 974-4410

Cicero, Illinoia
- 652-1003 1

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WestchesUr Community klinikoc 

Medicinos direktorius

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

StotiM WOPA - MM AN

H59 U. MAPLEWOOD AVI.

•■■',-.1. •* >* ’w, -g .

lawwiMB hUbė __ —-

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Charles Stasukaitis 
FD. LE, 
(312) 226-1344

I

-- _

— Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros klubo susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 2 d., Vy 
ąių salėje, 2455 W. 47th Street. 
Pradžia 1 vaL po, piet. Visi na- 
riai kviečiami atsilankyti. Bus 
daug svarbių pasitarimų ateities 
reikalais. Po susirinkimo bus 
vaišės. A. Kalys

GAIDAS “ DAiMlD

— Lietuvių Brighton Parko 
Moterų klubo poatostoginis na
rių susirinkimas įvyks ketvirta
dienį, spalio 4 dienų 1 vai. po 
pietų, Anelės salėje, 4500 South 
Taiwan. Narės kviečiamos atsi- 
nnkyti ir pasiimti .savo bilietus

— Upytės Draugiško klubo 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
spalio 5 d., Anelės Kojak salėje, 
4500 So. Te 1 mar. Avė. Pr'adžia 
1 vai. po pietų. Nariai kviečiami- 
atsilankyti. Po susirinkimo bus

vaišės. A. Kalys

.‘Y-.

^ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-6446

Kontraktoriai prižadėjo vežti smėlį, juodžemį ar moli, o jie vežė 

paveiksle matomus akmenis ir cemento blokus.

Dar apie Lietuvių Tautinių kapinių sklypų 
savininkų teises

Lietuvių Tautinių Kapinių 
Čarteris gautas iš Illinois vals
tijos, 1911 metą kovo mėnesio 
ji^tą di^rią.Tai jau yra visai ar-j 
ti 75 metak- Čarterį pasirašiusių,; 
mus gerbiamų tautiečių, gyvų-: 
jų tarpe nėra nė vieno. Pasku
tinis buvo Juozas Škutas. gyve-, 
nęs pas dukterį Bernise. An-’ 
tioch III.

Nuo kapinių įsistęįginio įki 
1975 m. buvę išrinkti 39 direk
toriai arba, kaip . sakoma, trus- 
tistai. Vieni iš jų įtorųavo trum
pesnį terminą, kiti ištarnavo ga- 

1 pa ilgai.. Visiems reikią padė
koti už jų pasidarbavimą Tau
tinių Kapinių labui ir gerovei. 
Jau turėjome 7 manadžiarus. -• 
ūkvedžius. Kiek iš viso perėjo 
darbininkų, tikrų davinių netu
rimHEART

FUND

(ar Archer Road), mūsų kapi
nės ir kiti gyventojai aut Kean 
Avė., atsirado labai prastoje pa
dėtyje. Reikėjo pravesti naują 
kelią ir Illinois valstija prave
dė, bet iš Tautinių kapinių paė
mė gana gerą'glbaią žemės. Už 
paimtą žemę kapinėms užmokė
jo. Tas kelias yra Žįst Street, 
nuo Cork Road iki Kean Avė., 
Jeigu nebūtų pravedą to kelio, 
•tai su laidotuvėmis ir kitais rei- 

iki

1JA1Q3, vau~>

dens vamzdžius (pąipas); ir pra-1 
vesti ^šfaituotus kelius. Kiek 

-tas^kįmuotiį tikro apskaičiavi
mo neturime, bet galima spėlio
ji apie šimtus tūkstančius do
lerių.

Nuo Lietuvių Tautinių -Ka 
pinių įsteigimo, tai 
1911 iki 1975 metų 
šiose kapinėse yra 
10,930 asmenys.

Sklypų, (lotų) ir 
asmenų duobių sekcijose, par
duotu, bet dar neužpildytu vie
tų yra 3,200. Gal daug -tų vietų 
ir neužsipildihs, nes yra žmo
nių, kur mirė ir pasilaidojo ki
tur. kur gal niekas nei nežino. 
Dar neparduotų (available) vie
tų jau paruoštuose kapinių da
lyse turime 5,200. Tas reškia, 
kad mes dar turime laidojimui 
vietų (spares) dėl 9,400 žmo
nių.

Per 65 metus, bendrai buvo 
laidojama po 147 asmenys per 
vienus metu. Per paskutinius 7 
metus, bendras laidojimas bu-

2533 Wo 71st Street
1410 So. 50th Ave-.5 Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

y VANCE FUNERAL HOME
kaląis turėtume ’ važiuoti 
81 th Street ir vėl atgal.

Dabartinis kapinių žemės plo 
■tas yra visai arti 70 akrų. Arti 

' pusė tos žemės jau sutvarkyta 
į ir išparceliuota dėl laidojimų,

Pačioje pradžioje kapinėms daug jaw yra užpiidyta-užlaido- 
nupirkta ^pio 20 akrų (acres) ta, bet dar daug yra ir nepar- 
žemės,paskiau nupirko dar apie ; dotų -sklypų bei pavienių duo- 
40 akrų ir dar apie 20- Tai ka- bių. Apie pusė ar kiek daugiau 

- 1 tos žemės dar nėra sutvarkyta 
1 ir neprirengta laidojimui. Yra 

t ■ m.ižąs, bet gana giažus miške- vo 175 asmenys per vienus me-

I WHAT IS THffASTTST QHOWHG.

i SBTfORATHC OTOJCWf/
■ DOCTORS OF p5TK>PATH% 

max WUL MORt THAN 
DOU0LI THClt PRBSINT 
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1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

Tel: 652-5245
fEJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Ps-tarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SOR1NI
lis, visa kita rytinė dalis yra ■ 

!dirvonas. Praeitų metų Sklypu' 
■ Savininkų susuihįaine, kažkas' 
į isireiškė, kad ten yra mūsų ■ 
i “džiunglės, theswrimp’LNo, ži-, 

f; jiorna, vaizdas nelabai gražus 
; bet kaip jį pagerinti — pagra-l 
1 žintė? Gulima, bet tas kainuotų; 
į labai daug pinigų.

Svarstykime klausymą, kaip 
i greitai ji, ta žemė , mums bus; 
' reikalinga ir iš viso dar ji mums1 
; bus kada nors reikalinga? Tą 

žeme sutvarkvti ir pamesti,kad

tus. Jeigu ateityje laidojimai 
eitų tokai spartumu, kaip ėjo 
per paskutinius 7-nis metus tai 
mums tos žemės, jau išdirbtuo
se sekcijose, užtektų dar bent 
5C metų-Noriu čia pastebėti,kari
kai kuriose sekcijose pasirinki
mas jau nedidelis. Pavyzdžiui, 
Birutės sekcijoje neparduotų 
sklypų jau labai mažai likę. Ki
tose sekcijose pasirinkimas dar 
gana dideiis.

/titanas Povilonis-Pawell 
((Bus daugiau)

Aikstog automobiliams pastatyti

-----tj----- 3

■

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

■2424 West 69th Street

VASAITIS-BUTKUS u

laidotuvių DIREKTORIAI y
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Amerikos policija ii piokura 
tu a aukštai vertina “informa
torių” teikiamas žinias „nesvar
bu, ar tokiais būtų padorūs žmo 
nes ar nusikaltėliai, ar iš pa
dugnių nes tvarkos darbuotojus 
nelabai <|cmina priežastys, ku
rios paskatina gyventojus pra
nešti apie vieną bei kitą a-me* 
j į. Vieni teikia žinias todėl, 
Liko tai savo pilietine paregi 
padėti teisingumo organams, ki
ti tai darc vildamiesi gauti iš 
to kokią nors naudą. Jeigu to-j 
kiais pranešimais galima išgel
bėti savo kailį arba yra galimy
bė gauti sušvelninta teismo 
sprendimą, jie be jokių sąžinės 
skrupulų nepagailės net savo ge 

yiiausio draugo.

Kiekvienos apskrities ar apy- . 
gardus prokuroras turi savo in
formatorių etatą.
Tokiairs reikalais sau užkariaut 

autoritetą ir įsigyti pasitikėji
mą, (valdžios atstovai visuomet 
išlaikydavo duotąjį žodį), buvo 
pripažintas gabiausiu Bronkso 
ap-ki ities prokuroro padėjėjas 
Edvard Breslin. Jis gaudavo rei 
kalingas žinias iš sukčių.chuliga 
nu, plėš/kautojų ir net žmogžu
džių.

‘ Dėka savo talento įsigyti sim
patiją ir pasitikėjimą, taipgi pa
naudoti bet kokias informacijas, 
gautas iš nusikaltėlių. Edvardas 
Brcslinas išaiškino nepaprastą 
žmogžudystę, kuri čia trumpai 

‘ aprašoma.
Izidoras Džeffas, senas suk

čius ir apgavikas, buvo gobšus 
ir midrus-Bet to turėio nemenku I 
gabumų. Tačiau niekuomet ne
dalyvavęs veiksmuose, Kuriuose 
buvo vartojama prievarta. Poli-

šgrgsants
SENTRY'I 

Collar

IGEs He2S • Ki2s Ticks

buvo plačiai užre- 
' ve:kla’\ pradedant 
i u sukčiavimų iki 
su dirbtinais brili- 
prieštaravo teisin
ėms. Jis stebėtinai 

j <ugcbėdavu visuomet išeiti “sau 
1 sas'’ v.mdeiė Tačiau už savo 
. ilg:.me< kad ii pelningai 

ivvkdvtu> kriminalinius nusi- 
h?kimu>. Izidorius užsidirbo už 
iuo> tris teismo sprendimus. Bė. 
da buvo, kad jeigu jis pakliūtų 
dar kartą į teisingumo organų 
reples, jam grėstų nuteisimas 
nuo 15 metų iki gyvos galvc.>. 
Žinoma, tokia ateitis Izidoriaus 
Džeffo nedžiugino. Nežiūrint jo 
įtemptų santykių su Temydos 
svarstyklėmis jis neatsilaikė pa
gundoj pasitaikius progai, pasi- 
pelnyt, apstačius porą prasčio
kų. atvykusių iš provincijos, 
kurie, Izdoriaus nuomone, vi
sai prinokę, kad juos “apšvarin
ti’. Jis sugebėjo įtikinti juos, | 

I atvykusius i N. Yorką, nepap
rastai pagamintu aparatu, gami
nančiu tikriausius amerikoniš
kus dolerius. Tas aparatas, pa
našus į mažą nešiojamą televi
zorių, su dviem angom iš abie
jų galų ir su keletą įvairiaspah 
vių lempučių. Įkišus į angą vie
name gale popierinį dolerį ir 
paspaudus mygtuką, tuojau už 
pusės minutės įvyksta šviesti "'r 
ęarsu reiškiniai, ir iš kitos an
gos iššokti naujausios dešimt- 
dolerinės.

Pu demonstracijų aparato vei
ksmu ir ilgų derybų, abi šalys 
susiderėjo tą aparatą už 14 tū
kstančių dolerių. Tos operacijos 
ir derybos vyko pas Izidorių 
Džeffą hotelio kambaryje. Pir
kėjai tris kartus išbandė apara
to veikimą, atskaitė 14.000 dole
rių ir jau ruošėsi išeiti, išsineš
dami aparatą, kai Izidorius gar
bingai pasiūlė pirkėjams patik
rinti aparatą dar kartą. Jie suti
ko. Ir tik jiems įkišus popieri
nį dolerį į angą ir 'paspaudus 
mygtuką, tuoj suliepsnojo apa
kinanti šviesa, išsiveržė tiršti 
dūmai ir užgeso elektros šviesa. 
J Viskiai džius dūmams Izidoriaus 
k a m bary j e n ebu vo-
Sukrėsti nepaprastu įvykiu pir

:ii dolerį, bet paspaudus myg
:ka. iš kites ansor niekas ne-

Karčiuota jo 
ruo šmuli 
“operacijų’’ 
ir nt ka.-

Susigraudinę inrkėiai ir su- 
-įgriebę nelemtą aparatą tuoj 
pat nuskubėjo į policiją, bet 
Icn nepaisant jų ašarojančių 
kundu, policija nerado nieko

v pūlingo ir svarbius, pasiuntė 
abudu i Foto-Archivą. i Dtpar
tamenta kovoi su nusikaltimais, 
čia jiems parodė daugybį foto
nuotraukų. ktuių tarpe jiedu 
tuoj atpažino nuotrauką malo
niai besišypsančio, apvalaus vei
do Izidorių Džeffa.
Piaslirkus keletai mėnesių nu

sik* Itėlis buvo sulaikytas Mia- at?inarlį tKČiatiienį, spalio 3 d. 7 vai. parapijos salėje. Kas neuž- 
ir atgabentas į Bronksą. Jo siiegistravęs, salėje galės užsiregistruoti balsavimui. Aldermanas

A. Majeiczykas papasakos God Sheppxd reikalų eigą.
____   — V ----------------------—-------------------

Jce Kulys Al. Majerczyk, Viktoras L'tarS, ir R. Daley ir vietos 
politikai dalyvaus Brighten. Parko namų savininkų susirinkime

UAL KSTATI FOR SALI 
x«e»< — FterOsvImUl

| BSTATi KM UULt
- NMftf I, IbhM —

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINABje 
12 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUlMAia. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidente 

1212 W. Cermak Road v Chicago, DL Tel 847-7743

rm
; byla p .kliuvo iz prokuroro E 
BreJino rankas ir greitu laiku 
pateko į teismą.

Būdamas kelėjime ir laukda
mas sprendimo. Izidorius Džef- 
fa padavė prašymą leisti jam 
asmeniškai pasimatyti su proku
roro padėja u Ed. Breslin. At
vestas i prokuroro kabinetą, 
klausė: “Mr. Bresi n, ar aš ga
lėčiau tikėtis sušvelninti spren
dimo savo byloje, jeigu nurody
siu tamstai pėdsakus gaujos 
žmonių, kuri nužudo žmones, 
kad išgautų už juos draudimą/

Pasiūlymas viliojantis bet 
Breslinui, labai patyrusiam tei
singumo organų atstovui, ne 
taip yra lengva pasitikėti niekuo 
neparemtais seno žmogaus žo
džiais, nes kartais tokie pareiš
kimai esti melagingi, kad iš
vengtų arba bent atitolintų grie 
žtą teismo sprendimą. Tuo la
biau, kad nei Bronkso prokura
tūra, nei N. Yorko policija ne
turėjo pranešimų apie tokios 
rūšies nusikaltimus, apie ku
riuos pasakė Izidorius Džeffas. 
Tuo tarpu nusikaltėlis, laukda
mas oficialaus pažado sušvelnįn 
t i jam teismo sprendi ma. dau
giau kalbėti ir tą reikalą aiš
kinti, susilaikė- i

Pasitaręs su prokuroru Ed. 
Breslin nutarė padaryti sandėrį 
su nusikaltėliu ir užtikrino ji: 
jeigu jis papasakos viską, kas 
jam yra žinoma, ir viską patik
rinus. pasitvirtins, tai prokura
tūra prižada jam, kad taipinin- 
kaus teisme, kad būtų jam su-

I velninta bausmė
Tuomet Izidoriui prisiekus, 

kad jo žinios yra teisingos, 
papildė anksčiau duotąjį pra
nešimą. Jis pareiškė galįs pa
kartoti tą, ką jis girdėjęs iš vie
no kalinio, vardu Edvaro Smi
to, kuris atlieka bausmę viena
me Connecticut kalėjime. Smi
tas paasakojęs jam, kad vieno
je iš karčiajnų Bronkse, vienas 
žmogus pasiūlęs jam, Smitui, 
dalyvauti nužudyme vieno se
no valkatos,_pijoko, neturinčio 
nei giminių, nei artimųjų, ir po 
to gauti apdraudą pagal draudi
mo pobsą iš draudimo bendro
ves. Smitas atsisakėt Ne huma
niškais sumetimais, bet kad pa
siūlytas atlyginimas už tą dar
bą buvęs permažas. Daugiau 
Izidorius nežilojo nieko. Patiek
tos jo žinios.buvo menkos. Bet 
Breslin pagalvojo ii apie tai, 
kad kalinys, būdamas kritiško
je padėtyje, nerizikuotų pasa
koti pasakėlės. Taigi nutarė pa
tikrinti jc nupasakotas žinias.

(Bus daugiau)

atliks p. Linda Burbienė. Bus 
patiekta šilta vakarienė, v ei Ils 
baras, dovanu paskirstymas ir!-A Ji ’ -i

kiti natikėtumai. šokiams gros 
‘‘Gintaro’ ’ orkas t ras.

Maloniai kviečiame narius, 
prijaučiančius/i r visą lietuvišką 
visuomenę atsilankyti į šį pa
rengimą.

‘Dėl informacijos skambinkite 
tel. 434-4616, 
4639.

Pakvietimai
visus valdybes

gaunama ir 
narius.

Valdyba

pas

— Chicagos Lietuviu Spaudos 
klubo narių susirinkimas Įvyks 
penktadieni, spalio mėn. 5 d., 
7 vai. vale, Lietuvio Sodyboje, I 
6515 So. Kalifornia Avė. -Nariai 
prašom gausiai dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti. Bus 
diskusijos iškeltais klausimais, , 
o nariai prašom užsimokėti na-: 
rio mokestį. Valdyba

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

B NOTARIATAŠ • VERT1MAL

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BEI JL REALU
INCOME TAX SERVICE .

6529 So. Kedzie Ave. 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

J butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas. <

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

 ■ . . i

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrangus. i

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

RENTING IN GENERAL 
Nuomos

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicaocs mieste
Dirbu ir ufapie^iucse, frsft, 

a^rintuotai ir s^žinin^aL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talmm Avė.
TeL 927-3559

- - - t . . .....................

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automebinp 
liability draudimas pensininką*!^.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, UI.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

■ ■ • ■ Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO 
knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čeki rašykite ir siųskite:

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

— JAV R. L. B-nės Mar
quette Parko apylinkės valdyba 
rengia RUDENS BALIŲ š. m. 
spalio mėn. 20 d. (šeštadieni), 
6:30 vai. vakaro Šv. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėje, 6820 So. Washtenaw Ave., 
Chicagoje, Ill.

Trumpą meninę programą

— Brighton Parko Lietuviui 
Xamų savininkų dr-jes valdyba] 
šaukia informacinį susirinkimą 
parapijos salėje š. m.< spalio 3 
d. 7 v .v. Dalyvaus valdžios at
stovai. Bus kavutė. Prašome 
skaitlingai dalyvauti. Valdyba-

— SLA šešto (6) apskriičo 
metinė konerencija įvyks sek
madienį, spalio 7 d., 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Evang. Reform, j 
parapijos salėje, įėjimas iš šo
no, 5230 So. Artesian, Chicago.

7 o

Kviečiame, kuopų valdybas ir 
delegatus d?J^vauH. Valdyba

PASSBOOK 
SAVINGS... fatal wayto

Compounded
Daiy «nd P*d

InterMt Ritei 
P»d on Savings

saa us for 
financing

AT OUK LOW KATB
winm? A V JVT

voun

Mutual Federal 
Savinas and Loan

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

BRIDGEPORTE ’ išnuomojaš 
mas 6 kambarių butas, švarus iri, 
šviesus, antrame aukšte. Apžiū
rėjimui skambinti 226-7040. Į

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, ■ 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO i 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS. :
Herman Dečkya 

Tek 585-6624

iliko šileikio apsakymą knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Notary Public - 
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance

F. Za polis, Agėnt 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

«»--- nr- ■ ■

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

SeJtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4- 
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162 
M49 West 63rd Straat 

Chicago, UI. 60629

“LIUCIJA”
Autorius pavaizduoja lietuvių ; 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. į 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave., Chicago, IL 60629.

i.,1 Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKSOS *

K 619 puslapių, kietų viršeliu knyga.

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. {Persiuntnrni pridėti $1)
Slijstl čekj: -----

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608'

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 •

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai (domine gydy- 

tojoj visuomenė? veikėjo ir rašytojo Btaiminimua.

metų
— MINTYS IR DARBAL 259 pel. Mečia 1905 

Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
------ ----------------------------------------- 98.00

! Dr. A. J. Gumm — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr
i grožis. IQetais viršeliais  $4.00 

Minkštai* viršeliais, tik|3.06

Dr. X J. Guaeea — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik 62.00 1

Gaftmi tetp pat viaakyti paAtu, atriuntiu tek| arba 
BMMy orderį, prie nurodytai kainos pri- 

Si nere*ontin>o iHaidonm.

KAIP SUDALOMI!
TESTAMENTAI į

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teiaėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomh 
formomis.

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje I 
Knygos kaina — $3.95 (su per- j 
siutimu).

ADVOKATŲ DRAūGDA 
V. BYLAITIS 

• Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoc > 

Nuo 9 ryto iki B vaL popiet. 
Šeštadieniais pagal iusitarimA. 

MM S. Kedria Ava. 
CMcapo, I1L 4M29 * 
Tel: 778-8000 

____________ ____ ~________ ____ _

Triaminic® Syru 
Tnaminicin* Tabl 

or 
Triaminic-12* Tab

T- A 11 T Alaror Allergy ivciv 
that’s noening t 

sneeze at.


