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GAUSUS LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ 
SKLYPŲ SAVININKŲ SUSIRINKIMAS

CHICAGO, UI.—Praeitą sek
madienį Dariaus Girėno didžio
je sjlėje įvyko Lietuvių Tauti 
nių sklypų savininkų metinis 
susirinkimas.

Pats. s\-arbiaugras klausimas 
■buvo akmenų vertimas į ryti
nių kapinių žemės galą. Ten ,že 
mė dar nepaskirstyta sklypais, 
ten auga medžių, teka šaltinė
lis, keroja įvairiausi krūmai, 
gėlės, žolė. - i. - ■ ' '

Žeme nupirkta kapinėms, mi 
Tusiems laidoti, ją reikės pa
skirstyti sklypais, užtvirtinti 
teisme ir parduoti būsimiems 
savininkams.

Keliems direktoriams atėjo 
mintis' leisti . keliems kontrak- 
toriams verst drūzus galvių 

sali gatvių ir. senu nanių akme
nis. Jie nutai’e leisti keliems 
kontraktoriams versti drūzą.ne 
imdami jokio atlyginimo. Kito
se vietose, kur verčiamas drū- 
zas, 'tai vertėjai privalo mo
kėti, ;o dabartinė administraci- 
j a nieko už tai neėmė.

Šit& Tdaušimas ^Siivo gana/ 
opus,,- nutarė jį, svarstyti prieš 
rinkimus/ tuojau po direkto
rių pranešimo. Nutarta 12-tą 
■dienotvarkę c^aragrafa perkel
ti Ų1 ■
'kim 
■labaŲ 
suk^o^yDimzo^ver.timoi’kląiisdmą 
nuk^e/^o 
vo didelis, pasipiktinįrhąs,, • bet 
pirminrdfąs:. viską - savaip ■ su- 
suko. Ų Z į -

Pagrindam vis dėlto padėtas 
inž. Talandžio pranešimas/ Jis 
pareiškė/'kad Lietuvių Tauti
nės kapinės,’ tai didžiausias 
Amerikos lietuvių kūrinys. Įs
teigėjai parodė labai daug to
lerancijos ir pajėgė pavyzdin
gai tvarkytis. Bet kas liečia 
drūzą, tai kapinių vadovybė 
turi pertvarkyti kontraktą, re
gistruoti kiekvieną atvežimą 
akmenų ir geležies drūzo už 
drūzą imli pinigus, gauti garam 
tiją banke, kad akmenys bus

užversti švaria žeme/ ta žeme 
nukapotą ir sumuštą.

Rinkimai ėjo ramiai, bet skai
čiavimas labsi ilgai užsitęsė. 
Daugiausia balsų gavo Aldona 
Bartkutę Dau-kus, not 77 ,o vi
sus kitus kandidatus laimėjo 
keturi pirmieji užrašyti direk
toriai, Kuzas, Batūlis, Dapse- 
ris ir Pavilionis. Bet vėliau tvir
tinama, kad pastarieji dar ne
praėjo. Be jų vietas užėmė R. 
Sebastian ir Emma Petrai- 
■tienė.

Buvo keli kiti kandidatai, 
bet rinko tiktai penkis. Iždiniu 
kas Dargis atsisakė kandida- 
datucti. Už trijų metų rinks ki 
tus kandidatus.

if^ąl visą reikalai; <nu

Būtų naudinga, kad paskelb
tų visą Įnž. Talandžio praneši
mą, kuris seniems ir naujiejns 
direktoriams yra.' privalomas.

Drūzir vertimas buvo toks 
svarbus, kad du direktoriai vie 
nas kitą melagiais išvadino.
Būtų jaukiau, kad kifiiose su-( 

; sirgimuoseMaijK nesielgtų. Ka
pinėms būtų daug naudingiau,1 
jeigu direktoriai tokiais žo
džiais nesisvaistvtu. Palaidotu- 
jų šie žodžiai nejaudina ,bet gy 
viem^JĮ^&lgnu ju klausytis.

Kepleris
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- ~ ŠIANDIEN PRADEDA 
■TARTIS ŽENEVOJE

- A ŽENEVA? ijPrąęįtą šeš-
. tądien^-j'Ženevą-sovietų kareivių būrį, 
dęlegacija/.' vad&yanjarūa so-

.yiefiĖdiplomato;'.yiktoi^) Kar
povo.;'? -' > į - ? . ' I

Jis pareiškė, kad' pasitarimai 
Ženevoje bus labai aštrus ir ilgi 

'debatai. . - " ’. ,
Sovietų Sąjungos vadovybė

je gali būti pakai tų, pteziden- ‘ 
tas Černenka slinkiai serga, bet 
pakaitos vadovybė nekeis sovie
tų pozicijos. Ji aptaria,.' apsvar 
styta ir nebus keičiama.t

iPrez’dentas Reiganas išlv- 
dėjo Amerikos- 'deJėgačiją, ku
riai vadovauja biznieriiis Max

Maskvos Raudonojoje aikštėje ruošia Černenkos 
t laidotuves

GRAIKU PREZ. CARAMENLIS i 
PASITRAUKĖ

BEIRUTO PRIEMIESTYJE UŽMUŠĖ 12 IZRAELIO 
KAREIVIŲ

Sprogo 200 svarų dinamito, kai sukvežimis Įvažiavo 
’ i karių girn p m-

BEIRUTAS, Libanas.— Ura. si iš Pietų Libano, bet pačia-! 
eitą sekmadienį pasiryžusio ši-me Beirute dar vra didokas Iz- . . *
jito vairuojamas sunkvežimis raelio karių .kaičius. Jie taip į 
pietų Beirute įvažiavo į Izrae-? pat ruošiasi iškeliauti ir ne tik j 

stuktelėjo į ; į§ Beiruto, bet ir iš Libano. Bet j 
jie ir neleis šijitams ar ki-| 
tiems apšaudyti išvažiuojam I 
čių Izraelio karių.

Šijitai šį kartą užpolė izrae-į 
litus Metalios priemiestyje. Iz-į 
raelitai aiškiai šijitams pasakė,j politinę įtampą.

Kai premjeras nepasitiki pre
zidentu. tai prezidentui leng
viausia pasitraukti, bet kaip ts-l 
da teks išspręsti Graikijos poli- j 
tines problemas, nesiderinan-j 
čiss su Maskvos polit k

RUSŲ PARTIJOS SEKRETORIUS TVARKO 
ČERNENKOS LAIDOTUVES

Ščerbickis, Zamiatinas Voronirikovas išskubėjo į Maskvą
WASHINGTON, D. C. — Pir- deguonies. Jis turėjo ką ameri- 

madenio rvtą Maskvos radijai Kiečiai vadina entizemą. Tabako 
dūmai, užterštas oras jam sun
kia' kenkė. Jis mirė sekmadienį, 
mojau pc vidudienio

Politoiūro narys Vladimiras

.paskelbė, kad politbiūro narys 
ir v ses Rusi;o> komunistų gene 
.alinis sekretorius Michailova^ 
Garbačicvas vadovauja komire 
i ui mirusiam Konstantinui Čei 
nenkai laidoti.

Kai 1982 m. lapkričio mėnesi 
mirė prez Leonidas Brežnevas, 
tai politinis biuras paskyrė Jur 
:u Andronova vadovauti Brež
nevo laidotuvių komitetui, o vi 
’iau ji, buvo paskirtas Brežnevu 
turėtoms pareigoms. Kai 1984 
m. vasario mėn. mirė Andropo 
vas, tai Černenka buvo paskir
tas Andropovo laidotuvėms tvar 
kyti, tai vėliau jam atiteko vi
sos Amdropovo turėtos pareigos

53 metu Gorbačiovas būva 
Andropovo žmogus, veiklus KG 
B nary:> bet kai Andropovas m; 
rė tai jis savo pareigas pajėgu 
labai lengvai pritaikyti prie se 
no ir ryžto komunisto Čemcn 
kos. Kada reikėjo spręsti svar
besnius vidaus ar užsienio klau 
simus svarstyti, tai Černenka 
oasirinko A. Gromyką- Kai Gro 
myka suvaldė maršalą Dimitri 
jų Ustinovą ir buvusi štabo vir 
f ininką. tai Černenka pasirinkt 

duotoj u 
ru>t

^ele> mieste. Jis pranešė vietos 
amerik ečiams. kau turė> nu
raukti savo vizitą ii giįžri tuo- 
au Maskvon

ščerbickis sekmadieni krcų ė- 
•i prezidentą Reagan ą, kad jaM 
padėtų galimai greičiau pasiekti 
\Tew Yorką. Jis prezidentui tu- 
ėjo pasakyti kad Černenka n:i 

•x.

Ukra nietis Ščerbickis at>k:i- 
,lo i Amerika sovietu lėktuvu, U w L,

ix-t Amerikoj jam ir visai 33 ru- v J

su delegacijai buvo duotas Ame
rikos lėktuvas,, vadovaujan .a $ 
amerikiečių. Iš Los Angeles šccc 
niekis skrido tiesiai į New Yg:- 
,<ą. Ten visi nišai persėdo i so
vietinį lėktuvą ir nuskrido tie
siai į Maskvą

Laidotuves organizuoja Gor
bačiovas. Jis sukvietė visa kor.a: 
nistų partijos centro narius į 
Maskvą, kad galėtų dalyvauti 
Černenkos laidotuvėse. Laidctu 
cėm.s pasibaigus posėdžiaus ko- 
.nun’stų partijos centro kc::.< - 
as. Jis patvirt ns Gaibaču.,1 vi 

. os Sovietų Sąjungos picz /. ii- 
io pareigoms.

Toms pareigoms buvo dar d'i 
kandidatai. Maskvos komi. 
partijos sekretorius 70 r. . u 
Grišinas ii Čemenkcs pūva

ATĖNAI, Gr.— Graikų prem j 
jeras Andrei Papandreou grįžęs; 
.š Maskvos pareiškė, kad sjiy< I 
taiku jis buvo pasižadėjęs pritar Į 
ti prezidento Constantine Cara-| 
men]į perrinkimui dar vienam' 
terminui, bet dabar jis tą paža- i 
dą atsiima.

Prez. Caramenlis. patyręs! 
apie tą premjero pareiškimą. 
Toks netikėtas premjero Papan ! 
dreou pareiškimas ir prezidento į 
atsistatydinimas toliau padidino

A. Gromyką savo pa v 
Bet kai reikėjo tvarkyti 
komunistų partijos reikah 
Gromyka nenorėjo kištis : 
,os smulkmenas ir patarė 
nenkai pakviesti Michailą
bačiovą toms pa.reigcms nes p

Cer

greta stovėjusi Izraelio sunk-j 
vežimį ir sprogo.

Sprogimo metu šijitui pavy-f 
ko užmušti 12 Izaelio kareivių, 
1 4 sunkiai sužeisti .Žuvo šijitas, I 
atvežęs sunkvežimį su dinami
tu.

Tuojau atsirado milžiniškas I 
Izraelio sunkvežimis, velkamas 
16 milžiniškų ratų, užvilko su
žalotą Izraelio sunkvežimį ir iš 
važiavo.

Izraelio kariai 
to išmušta žeme t *•
dotų šrapnelių.

* *
Nelaimė įvyko Metalus

ijitu

kasa dinarai-j 
ir ieško nau- j

♦

kad bits naikinami visi 
centrai, iš kurių puolami 
litai.

šijitai labai skundžias 
Izraelljo aaviacija puola š.ji-l 
tų apgyventus .kaimus. Izraelio; 
lakūnai kelia j padanges visus, 
namus, kuriuose gvvena siji-i 
lai.

yra geresnis kalbėtojas ir mok: 
klausytojus labai lengvai nuo jų]

Į pagrindiniu r 
prie antraeilii
• u< apraminti. Pats Černenka pa Į nori 
skyrė Gaibač'ovą Federalinė J -rą.
Rusijos respublikos komunūtųĮ
Danijos sekrete

Černenka ja: 
pradžios blogai 
žalčiai 
ma. V

nusuki: 'ibai
ir

jaus pare:gonis. 
nn< gruodžio 

j- įrėši. Z leme
nk: ro kvepavi 
im truko oro.

neįėjo tų pareigu. 
\ pranešė, kad jis v

Tų pereigų labai 
Leningrado 
part

sr ties komu 
ekretorii’s Roma;

s ai L

Izraelio karo jėgos traukia- Į

lh;- •

t’!

Kovo 12 d.: Inocentas, Fina. 
Gahrirdas, Jorūnė, Grigalius, 
Deveinė, Mina, Gožtautas, Regi
ni an f ė, Intus.

Kapelman.
Sovietų dalcgatai labai gerai 

pažįsta biznierių •Kcirjpe’riuaa, | 
kuris vedė pasitarimus Euro
pos saugumo ir bendradarbia
vimo klausimais.

Rusams buvo labai sunku su j 
griauti M. Kampclman argu
mentus.

KALENDORĖLIS

Lai-Prancūzijoje vyko municipaliniai rinkimai, 
mėjo konservatoriai, nes prezidentas Miterand nepajė
gia surasti darbo bedarbiams.

ulė teka 6:10, leidžiasi 5:52.
Atvės, lis.

* i “

SOCIALISTAI IŠSTŪMĖ
ŽALIUOSIUS

BONA, A ok.— Vokietijos so
cialdemokratas Oscar Lafontai- 
ne, Saarbruecken meras, laimė
jo parlamento rinkimus j Ssaro 
parlamentą. visai išstumdamas 
“Žaliosios” partijos atstovus.

Vaakrų Vokietijos spauda me 
ra Lafantaine nevadina “kairi 
ju”, nors jis pats tokiu n esi si 
to. Lafordaine buvo priesin 
Vcgclio vadovaujamiems sou 
d^mokrat uns, važinėjo j Ma 
vą, tarė* 
vadais ir 
ne sard v 
joje.

Sociali

u komunistų partijos 
esirūpino demokrati
ni pačioje Vokiu! ■

svuosms 
iš vakarų 
kratai y r. 
kovojo ti 
ro.

emokratai laimėjo 
nde, bet baigia “i 
demokratus“ isstu

Berlyno. Sociahh i
i pasiryžę kovoti. 1 
d au po pasaulinio

tęsiasi 75 a 
jėgia n < k 
negali pabudinti.

ir Irako finolo lini 
mylias. Iranas nep 
r prasiveržti Basrnje

JUGOSLAVIA

padėti
AL8 A N

GREEC

Buri u n

r liauti> r

j 15 car r< 
pareigų neperėmė 

lėio kandidatuoti ( u

IKOS
sustabdė partizanu

' nmki 
iidcnopu s 
tmės bū

nes

RUMANIA

eaganas. r 
eigūnų lai 
prezicema 

buvo

'S
ko

Papandreau gailisi, kad pai 
Caramaliu. Dabar turės p 

< Caramalis griežtai atsis 
nepasitiki.



Priedinis maistas alkoholikui (S)

£

.1.'n

. ŪKIO DARBAIM. ŠILEIKIS

maistą pasiunčia ntis žmogus, dą valgyti

tin.
ras, 

mas

Yra nuslalvta *
sudėtis. Jon ?

V 1), E, K, C,

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

Naujausių inoks’c žinių populiarus perteikimas 
IONAS aDOMAVICIUS, M. D.

rai maitintis negali, ar kai nesvei 
prisieina papildomu | 

vitaminais ir mineralais gai- j 
(Mediciniška tiesa)

ixai gei _ 
kus vidurius turi 
maistu 
vintis.

Dr. Jonas Adomavičius

Pažengus im žingsnius s 
koholinės balos: 1. pradėjus 
tinkamai maistą valgyti. 2. ėmus j 
pakankamai mankštintis, dar-j 
buotis ir 3. prisilaikant visame j 
kame 
žengti

vidutiniškumo, prisieina! 
ketvirtą žingsnį visiems 

tiems. kuriems rimtai graso al
koholizmas. Tas ketvirtas žings
nis yra PRIEDINIS maistas tab ! 
letėse. kapsulėse ar skysčiuose, 
eleksyruose. Jis gali sėkmingai 

“talkinti alkoholikui. Tuo būdu', 
-bus pagerinama kūno celėms! 

vidinė aplinka. Aišku, kad žhio-j 
gus, tikrai norįs išvengti alkoho
lizmo, turi būti gydytojo prie-į 
žiūroje. Daugelis dabartinių 
dytojų rūpinasi pagerinimu, 
koholiko mitybos.

Darbas sunkus, bet 
būtinai atliktinas

*
1
 sir.M

*..fcit f*o
14 <ft
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M

tiK
>c -9.<yp »jr

■> 
i ,yįo<ų

*1 n

g*y-
'ai-

y ra labai sunku užlaikyti tin-i 
kainą kūno celėms vidinę aplin- ;
ka. šalia galimai geros mitybos, 
aikehclikui tenka naudoti PRjfe-j 
DINT MAISTĄ, 
pried’.nio maiši 
įeina vitaminai:
B-l. B-2, B-(>, B-12. Niacinam!-1 
de. P-aminobenzoic acid ir BU- į

Iš mineralų: kalcis, fosfo-i 
magnis, geležis, cinkas, va- 
jodas, molybderras, chro- i

, selenas ir kobaltas.
Ne tik tableiėse-kapsulėse čia į 

minei i mineralai ir vitaminai I 
vra.i'bet ir mišriuose salotuose ; 
bei tokiame vinygrete. Todėl' *• . I
kiekvienas alkoholikas būtinai 
turi naudoti vieną rūšį iš tų drie- j 
jų kaip priedinį maistą.

Dabar kyla klausimas, kam į 
priedinis maistas reikalingas.

jei žmogus GERAI ' maitinasi, j 
štai atsakymas.

Aišku, jei būtų toks idealus 
žmogus, kuris valgytų, kramty
tų ir rytų labai gerą maistą ir 
turėtų labai sveiką virškinimo 
kanalą, kuris suvalgytą maistą 
Į. kraują-, 
žmog 
kio priedinio^maisto. Bet kur tu 
rasi tokį, žmogų, dargi alkoholi
ką! čia ir yra šuo pakastas. Tik- i nėtą vitaminų - mineralų mišinį, 
ruinoje, retai kada esti virš mi- ■ vadinamą Suggested Formula- 
nėlai sveikai besimaitinantis ir j tien for Nutritional Insurance 
visą nurytą maistą sunaudojau- < ir kartą ar tris kartus per dieną 
tis, į savo kųaują iš žarnų tą I kartu su valgiu tą maisto prie-

prie virš minėto, kad rr neblogo 
maisto valgymo dar ir p^iedmiai 

, jo kūno celiųpristatvfe. ** tOni M5'-; °N.
ii tikrai NIvR^gT^ jo-1 maitinti,

aplinką gerinti.

Iš vaistinės galima pirkti mi-

ŽlfftogB PU n where 
Wted^Mcmth plan

i
i

pUr* uiat ut made 
UJS. Sa/ingi 

have been hi ping to make 
fiApmr dreams com* rue for years.

Now, Bonds mature in leas thaF 
year*. That ntor « your finsams 

jan <xkne true faster th an ever before. 
Y<m csn buy shar*< in your na

Alvudo Mišrainė
Lietuviai gali labai gerai savo, 

mitybą pagerinti, naudodami vH 
taminų-niineralu mišinį pavida
le Alvudo Mišrainės, kuri turi 
savyje visus žmogui naudingus 
vitaminus ir mineralus, kartu ir 
labai vertingą maistą: balty
mus, sveikus riebalus h anglia. 
vandžius. štai tos Alvudo Miš
rainės sudėtis ir gamyba.

Medžiaga:
Kopūstai—dvi dideles galvos.
Svogūnai — 12 didelių.
Žiupsnis kitas druskos, jei ji 

vartojama.
Pipirai saldūs — šeši galios 

spalvos, šeši raudonos (grožiui).
Medaus — trys puodeliai.
Aliejaus - trys puodeliai.
Vandens — du puodeliai.
Kalafijorų — dvi galvos. ■ 
česnakų — trys galvos.
Acto — trys’puodeliai (white 

vinegar).
Pomidorų sunkos — kvorta.
Burokėlių — keturi puodeliai.
Pupelių, išmirkytų — keturi 

puodeliai. • \ •
DARBAS:
Kopūstus su kalafijorais iš 

vakaro paruošti: supiausėius, 
jei vartojama kiek druskos, api
berti ir ranka ar -turimu medžio 
gabalu sutraiškyti it palikt 
12 vai. šaltai.

ko

gus gailės apsieiti be brangaus 
virš minėto vitaminų - mineralų 
mišinio. ' r ‘

Keisk! m e seną, nesveiką 
gyvenimo vagą sveikesne

Tik liaukimės visi laukti
nors gero, visai nedarydami pa
stangų tokiam gėriui atsiekti. 
Iš alkoholizmo išbristi ar nuo jo 
apsisaugoti nėra juokų darbas. 
Reikia daug pastangų, kantry-

neapsilei^mie: Baltymai (kiau
šinio baltymas, liesa mėsa, pie
no liesi gaminiai, ankštiniai ja
vai:- žirniai, pupos, pupelės, ypač 
sojos, r pilnų grūdų duona, liesa 
žuvis) vis tai geri baltymų šal- 

Jie susideda iš aminoliniai.
rūgščių (-amino acids). Tokias 
rūgštis perkant kaip priedinį

Kitą dieną visas virŠ minėtas 
medžiagas paruošus-suprausčius 
sudėti į indą ir pašildyti iki už
virimo. Tik tada sudėti pries 
12 vai. paruoštus kopūstus ir vi., 
są mišinį virti tik astuonias (S) 
minutes.

'I ada alšaldyti ir valgyti, šal 
tai laikant, ilgai negenda. Gali
ma tuojau vekiioti, tada labai il
gai gali negesdama mišraine lai-, 
kytis. Naudoti po TfttS pilnir 
puodelius mišrainės per dieną. 
Reguliariai, žinoma, Šalia viso 
kito normaliai gausaus ir svei
ko muisto ta mišrainė naudoja
ma. Protas skaidrėja, atmintis 
aiškėja, jėgos grįžta. Mat, žmo
gaus kūnas permirksta minera- 
lais-vitaminais. e>amais minėto- 
“0 medžiagose.

Tik visi nefingėkime ir išlaidu 
nesigailėkime taip, palyginti, pH 
giam ir labai sveilrain>o taippĄt 
ir labai skaniarfi yflįhu — Ple
dui prie normalaus trūlgyimr. 

j Jei kam atro<h-lų persaldi ar 
| acto permažai ‘ttfrfMi. pegšl są-j 

tek s nusireguli uoli., 
šitą mišrainę naudo- 
pifdčtmj valgį, žmo-ar

bės ir išlaidų. Kitaip — niekui 
gero nelauktina. į

Į 
1 Viena iš tu virš minėtų papil
domų medžiagų rūšių: iš vaisti
nės, ar Alvudo- mišrainę, ar abi 
rūšis jų-reikia naudoti reguliaj 
riai. Jei žmogus pildys jau šiame 1 
skyriuje anksčiau nurodytus pa- ■ 
tarimus, ’jis, turėdamas sunku-• 
mo su alkoholizmu, pasijaus žy
miai sveikesniu. Toks jis page-j 
rins savo kūno celių vidinę ap
linką ir galės lokį priedinį maiš
ią imti ilgą laiką, žinoma, visa
da būdamas savo gydytojo ži-| 
nioje.

Visada atsiras taip pasupu
siųjų. kuriems reikės PASTIP
RINTOS papildomos mitybos. 
Tokie minėtą vitaniinųrminera- 
lų mišinį ga,ės PASTIPRINTĄ 
naudoti. Jis vadinasi: Currently 
Suggested FORTIFIED Formų-1 
lation for Nutritional Insurance. 
Gerai pakeliant šilą sustiprintą 
priedinį maistą, jį galima ilgą Į 
laiką naudoti. Geriau bus, jei 
ilgą laiką naudotiami šitokį 
maistą, naudosime jo NESC- 
STIDRIN'TĄ formulę (anksčiau 
paduotą).

Lietuviai gali Alvudo mišrai
nės kiekį PADVIGL B1NTI. Tik 
būtinai reikia gerai sukramtyti 
kiekvieną šaukštą tos mišrai
nės. Visi nepamirškime ir būti
nai reguliariai tokį priedinį mais
tą valgykime. Jei negali lris| 
kartus per dieną jo naudoti, lai I 
vienu kartu dienos davinį su-; 
taršyk, bet kiekvieną dieną taip Į 
elkis. Kuriems druska uždraus
ta. be tirtskos mišrainę pasiga- Į 
mink. Geriau tą abiejų rūšių,! 
ar vienos priedinį maistą per' 
pietus ar vakarienę valgyti. Ku
riuo dienos laiku valgyti — ne-Į 
svarbu, lik REGIT JAREMAS I 
yrą, bū tinas: n eprahridžian t 
v įdrios dienos reikia Much d-s 
tuo papildomų- nuristi.

VWk« pwjdtdomam mais
tui nepavesktme

maistą labai brangiai atsieitų. 
Todėl baltymų gaukime iš virš 
minėtu maisto medžiagų; Jų 
normalus kiekis žmogui yra la
bai svarbus, nes baltymai yra 
kūno statybinė medžiaga. Taip, 
kaip plytos ar rąstai namui, 
taip baltymai žmogaus kūnui.

Biocheminės ir fiziologinės 
alkoholizmo šaknys

Daug kas mano, kad alkoho
lizmo negerovė savo pagrinde 
turi PSICHOLOGINES priežas
tis: negalėjimą pernešti Įtam
pos, kiekvienam pasitaikančios 
gyvenime. Bet yra nesugriauna
mų davinių, kad alkoholizmas 
dygsta iš biocheminių ir fizio
loginių grūdų. Net ir negalintie
ji pernešti Įtampos ir dėl to besi-

irii-ią Į alkoholizmą ds.3 Liu
dos apturi pagerindami gyvy
biškai chemišką (biocheminę) 
aplinką savo kūno celėms. 1 as 
celėms vidinės aplinkos pageri
nimas yra geriausia kova su 
girtavimu, nežiūrint jo kilmės. 
Ar jis bus kilęs iš psichologinės 
priežasties (įtampos), ar iš fi
ziologinių l>ei biocheminių ne
sklandumų, visada alkoholikas 
turės naudos, pagerindamas mi- 

•bą, savo celių vidinę aplinką. 
Sakoma, kad psichologiškai 

reikas žmogus niekada netam
pa alkoholiku. Į tai reikia at
sakyti, kad nė vienas žmogus 
negali būti psichologiškai svei
ku, jei jo sniegenų celių aplinka 
bus nesveika, mineralais ir vita
minais bei naudingais maisfo 
gaminiais liesa.

Žinoma, labai gerai bus tam 
alkoholikui, kuris ras paguodus 
iš religijos bei psichologo globos. 
Tokiais atvejais, gera smegenų 
celių aplinka atneš priedinį gėrį 
alkoholikui.

Jeigu buvęs alkoholikas susi
tvarko, laikraščiai neskelbia to
kio gėrio. Bet pats žmogus tam
pa laimingu, jo gyvenimas pasi
suka eiti laimingesne vaga. O 
jau apie alkoholiko šeimos lai
mingumą negali nė apsakyti, 
kokį džiaugsmą šeima sulaukia 
gėrėjui paliovus sayg ir. kitus 
varginti. Todėl tee^tėnas Sten
kimės nepapulti ’’j. alkoholizmo 
spąstus, o papuolusieji patys 
turi stengtis iš tokios vergovės 
vaduotis. 0 mes, visi
me alkoholikui kuo.A&iČiausion ' 5 ’ JA ’ ’ 'Tir kuo. geriaUsiiiąVp'agalbon.
’ Išvadąj^^^time ko nors g0- 
ro iš nieko. Virskime bitėmis 
bei skruzdėmis ir pradėkime 
savam gėriui kuQ4 geriausiai 
darbuotis. Kol dar laikas, sten
kimės gerinti savo kūno celėms 
vidinę aplinką. Vienas tokių ge
rinimų yra SVEIKAS maistas 
ir naudingas jo priedas, apie ku
rį čia minėta.

Pasiskaityti. Dr. Roger J. Wil
liams: The Prevention of Alco
holism Through Nutrition.

O v(
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PRARASTAI TĖVYNEI

Lietuva mano šalele gimtoji,
Kas tavęs neteko, — pasiilgęs šiandieną.
Tas tik supranta, kad tu jam sveikatą atstoji.
Regiu aš tavo grožj ir kampą kiekvieną

Adomas Mickevičius

s neapsileisti gnuje mi
nėt ir papildomą maišią 
L. Baltymus naudokime.
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Anupras tamulvnasi i

Kultūrinės ir politinės veiklos klystkelėj

t 
t (Tęsinys)

ILB-nės veikla irgi gerokai 
r . kentėjo, nes patys aukštieji j 
I B-nės vadai buvo užimti ne-Į 
i ikalingu politikavimu (darbo 
dublikavimu), o kultūrinę veik
lą palikę liaudžiai tvarkyti. Liet. 
L nės vadai, žinoma, su Pasau-

> Lietuvių Bendruomenės va- 
i priekyje, metėsi į politinę 
iklą, o toji jų veikla pareika- 
vo nemažai pinigų. Bet vadai, 
darni patys vyriausieji, ir čia

r do išeitį: pinigai, kurie tinejo 
būti naudojami kultūrinei veik- 
E i,-LB-nės vadai juos naudojo 
s vo politinei veiklai ir kelio
nėms po Europą, Pietų Ameri- 
I e, Australiją ir kitur. O tų ke- 
1 nių nauda: Pietų Amerikoj,' 
Argentinoj, ir Anglijoj suskaldė 
I. etuvių Bendruomenę.

Kultūrinė veikla nėra džiugi
nanti. Dabar bandoma kai ku-

<

1

1

rieše srityse šį tą daryti, bet šis 
c rbaS; pavėluotas mažiausiai 
<; zidešimt metų. Prie tokių dar- 
Lą priklauso Lituanistinės ka
tedros . Įsteigimas Čikagos uni
versitete prie slavų departamen
to. Jeigu darbas būtų anksčiau 
pradėtas, ome, kaip sako, kada 
jau saulė leidžiasi, tai gal būtu
me teėję Baltų departamentą 
su Lituanistikos katedra ir ne
reikėtų glaustis prie slavų, nes 
ir Lietuvoj jau yra norinčių lie
tuvių kalbą padalyti jaunesnią
ja slavų kalbos seserimi.

Kalbant apie šeštadienines li
tuanistines mokyklas, jų veik
lą, tenka priminti,- kad ir čia 
.pavėluotai pradėta rūpintis, ži
noma, “geriau vėliau, negu nie
kad”. Tos mokyklos veikė, bet 
lik pasišventusių mokytojų ir 
mokinių tėvų rūpesčiu, be jokios 
paramos iš Liet. Bendruomenės. 
Ir čia reikia prisipažinti, kad mes 
išėjome pralaimėtojais — nepa
jėgėme jaunajai kartai įdiegti 
sevo tėvų gimtajai kalbai mei
lės. Per trumpą laiką jau daug 
turime pirmosios kartos lietuvių 
jaunimo, nemokančio savo tėvų 
kalbos. Atrod, kad lietuvybės iš. 
Eikymu nebuvo reikiamai rū
pintasi. Jei vaikai namuose nėra 
skatinami- pamilti Jie tuvių < kal
ną, ją, išmokti;'|ąi Itpkfė vaįkai, 
nusiimti' prieš' jų norą į mokyklą, 
kalbos neišmoks.

čia buvo jreikalingas būtinss 
ryšys su tėvais, turinčiais vaikų,1 
kad jie pirmieji stengtųsi įdiegti 
vaikuj savosios kalbos meilę, no
rą ją išmokti ir su jais namuose 
lietuviškai kalbėtų. Tolimesnį į 
mokyklinio amžiaus vaikų mo
kymą sėkmingai tęstų lituanisti
nių mokyklų mokytojai.

'Mums vra svarbiausia, kad > J i
kuo daugiau jaunimo išliktų lie- j 
tuviais. Kam bus reikalingi mū- : 
sų kraunami fondai, jeigu pra
ėjus keleriems melams neturė
sime susipratusių lietuvių, kal
bančių gražiąja lietuvių kalba, 
nebus kas leidžia laikraščius, 
rašo knygas, nebus ir lietuviškos 
veiklos. Taigi menka būtų pa
guoda, jeigu turėtume ir milijo-! 
ninius fondus, o neturėtume 
lietuvių.

Jeigu mūsų jaunoji karta iš
liktų, kaip lietuvių antrojo him- ; Ir pavergtoj 
no žodžiai sako: “Lietuviais esa
me mes gimę, lietuviais turime.' sportininkais, 
ir būt...!!, tuomet nereikėtų 
mums baimintis dėl lietuvių ma
žėjimo, o priešingai būtų lauk
tina lietuvių padaugėjimo. Lie
tuvis — mūsų 'gyvenimo pra
džia, dabartis ir ateitis. Už atei
tį, ilgesnį lietuvių išlikimą Ame- nizacijų veikloje būtina 
rikoj, atsakingi tik mes patys.

. Dar viena kultūrinė sritis, ku
ri jaunimui būtina, yra visai ap
leista, kaip sako, nugyventa. Tai 
sportas^ Sportas, kaip fizinio la
vinimo dalis, kartu yra ir toji 
priemonė, kuri padeda jaunimą ' 
suburti ir jį išlaikyti prie tau
tos kamieno, ugdo žmogaus fizi- ■ 
nes ii* dvasines jėgas. Latviai ir • 
estai šioje srityje yra mus pra- i 
lenkę. Jeigu mes turėtume iški
lesnių sportininkų, jie pasitar
nautų pavergto krašto garsi
nimui.

'Senesnieji Amerikos lietuviai , 
davė nepriklausomai Lietuvai: . 
Darių-Girėną, Kriaučiūną, Lobi*! 
na, dr. Savicką, Ruzgi, Talzūną, ■ 
Bernotą ir kitus, kurie padėjo ’ 
išgarsinti Lietuvos 
tautų.

O mes šiandien, 
nusiųsti nors vieną 
į Lietuvą, kuris galėtų kokioj 
nors sporto šakoj laimėti pinną 
vietą, neturime nė vieno.

Ką gi veikia Liet. Bendruo
menė? Ar ne jai priklauso šios 
srities veikla? , ' j

. i

<u mušto centras

Lietuvoj 
visi lietuviai savo 

kada jie nug-’L 
pavergėjo sportininkus, tai lyg 
būtų karo lauke laimėję mūši.

Kur glūdi mūsą veiksnių 
nesutarimo priežastys?

Kiekvienam aišku, kad erga-

padala. Visuomet ir visur išky
la nesusipratimų, kai pradeda 
vieni kitiems trukdyti jų veiklą 

'no i cavn ctint1

r

varda tarp

j 3i reikėtų 
sportininką

Vidurio Vakarų Sporto Apygardos 
krepšinio ir tinklinio pirmenybės

nio ir Tinklinio pirmenybes 
i vyks š.m. kovo 23-21 dienomis 
Chicagoje. Vykdo ChicagosLSKi

Krepšinio varžybos skelbia
mos šiose klasėse: Vyrų (A ir 
B), Jaunių A (gini. 1966 m. ir 
jaunesnių), Jaunių B (gim. 1968 
ir jaun.), Jaunių C (gim. 1970 ■ 
m. ir jaun.) ir Jaunių 1) (gim. j 
1972 m. ir jaunesnių).

Tinklinio Vvru, Moterų,1

j e.

d., 
Va-

Parko salėje, kampas Margu Ite 
Ro?<l ir Ktxlzie Ave., Chica;

Dalyvių registracija pri 
būti atlikta iki š.m. kovo U 
pas vaižybų vadovą Joną 
laitį, šiuo adresu:

Jenas Valaitis, 8500 S. L »ck. 
wood, Burbank, IL 60459. T.de- 
fonas: (312) 425-2791.
. SVARBU! Skambinkite J. Va
laičiui telefonu, jei jūsų re ist- 
racijos atlikimas susivėlintu.

Varžybų pravedimas, iek
Jaunių A. Mergaičių A, Mergai, j krepšinyje, tiek ir tinkli? yje, 
čių B ir Mergaičių C. Amžiaus j bus vykdomas mūsų varžyl ims 
klasifikac'ja tapati kaip ir krep.j įprasta tvarka, 
šiniui.

Varžybos vyks Marquette
V. V. S. A py gar

drucmenę ir jos pirminin. 
ką?! Ir tik tuščių savo garbės j 

gaidų vedini pradėjo veržtis 
į politinę veiklą. Išryškėjo jų j 
noras pasidaryti r.e tik kultūri-Į 
nės, bet ir politinės veiklos vy-; 
rlausiais veiksniais, h- ts 
griovimo darbą vykdo ir

•prismename, mūsų politiniai 
veiksniai visą laiką dirba jiems 
patikėtą — laisvinimo darbą. 
Nedaro jokių trukdymų kitoms 

; organizacijoms jų veikloje.
Kitaip pasielgė LB'-nės vadai.

' Visi gerai žmeme. kokiam dar- 
' bui buvo įsteigta LB-nė — kul

tūrinė veikisc ir lietuvybės išlai
kymas. Kol LB-nė dirbo savo 

į darbą, visi veiksniai dirbo su
tartinai, nebuvo jokių trukdy
mų, nesutarimų.

Bet, deja, kada pateko į Liet. 
Bendruomenės vadovybę asme
nys, kuriems ne Lietuvos reika
lai rūpėjo, o jų pačių tuščia 
garbė — savo “aš” iškelti, daly
kai pasikeitė. Argi gali būti kas 
aukščiau už Pasaulio Lietuvių

šian
dien prieš daugumos lietuvių 
valią — darbo dubliksvimas 
per brangi lietuviams prabanga 
ir kultūrinės veiklos stalelis.

Ir kaip būtų dengva visą tą 
keliamą “velniavą” pašalinti, 
jei ne ta tuščia LB-nės vadų gar
bė ir užsispyrimas. Tai yra ėji
mas prieš daugumos lietuvių 
valią. Visi tie ginčai baigtųsi per 
vieną dieną, jei tik LB-nė grįžtų 
prie savo tiesioginio darbo. O 
norintys ir sugebantį dirbti 
politinėj veikloj, gąlL [jungtis 
prie ALTos ir VLlK&^eĮdos — 
jiems kelias atviras. A$ba gali 
prie ALTos ir VLIKo Nudaryti 
pagelbinį politinį veiksnį, kuris 
sutartinai veiktų politinėj veik
loj. Kaip sakoma: ''‘‘Daugiau 
rankų pakelia sunkesnę naštą” 
— daugiau nuveik tų ^politinėje 
veikloje. e

Žvelgiant į ateitį, nbdaug op. organizacijos su savo vėliavo. 
timizmo. Neatrodo, kį<Į dabar- mis. Tikrai buvo įspūdingi mi
tiniai LB-nės vadai neįrėtų nuo- nėjimai. O ką matome šian-

/' • , dien ?! Na, gi, trukdymą ALTai
suruošti iškilmingą Lietuvos ne- f 
priklausomybės minėjimą — j 
LB-nė ryžosi užbėgti, kaip sa-,5 
koma, ALTai už akių ir Mar- S 
quette Parke vasario 10 dieną g 
surengė Lietuvos nepriklauso- 1 
mybės minėjimą, kad galėtų 1 
pasipinigauti, nors žinojo, kad | 
ALTa vasario 17 d. Marquette 
Parke ruošia iškilmingą Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

širdžiai dėl pelitinės veiklos su
sitarti su ALTa ir VLIKu. Jų 
ambicija neleidžia. Gal ir tartų- 
si: “kaip lygus su lygiu”. Bet ar, 
tai nereiškia tuščios ambicijos'į 
Ir iš kur gi išaugo čia ta lygy
bė? Argi ALTa ir VLIKas kada 
nors nuskriaudė :
Liet. B-nę? Ar kada nors, LB 
ruošiant tautinių šokių, ar dai
nų šventes, lygiagrečiai ėmė 
ALTa ir VLIKas ruošti tokias 
pat šventes, kad sutrukdytų Į 
LB-nei jos veiklą?

Tų klystkelių lietuvių veikloj 
yra daugiau, bet jų visų šiame“ 
straipsnelyje neįmanoma pami-į, 
nėli. 
traukiasi į mažesnį kamuolėli,' 
vis eina mažyn Į atskirus uždą, 
rus vienetus. Jau ir Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo šven
tė baigiama paversti atskirų or-. 
ganizacijų tik savo reikalams 
pinigų pasirinkimo švente. Ap
gailėtinas reiškinys, bet taip 
jau yra. ALTa kasmet ruošia 
Čikagoj Marquette Parke iškil
mingą Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Seniau tuose mi
nėjimuose dalyvaudavo visos

St. Petersburg, Fla.
Įdomi popietė

Floridos Tautos Fondo atsto
vybė ir St. Petersburg© skyrius 
rengia Įdomią popietę, kuri, 
įvyks 1985 m. kovo 20 dieną

i 3 va], pop’el Lietuvių klubo sa-.

seks menine dalis, kurią atliks 
vyrų vienetas, vadovaujamas 
muziko Alberto Mateikos, ir 
vaišės.

j VLIKo pirmininkas dr. Kazys . 
ai pažemino ^įcjjs pa<Įa^s pranešimą apie i 

Pabaltiečių Taikos ir Laisvės ‘ 
Ryžto Žygį Skandinavijoje lie-1 
pas 22 — rugpjūčio 2 dienomis.

Tautos Fondo valdybos pir-Į 
mininkas Juozas Giedraitis pa-! 
pasakos savo įspūdžius iš Aust- į 
ralijos ir Naujosios Zelandijos; 
lietuvių .gyvenimo. i

... . .. Stambesniems aukotojams ir;
Kažkaip mūsų ■seikla vis savo testamentuose prisimint!-Į

Maloniai kviečiame visus atsi
lankyti j popietę ir savo dalyva
vimu paremti Tautos Fon< t.

Bilietai gaunami pss \ :sus 
T.F. atstovybės bei sky/iaus 
darbuotojus ir prie įėjimo.

Auka $5. V. U.

Mokslas ir šauksmas
Du atsitiktini pažįstami vaikš

tinėjo krantine. Vienas suki’.po 
ir įkrilo į vandeni.

— Padėkite!... Aš nemoku 
plaukti! — išsigandęs suriko.

—?-Aš taip pat nemoku plauk- 
’ siems Tautos Fondą bus Įteikia-' Ii, bet apie tai nerėkiu visa gerk- 

j mi specialūs pažymėjimai. Po to le, — pastebėjo antrasis.
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tr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 

yitrgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po 
jrljf. Dabar būtų Jj galima pavadinti kovotoju uf žmogaus telacr 
Snyga ya didelio formato, 265 pualapii, kainuoja K,

> IATTMNIS NOVTIJCA. M toačenko ktryba- J. Valais
H*, tvyroje jra W *4mojlno novelių. £atna <1

Įfayy faxaamoi Ravjlaaoaa, 1TW Sa. (alatui Qlcxj* 
(C CtaBtaai BalM ■MM Mar) pMtzafiu tailm

-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinn 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuor 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
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 npdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA -» kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centrą:
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JA Y DRUGS VAISTINĖ
-

c

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

TeL (212) 563-2210

2759 W. 71st St, Chicago, nt 
aCTESTINGAl loPILDOin RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Read label and foflov 
directions.
C Ex-Lax, Inc., I9S2

Atdara šiokiadieniais nuo
5 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo9 vai. ryto iki 8:30 vai vak«
D. &THLMAN, B.S., Registruotas vaistininku

f-or constipation relief tomorre^ ■ 
, reachforEX-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 is 
“The Overnight Wor.ue

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI:

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
H tomai........... ................................      $10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL _
n dalis, 229 psl.-------------------------------- ------- -- -----

j 3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl._________
j 4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖ SAN-

| TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. _____ __

6. J. Venclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANU
ATEINA LIETUVA,M

16.00
$6.00
$5.00

$5.00

|4.00

W psl. -------------- ---- -------------------------------- --  $2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, m. 60608 siųs
kite čekį tr pridėk te vien% dolerį poraiunthno 1 Baldom*.

1

par&Aė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa bet kada Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
<r lietuvių kalbą Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof, R 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą bečiančias ištraukas, paruošė tiksliu* vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kdn* OI. Kirti rtrietiaL, Paltai |X

«sn JIENOB
B. HalsteS St., IE KMB
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Subscription Ratas:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
months, $12.0u per 3 monthk In 

jther USA localities $40.00 per year, 
i22.UU per six months, $12.00 per 
Tree months. Canada $45.00 per year; 
‘her countries $48-00 ner year.

metams ____________ :_______________  £40.0
pusei metų _______________ i, $22.01
mm** mėnesiam^  $12.0 
nesam menesiui $4.0

Kanadoje:
metanu  $45.0 
pusei metų  $24.0 
vienam mėnesiui$5.0

Visų mūsų nustebimui, oku
panto leidžiamas “Gimtass kraš
tas” atspausdino 19£5 m , vasa-| 
riomėn 7 dienos laidoje, L’r. j 
Nainio pasveikinimą Nauųiij nu-f 
tų proga ‘Gimtojo krašto” re ( 
dakcijai ir padėką “Tėviškė,"’ 
draugijai. Padėką už laikraštį, Į 
kuriame ;> randąs aktualių in-i 
formacijų apie Lietuvą ir visai 
oasauli.

Toks Br. Nainio pasveikini
mas ir padėka mums buvo lygį 
perkūno trenkamas ir giedro į 
dangatii. Žinant, kad ši draugija ’

via Lietuvos pavergėjo įkuria, 
.otrios uždavinys per “Gimtąjį 
kraštą” melo propaganda plauti 
•šctvijc- lietuvių smegenis.

Parkaičius toki Br Nainio pa- 
'Ve.kinimzi ir padėką už aktu-i- 
l’as informacijas, kilo įtorimas, 
i; id ‘Tumulio lietuvio” redakto 
■‘uis b< ndradarbiauja su “Gim 
■ooju kraštu’. Taip kaikurie inv 
ų poetei siunčia savo poezijos 

rtnvmts ar net ranknščrus ten 
t spaus, i i utį. manyta, kati ir Br. 
?xainv,. būdamas “Pasaulio lie- 
•ivio” redaktorius, su “Gimtuo-

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicago;e ir priemiesčiuose:

metams$45.00 
pusei metu$24.00 
tnms menesiams  $15.00

rienam mėnesiui  '—______ $5.00
sutose JAV vietose:

Užsieniuose

metams------------------------------- . H8.CX.
pusei metų —__________________*2&0<

•Naujienos eini tausdien, išskiriąs 
sekmadienius, pirmadienius ir even 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro 
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago 
EL 60608. Telef. 421-6100.

nys šiame leidinyje atspausdino australietės Danutės 
Baltutytės rašinį “Neteisingi priekaištai’’, nors labai ten
ka abejoti, ar tikrai ji yra šio rašinio autorė. Iš patikimu 
šaltinių teko patirti, kad ši lietuvaitė lietuviškai kalba 
pusėtinai, bet rašanti silpnokai. Reikia manyti, kad šis 
rašinys buvo gerokai “ištaisytas”, kai prie jo Bronius 
Nainys prirašė nešvarų, šmeižiantį A. Svilonį prierašą.

Pinigus reikia siųsti pašto Mone? 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniu^ 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL

Propagandinis rašinys, kuris remia
“Tėviškės” draugiją

Štai, ant mano stalo guli tik ką laiškanešio atneštas 
PLB-nės, vasario mėnesiui skirtas, oficiozas “Pasaulio 
lietuvis”, kuri, kaip žinome, redaguoja Br. Nainys, žino- 
mas.^lfaįiA bendradarbiavimo' su pavergtu kraštu puose
lėtojas. Bet kas mus verčia stebėtis, tai, kad šis leidinys, 
skirias vasario mėnesiui, be jokio ženklo, nei jo viršelyje 
nėra jame nei Vasario 16-osios šventės proga parašyto 
vedamojo, kas primintų skaitytojams mūsų Tautos tą 
Brangią Dieną. Tuo tarpu mūsų išeiviškoji spauda kiek 
vienais metais vasario mėnesi savo leidinius papuošia to 
kiais ženklais, kurie primena tą didįjį Lietuvos valstybės 
atstatymo faktą. Net, sakysim, Marquette Parko, Švč. 
Mergelės Marijos Gimimo lietuvių parapijos biuletenio 
viršelyje figūruoja Lietuvos valstybės Vytis ir dar toks 
įrašas: “Vasario šešioliktoji — Lietuvos Nepriklausomy
bės Diena. Lithuanian Independence Day. Time to Re
member !”

Tikrai, reikia stebėtis, kad Br. Nainys PLB-nės ofi
ciozą. Vasario 16-osios šventės proga, nerado reikalo pa
puošti Lietuvos valstybės Vytimi ar kokiu kitu paveikslu, 
kas primintų mūsų Nepriklausomybės šventę. Mums su
prantama. kodėl okupantas nuslepia Vasario 16-osios 
faktą. Jo tikslas ištrinti.bet kokį ženklą, kas primintų 
pavergtiesiems Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą

Tiesa, jis ant šio leidinio viršelio atspausdino Romui 
Kalantai Šv. Kazimiero kapinėse pastatytą paminklą. Bet 
gi šitoks leidinio, skirto vasario mėnesiui, papuošimas 
lyg būtų noras nukreipti lietuvių dėmesį nuo Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo. Romas Kalanta yra mūsų 
tautos didvyris, tai mūsų tautos pasididžiavimas ir mes 
jį pagerbiame kitu laiku, atskiru paminėjimu.

Bet skaitytoją už vis labiausiai nustebina, kad Nai-

kurį atspausdino “Pasaulio lietuvyje”.
Manau, bus naudinga skaitytojus supažindinti ir su. 

minėtos autorės rašiniu, o taip pat, kad ir trumpai, ir su. 
Br. Nainio redakciniu prierašu. Šis rašinys šimtaprocen
tiniai pasitarnavo pareklamuoti okupanto įsteigtąją “Tė 
viškės” draugiją, kurios pagrindinis uždavinys — melu ir 
klasta skleisti propagandą, pridengiančią pavergtos Lie
tuvos būklę.

Šio rašinio autorė save pristato kaip Vasario 16-os 
gimnazijos laisva klausytoja. Ji užsipuola A. Svilonį, kąp 
jis spaudoje paklausė, kas tie, kurie1 kaisinet organraup^ 
Vasario 16-os gimnazijos mokinių keliones į okupuota 
Lietuvą? Ar jas organizuoją gimnazijos vadovybė? Ar 
mokytojai ? Ar, pagaliau^' “Tėviškės” draugi jos. atsiųsti 
agentai? Ji atsako, kad tokių.“išvykų heorgąnizupja nei 
gimnazijos vadovybė, nei mokytojai, o/‘Tėviškės” drąų- 
gija, ir tai tiesiog per vieną ar kitą gimnazijos mokinį, 
kuris ar kurie paruošia vykstančiu mokinių sąrašus. 
Taigi, kas gi tie? Aiškų, kad tai “Tėviškės” draugijos 
agentai. ; ‘ ;. \-

. O kas gi, pagaliau, ir toji “Tėviškės” draugija?- Tai 
yra KGB padalinys, kurio agentai męlp siękia mulkinti 
išeiviją, o ypač jos jaunimą. Šiam KGB padaliniui šian
dien vadovauja Pranas Petronis, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos karininkas, tapęs mūsų tautos išdaviku ir Mask
vos padarytas generolu. Tad sunįęu suprasti, kodėl Br. 
Nainys rado reikalo skelbti “Pasaulio lietuvyje” tokį rar 
šinį, kuriame iškeliami “Tėviškės” draugijos minėtai: 
gimnazijai atlikti “naudingi” patarnavimai. Bet kuo 
ypač reikia nustebti, kad rašėja aiškiai pasako, jog tas 
KGB padalinys turi tiesioginį ryšį su minėtos gimnazi
jos mokiniais, ir jo agentai be gimnazijos žinios juos ver
buoja išvykoms Į pavergtą Lietuvą. Ir tiesiog sunku su
prasti, kodėl Br. Nainys savo prieraše'to nepasmerkia, 
o, priešingai, kiek beįmanydamas niekina tą, kuris drįso 
paklausti, kas gi, pagaliau, tokias “turistines” keliones 
organizuoja? Taigi, toks išplūdimas paklausėjo, ar tai 
nėra didelis “Tėviškės” draugijos laimėjimas? Ir ar tai 
nėra Br. Nainio atliktas didelis pasitarnąvimas KGB pa
daliniui? Nors ir pati minėto rašinio autorė pripažįsta, 
kad tokie ekskursantai vežami ten. kur okupanto tarnai 
nori, o ne Į Šiluvą ar Į Kryžiaus kalną.

A. Svilonis

laik rašr 
nežinąs.

ii: krantu” pa-ikeičia savo leidi- l.hms nias nejaugi, toks pareiški padėkodamas 
ni’.i.

Bot širdžiai pasidarė lengviau; 
sai Br. Nainys “Drauge” ai- 
par.sdmo pareiškimą, kad nei 

jokiu sveikinimo, nei padėkos 
iiešiūntęs. Net ir tokio 
iio nukaitąs. Ir jis
u*.įt) jo varda- pateko į "Gimtąjį 
•riišta”. Tai - reiškiA +r. .nrUvbka i -.- ‘ • ■ u •• t lį. • o- * * ' ’ ’ ■ ■ ■

; tfik Iras keista, -‘kšti jis' už to-i 
t:Į provokaciją nekaltina “Gim
tojo krašto,’* redakcinės klikos. O 

į iajęo Įtarimą, kad-tą padarė Ch-i - 
Angoje LB-nės griovikai. ’ ,r

Žinant iš spaudos pranešimų. 
;kad Br- Nainys -yra vienais iš tti, 
ikųris Cbicągoje ;pa$itarnavoTLB- 
‘nės-’šuskatdvmui, tad ir kvla

mas .tfie g.iovikų provokaciją 
5ūiu jo ncue.iGginis prisipažini
mas del padėkas ijr ])ąsveikiiu- 
mo “Gimtajam krašiui”, Juk to- 
Kiais atvejais būna taip, kai ne
turima tikru duomenų, kas to
kia niekšybę padarė, tai neięškp- 
.ąą pjisiteLinimo įjarjnėjimąis, 

,.^'kąltiųame spauda jos redak
toriai, 'kurie ją atspausdino. Šiuo 

! atveju išeių “Gimtojo krašto’’ 
redaktciiai. Deja, Bi. Nainys jų 
už tokią provokaciją nepasmer
kia, nej jiems mažiausio ppę- 
kaište nepądąro. Kodėl? Nejau-

j’s jų bijotų? /.j- , L’
t Ir* į Su pagarbai

’ ' i ■ „Z. V.

VL. BAKŲNAS- ’ ; > - <

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI PĄCIFIKO KRANTE 
'■>. ’ i: -1985 METAIS

... 5 „ (.Tęsinys)

Nežinau ką pasakys mūsų 
teatro kritikai,--rašytojai, mu

zikai ir ki li žino^įfi -apie šį ■puikų 
renginį. Aš pasilįkskl’prie to, ką 
pasakiau, kaip vienas'uš publi
kos. eilinis • žiūrovaš-klaūsy toj as. 
Neapsirikau (gal būl) pranašaur 
danas s. kad’ šis veikalas čia, o 
gąi'ir kitur, bus pakartotas. Jau 
Jlabar girdėjau gandų, kad ru
deniop čia (Los Angeles) vėl 
galėsime gėrėtis tuo pastatyma. 
Vistiek kas ir kada tą Al. Jur- 
gučio muzikinę dramą kartos, 
jau dabar užsisakau bilietą, ne
žiūrint kiek kainuos, kad kiek ■ 
vėliau nereikėtų rengėjams j 
snambinti su užsakymu:
sau rezervuoti msn dvi stovi- nes 
mas vielas”..

Mužikas Aloyzas’ Jurgutis ėū 
pasirodė, kad yra didelis (ne 
ūgiu, bet talentu) muzikas - di
rigentas, kai]) lygiai pasirodė 
esąs gabiu režisierrūin Algrnisin- 
tas Žemaitaitis; visi kiti pastaty
mo dalyviai: solistai, choristai,, 
ins t rumen talisla i, t ė c h niškas, 
personalas. ■ su garso operato
rium Vį-.-Giliu, jaunimas A.

renginio daly
viams ir publikai.

Po inž. Rimtauto Dabšio b 
giamojo žodžio, kilo didelė p; 
gerėjimo, pasididžiavimo ir y 
dėkos bei pagarbo.4 pareiškė 

. rengėjams .tt jdalj-viams auti. 

. poj.-tlairibs, R. Dąbšio most 
įpūįięi' Vasario 1 ()-osios minėj i r 
popietė buvo baigta galingai n 
skambėjusiu choro, sol.slu; 
■patriotingai -nusiteikašiBs‘-IpiiL- 
kas Liętuvos himnu^.

Inž, R. Dabšys baigdamas > 
vo žodi p^nę^, lad tos dier. 
rirflrfiąVa Lietuvos laisvini;: 

’ darbui davė 16.000 dolerių f. 
kų. Stambiausias aukotojas n. 
vo ponai Sinkiai iš Santa ME: 

Jkcs. ’aiikoji? -fždoO Jdu. tū' 
tanęiu d(il^rų). Publika- gars’ 
ir gausiai plodama dėkingai p 

'■ ėmė pranešimą apie Sinkių a. ■ 
ką, kuri buvo pati stambiau 
ne lik Les Angeles, bet ir Am ■ 
rikoje iš viso. Kai rašiau š 
eilutes, bendra tos dienos avi 
siekė jau arti 17.000- doleriu.

Didžiausią dalis aukų’ (pa, 
aukotojo nurodymą aukų vok 

; buyo skirta VLTKui. antroje \ 
toje buvo Lietuvių Bendrucn 
nė ir trečioje vietoje — Ame 
kos Lietuvių Tarybą. Stambi r - 
šio aukotoji).; (Sinkių) 2.000 -
terių auka . skirta Jsiniii.. 
VLIKui.

(Bus daugiau).K-ungio ’’a'.ij- ?%troinytės asme
nyse, moteri^-ir vyrai, rųosę ir j 
puošę sceną bei salę šiai šven- — Sustabdyta Clncagos ?•’ 
žiausiai-mūsų šventei visiems kytojų Sąjungos namo staly 
“milijonas ačiū”! Jiems, be Į Neturėta reikalingo- lėidiuio. 
abejo, priklausomai padėkosi 
rengėjai. ’-•? - 

2 - * * ’ * • w i
Šio puikaus renginio pasku- 

pra-' tini žodį tarė Lietuvių Bendruo-
Vakarų Apyganlos pirmi

ninkas inž. Rimtautas Dabšys.

— Antradieni Iranas bomb 
davo 3 pasienio miestelius, <: 
madhnj lakūnai sukėlė gaiš? 
Tsfogane ir Persijos ĮJanki ’ 
Irakas turi geresnius lektus* 
ir lakūnus.

J. KLAI 'SEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(Tęsinys)

“Kitas įdomus, tiesa, nepolitinis to straipsnio 
bruožas, tai Raštikio nusiskundimas jo gaunamu 
mažu atlyginimu: “Kur matyta, kad Kariuome
nės vadas, kuris atsako už viso krašto saugumą, 
gautų mažesnį atlvginimą už miesto burmistrą, 
kuris atsakingas tik už vieną miestą”. Tai buvo 
taikoma Merkiui, kai jis buvo Kauno miesto bur
mistru.”

“Straipsnio konfiskavimas, aišku, Raštikiui 
buvo nelauktas smūgis ir jo ambicijos Įžeidimas. 
Kad savo prestižą atstatytų ir dar pakeltų, jis 
pateikė savo septynis punktus — sąlygas, kurias 
išpildžius, jis sutiktų grįžti į savo pareigas. Są
lygos buvo tokios:

1. Kad Prezidentas kuria nors proga viešai 
pasakytų kalbą, kurioje pabrėžtų, jog jis yra pa
tenkintas Kariuomenes vado veikla. Tada jis, Raš
tikis, taip pat kur nors pasakytų kalbą, kurioje 
pabrėžtų, kad jis savo darbe vadovaujasi Prezi
dento i įrodymais ir kad tarp jų nėra jokių skir- 
t’.'m’i pažiūrose Į valstybes reikalų tvarkymą.

2. Seimo pirmininkui — kad Seimas be pa
keitimu p) "mtų Raštikio pasiūlytus, kariuomenę 
Iiečiąr.čii’s i>i.dvmų projektus.

2. 'Ministrui pirmininkui — kad jis panau- 

gatvėse ir kitose vietose nebūtų neigiamai links
niuojamas.

4. Vidaus reikalų ministrui Skučui — kad 
jis viešai atsiprašytų Raštikį už jo straipsnio kon
fiskavimą.

5. Kad jo pateikiamieji kariuomenės biudže
tai nebūtų apkarpomi.

6 ir 7 punktai buvo menkesnės reikšmės, jų 
gerai neprisimenu, todėl ir praleidžiu.

Kai šie punktai-sąlygos pasiekė Prezidentą, 
tai Merkys. Skučas ir aš buvome pakviesti prezi- 
dentūron pasitarti.

Kaip visada, pirmas pradėjo kalbėti Prezi
dentas. Jam šios sąlygos nepatiko. Jis pasiraukė 
ir pasakė: “Kažin, ar šios sąlygos nėra Raštikiui 

į paditkuotos?” šiaip Prezidentas kalbėjo be pyk
čio, ramiai.”

KARIl OMl.NĖS VADO IR KAUNO 
BURMISTRO ALGA

Toliau gen. Musteikis aprašo, kad tame posė
dyje prezidentas žadėjęs kada nors prie progos 
prakalboje teigiamai gen. Raštikį vertinti. Sku
čas skaniai nusikvatojęs ir pasakęs: “Pone Prezi
dente, aš neątsiprašysiu”. Kaip minėta. Raštikis 
įeikalavo atsiprašyti už “Kardo” žurnalo su jo 
straipsniu konfiskavimą.

Merkys pasakęs, jog jis negalįs ir neiurjs 
priemonių uždrausti piliečiams gatvėje ar kaVi-

ėje savo plepaluose minėti Kaštiki. “Tai nriklau-

nebuvo jokių kalbų ir nekilo panašios rūšies klau
simų. 0 dabar, paskendęs savo didybės manijoje, 
jis nebežino, ko nori”.

Tas posėdis baigėsi be sprendimo. Po poros 
dienų vėl pas prezidentą susirinko: Merkys. Raš
tikis ir Musteikis. Skučo nebuvo. Prezidentas ap
gailestavęs padėtį ir paklausęs Musteikio, kiek 
kariuomenės vadas gauna algos. Musteikis pa- 

šąįįiįinęs:
“Kariuomenės vadas į mėnesį gauna 750 litų 

už brigados generolo laipsnį ir 1500 litų už Ka- 
l iuomenėš. vąijo parūgas. Visą laiką gyveno Pa
nemunėje kareivinėse, taigi turėjo nemokamą 
butą, kurą, šviesą. Be to. jis naudojasi automobi
liu, šoferiu, ir jam atlyginamos komandiruotės į 
poligoną ir manevrus”. Prezidentas pasakė: “Tai, 
rodos, nemaža, bet jei neužtenka — galima atly
ginimą pakelti”.

“Čia Prezidentas prisiminė savo algą, kai jis 
buvo Klaipėdos krašto įgaliotiniu. Jo alga buvusi 
žymiai mažesnė negu Klaipėdos uosto Tautų Są
jungų* įgaliotinio. “Tokie įstatymai — reikia jų 
laikytis, o jeigu negerai — pakeisti”, sakė Prezi- 
' dentas.”

“Kai dėl burmistro algos. Prezidentas sakė, 
tkad ją nustato miesto taryba. Valstybė į tai nesi
kiša, tai ne jos . f " ; ’ '

“Po Prežideįto kalkėje Merkys. Jis sakė, kad 
Raštikis be pagrindo keliąs nepasitikėjimą Seimo 
komisijomis. Jis pavyzdžiais nurodė į karininkų 
lainsniu ir kitų įstatymų projektus, kurie, per

svarstyti Seimo komisijose, išėjo žymiai gėrėsi 
Merkys taip pat pakritikavo Raštikio norą u - 
drausti piliečiams savo plepaluose minėti Raštik 
Merkys sakė, kad mes neturime tiek policinink 
ir negalime jų siųsti į kavines ar gatves klaus.

I tis, ką žmonės kalba.”
“Po tokių Prezidento ir Merkio pasisakyn 

Raštikis, atrodė, suprato, kad su tomis savo s 
lygomis jo bus per daug išsišokta. Jis papra 
žodžio ir pasakė: “Pone Prezidente, aš nieko n. - 
noriu, neturiu nei namų, nei pinigų, nei dvar 
Prašau tik atleisti mane iš kariuomenės”.

“Merkys iki šiol kalbėjo ir sėdėjo ramiai. B. 
kai Raštikis pasakė, kad jis ir dvarų neturįs. M< 
kys pajudėjo kėdėje, susiraukė ir paraudo. M: 
Merkys, tygiagrečiai su Kauno vandentiekio si 
tim. kitoje Neries pusėje turėjo nusipirkęs dv. 
relio centrą ir dėl Raštikio tokio pasakymu pas 
iuto įžeistas.”

“Merkys paprašė žodžio. Prisiminė- Raštik 
jam statomąsias sąlygas, pasakė, kolėl jis jįj . 
gali išpildyti. Pradėjo karščiuotis. Prikišo Ra 
tikio norą visiems pataikauti, kad tik laii^ 
populiarumo įsigytų. Pareiškė nusistebėjimą, kr 
Raštikis toks neturtingas, nieko neturįs. Esą. kr 
gi tie kapitonai, majorai, gaudami daug kai 
mažesnį artyginimą. vistiek.*įsigyja ' šlapeli 

i.-tatosi namelius? Tai esą gerai, taip ir turi bū
(Bus daugiau) •
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Tel: 562-2727 arba 562-2728

v ktbrss Petravičius Linų rovėjos,‘graf ik

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktoriui

193S S. Manheim RdL, Wetfchtshr, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TEL. 233-8553

Service 461-8200, Page 06058
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H. VILIAUS

Modernius poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkyti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

■\ia ne vienus Am<r:kc$ lietu
vis aufkiau suprato, ko iš jo tau
tos reikalai tą valandą reikalau
ja ir pagal Astramską, “ūpo 
uolesniais Susivienijimo na
riais”, nepasįganėdinę paiku vi 
są veiklą “gerbiamiems kunigie- 
liams”. bet pajusdami. kad “tau-, 
ta reikalauja jų pačių darbe”.

Kun. Burba prikalbino Juozą,

Lietuvon Aidė
<AZ» dtC«.ZDZI\>-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimu

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
girtis venų išsiplėtimo gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, ILL 60629
Tel.: 585-2802

DVIEJŲ PLĖŠIKŲ ŽMONOS

— T kras vargas su mano vy- 
iu, ka:p jis benešiodamas savo 
revolverį kišenius stinešioja, - j 
skundžiasi vieno plėšiko žmona 
lopydama vypo kelnių kišenius

— Yra tau ko verkšlenti! No
rėčiau. -.kad būtum maąo vie-j 
toje, — atsakė antrojo žmona. 
Manasis'turi papratimą iš kiše į 
nės šaudyti-

. -. ' V. Sirvydą?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

OPTOMETR1STAS 
« y. KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St.. TeL 737-5149
Tikrine akis. Pritaiko aJoiŪUS 

.. . . . ir “contact lenses”.

Ofise telefonas: 776-2380, 
Ksziaenciios telef.; 443 5545

• Draugą pažinsi druską kar
tu valgydamas..t

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: an trad. 1—4 popiet,

Florida

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

(Tęsinys) kun‘ Burba, tikr-aužiai, pajuto
vieną to meto Amerikos lietuvių 

JONO ŠLIUPO^LlįĖTUVIŲ kultūrinę silpnybę, kurią buvo
, pastebėjęs ir, vėliau tapęs Susi- 
vienijimo Garbės nariu ri . Lie
tuvos pasiuntiniu Londone, Bro
nius K- Bąlų^, kuris ’ 1951 m. 
rašė atsimiūirrhFOŠė: “Ne visi ;š 
Lietuvos' išeiviai >įšsincšė prisi-; 
rišimo jos garbinga; senovės is-

"'*■ ” K” ' ■ " *

tėvijai, ktiriės, -kaip reikia, -net; 
nepažinojo”. Ų -:ri

-Astrainskas.- pasakoja: “Kun., 
>Burba pėdėje p rašyti organe 
Susivienijimo Centro Valdybos 
vardu organizacijos reikaluose 

Iapie lietuviu tautos praeitį, kad

----A- A

Telef. 476-2345

—

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS I
AUSTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

gautus isteįiko Simono 
Daukanto rankraščius. Tokiu bū 
uu. Amerikos Lietuvoje 1892 m. 
Piymouthe išėjo Daukanto Bū
das senovės lietuvių, o 1893 m. 
jo Lietuvos istorijos pirmas c- 
n • >, kurį 1697 m. pasekė anti'as. 
J e’ ne kunigo povėli is, šie vei
kalai prof. M- Biržiškos nuomo
ne. vargu būtų kada nors pasau- 

.<> c viešą pamalę. To mėto Ame- 
il.-'S l.ciuviai ypač gaudė pir 

na J L'.< lupos istorijos tomą, k u 
būvi, iškiliu tautiniu romaii- 
tunti parašytas. Kalbininkai 
iau prikišo, kad kun. Burba 

ir Juozas Aiidziulaitis, prid.erin-
LLukanto ž emaitišką ta

me. kalbą to meto Amerikos lie- 
■ nviams “sudari.ė”.

Nuo pat lietuvių imigracijo:-. 
p.adžios (ISiffi) Amerikos lietu
viai juto, kad vienas liūtinnū- 
sias jiems reikalas yra šviestis. 
l).. Jonas Šliupas tai tiksliai pa- 

,škė- ‘Viena nuomonė ypatin
gi įsiūti ėjo lietuvių suiprati-
. «se. .<ad tiktai per mokslą ir 

x .v etą gali iiždėiėri nauja ga- 
. ..ė i .eeufiams”. Kalbėdamas
L.. ^iijfrmo. 2o melų jubilieji

. ^u.mo p~oga penkiems tūks- 
imičiams čikagiečių, dr. Jonas 
Šliupas, tartum testamentu Ame 
rikoo. lietuviams 1910..metais ta 
ė: '“Sųšispieskime i kriivą (Su- 

esiyienljimeX- px> lietuvybės ir 
.mokslo ' sparnais, pamylėkime 

, laisvę, ir nepraslinks amri 25-ri 
'metai kaip džiaugdamiesi gale 
shue grįžti į tėvynę Lietuvą ir 
ten p’aunti užsieniuose įgytą 
ipšvietą’’--Nereikėjo nė 25-rių, o 
to aštuoneriu metu Lietuva bu
vo paskelbta nepriklausoma vals 
lybė (U'iS m. Vasario 16) ir įsi
kūnijo tai, ką Šliupas visiems 
lenkams ir lenkuojantiems 1887 
me-ais drąsiai sakė: ‘‘"Lietuva no-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

MOKSLO DRAUGIA IR JOS 
TALKA SŲ^VIENIjriMUI ' 

Sirsįvienijimo grežidentui,- 
kini. A- Bu.'-bai origarrę (V- L. 
1890 m. ni . 41) p^skefelis nhu- 
ią jo parašytą, organizacijos kons
tituciją su nauju tos- dl*ganizact-

_ jos vardų — Susivienijimas Lie- 
Į tuviu KataJikii Amerikoje, Vie

nybės Lietuviiinku TęifektoriuS' 
Juozas Andziulaitis vedamuoju! 
straipsniu pareiškė: “Susivieni
jimas, prieš lenkim-nkųųiastan- 
ras, uas;liko ant tikro kelio, ku-į. - 
nuo eidamas netruks duoti lie-l pūkiniu.Wiu Amends
iuviu tautai gausiu vaisiu”. | l,etnviu=- v€®ū t tautinė vienybę,

! būtent, Susivienijimą”, šita agi- 
Scnoji valdyba ilgokai vilkini

Įteikti naujai valdybai Susiviję 
nijimo knygas, atspausdintą ir 
ėai cerį. Kun. Burba 1891 m, ba
landžio 7 net nuorašą iš teismo 
išėmė, o buvęs sekretorius Vro- 
činskas tik po ilgo laukimo nau- 
iam sekretoriui įteikė nariu var
nus ir mokesčių knygas. Ast- 
ramskas pasakoja- -‘Galiausia, 
priešginoms nusibodo bergž
džios pastangos ir 1891 metų p'ra 
džioje jie su savo Susivienijimu 
aptilo”. . ■

Metus Amerikoje pagyvenęs

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

tacijos priemonė pabrėždama, 
kad 'garbingieji senovės Lietu
vos istorija verste verčia lietu
vius šviestis ir spiestis į Susivie
nijimą, kad per jį galėtų bend
rai dirbti plačiaisiais lietuvybės 
reikalais. Astramsko manymu, 
“Nežinia, ar atvedė į Susivieni
jimą daugiau narių, bet žymiai 
sustiprino dvasią tų. kurie jau 
buvo jo nariai”. Vėliau ir Ast- 
ramskas pripažino, kad Susivie
nijimas padidėjęs “trigubai”.

Kun. Burbos raštu dėka giliau 
susipažinęs su savo tautos ištū

ri būti .nepriklausoma!'
((Bus- daugiau)

I

...... . ' ........ -

VANCE FUNERAL HOMEs Diažiaustas kalėjimas pašau 
]yj» yra Charkovo kalėjimas 
Sov. Sąjungoje.

Jame galima sutalpinti 40-000 
kalinių.

I
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

i

Fresh Cherries Nest /EAN VANCE ir GEORGE SORIN!

litotes automobiliams pastatyto

SOPHIE BARČUS
ŪDIJO iilMOl VALANDOS

■■■ 
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PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chare* 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. Tai. 925-8063

K j
i

I

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

TeL RE 7-12132424 West 69th Street

z-------
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoie

Tel 974-4410

i

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija,

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla, 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustynw 
fe įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

tfetiet WOPA- 14W AM

Parte*

— Aldam DeiMrev 
TelH.t 77A-1S49

*11* 1%. MAPLfWOOO AV* 
CHICAGO. IL *****

U* S. Army.imc 
ta-

£ hucioui

e Nelaimingas, kas gwena tik 
sau- CELIŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNL !-7, 1030 BECAUSE...

Doctors of osteopathy 
d.o.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG

) FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980‘S.

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
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^ūANl PULATlVt 
therapy provides 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN- 

. SION OF TREAT
MENT. '
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90 PERCENT OF 
ALL.P.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES , 
WITH OVER 50 PER-^ 
XENT XOCATED IN 
SMALL TOWNS 
ANO RURAL AREAS-

$.©-'S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY 
5 > If

EATTMITVrVTU DFREKTORTAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas - 652-100 3

/ -------------- - „)L .------------------------- __



LIETUVIU PREKYBOS RŪMAI 
DUODA STIPENDIJA

Lietuvių Prekybos Rūmai pra-j grąžintos 
neša, kad šiais metais vėl buvo 
paskirta $1,000 suma lietuvių 
kilmės gyvenančių Illinois vals. 
tijoje studentų stipendijoms.

W 4

yra nustatytos šios sąlygos:
1. Studentai turi būti lietuvių 

kilmės,
2. Dabar lankantys vahlžios 

pripažintą gimnaziją arba uni- 
versi telą,

3. Būti pavyzdingo elgesio, ge_ 
ri mokiniai ir planuojantys tęsti 
pradėtą mokslą, arba siekti 
aukštesnio laipsnio,

-i. Turi būti reikalingi finan
sinės paramos, kad galėtų toliau 
tęsti mokslą.

Norintieji gauti stipendijas 
turi užpildyti reikalingas for
mas. Prašoma kreiptis į Lietu
vių Prekybos Rūmų Stipendijų 
Komiteto Pirmininką, prašant 
prisiųsti stipendijų prašymo for. 
mą, rašant šiuo adresu:

Scholarship Chairman 
P. O. Box 611
Blue Island, II. 60646. 

arba skambinant telefonu (312) 
928-7900 nuo 9 valandos ryto 
iki 4 vai. popiet.

■Prašymų formos turi būti su-

see ut for
i

1yra

TSLICf

-

pirmu nepasisekimu.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1505

REPAIRS — IN GENERAL. 
Įvairus Taisymai

— Pirmadienį aukso uncija 
kainavo $274.00.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
G e? M a n D e č k y i 

Tel. 585-6624

— Filipinų opozicinės partijos 
rengiasi turėti vieną kandidatą, 
kuri statys prieš dabartini pre
zidentą. Marcos Fernandez.

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: S47-7747

I

Naujienoj Chicago, J, Kl.

KAINA — $17. (Persiuntirrnl pridėti SI)

PASSBOOK
SAVINGS.,

AT CUI LOW ura

Hijh 
Interest Rates 

?ajd on Savings

Inteml Compounded 
DaHy snd Paid Quarterly

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA 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, HI., 60608

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

KOVOS DĖL LIETUVOS

nurodytu 
a-tbesu iki 1!»85 m. balandžio 1 d.

Studentams, kuriems bus pa
skirto^ stipendijos jos bus įteik
tos Lietuvių Prekybos Rūmų iš
kilmingame metiniame stip?n-i 
dijų įteikimo pobūvyje, kuris' 
įvyks 1985 m. gegužės 25 dieną! 
Martinique restorane, Evergreen 
Park, Illinois.

Lietuvių Prekybos Rūmai bu
vo įsteigti 1933 m. apjungti lie
tuvius prekybininkus ir profe
sionalus Illinois valstijoje. ()r_ 
ganiazcijos tikslas — palaikyti 
tarpusavio ryšį ir su kitomis pa* 
našiomis organizacijomis, sie- 
k’ant r'.ukštesr.io gerbūvio vi
siems lietuviams.

Antanas Rudis, Jr., 
Stipendijų komiteto 
pirmininkas

m o :

— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks ketvir
tadienį. kovo 1 1 d., 12 valandą, 
Great American Federal Savings

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

dalyvauti. Bus kavutė.
Valdvba

bendrovės patalpose, 6201 So 
Western Ave., Chicagoje. Malo 

riekite

‘'Kiekvienas vagis, kaip

t

- f
* 1

GYVENIMO FILOSOFIJA

K1AL ■STATI FOR SALI ■■AL aSTATI POt IALB 
NMntl, Žemė — Pirrtwiwt

BUTŲ NUOMAVIMAS
B WAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALGYMU 

* NOTARIATAS • VERTIMAI

tenai 
parašyta, bus teisiamas”, Zaka
rijo 8:3b;

'Maloniai kviečiam? pasiklau- 
svti šio aštunto Dievo Jsakvmo 
šiandien 8:15 vai. vakare per 
“Lietuves Aidus” radijo banga 
1150 AM.

Sekmadienį 9 vai. ryto išgir
site per Sophie Barčus .radijo 
banga 1190 AM. “Gerąją Nau
jieną Lietuviams”. Jei norėtu
mėte įsigyti 10 Dievo įsakymų 
knygelę, malonėkite prisiųsti 
Chicagoje ir apylinkėse $1.00. 
Iš kitų miestų $3.00. Mūsų ad
resas: 321, Oak Lswn, Illinois, 
60454.

Gyvename krašte, kur visko 
yra. Yra , c mes ko norime? Jei j 
šeima, tai visi dirba arba neša J 
savo įnašą į bendrą ūkį. O jei 
vaikai, jie eina mokslus. O ar 
jie kalba lietuviškai? O kodėl 
ne? Kad kaimynai ne lietuviai 
ir kad mokykla nelietuviška, o 
tėvai, o kaip gi jie susikalba sa
vo tarpe, ar svetima kalba?

Argi mes jau norime ištirpti! 
aplinkoje, galvojame, kad mes 
tokie geri? 4^

O bažnyčia, kur lietuviškai 
dar girdime ir giesmių ir pa
maldų? Ar mes ten nueiname? 
O kodėl ne? Kad toli? Taip, bet 
kad ir rečiau.

O chorai, yra gi chorai. Juk 
dalyvauti chore taip gražu. Ir 
dainos ir giesmės tokios gražios- 
Tai skaidrina protą ir padeda 
sveikatai. Jei pasenę jau, tai gal 
jaunimas nueina? žinoma, jau
niem gal per prasti mūsų klu
bai. Girdėjau, sako, čia vieti
nių ir viešbučiai ir klubai gra
žūs, o mūsų lietuviu, tai lūs- 
nos.

Na, tiesa, būna ir taip, bet] siekęs, skaityti biografijas ir 
kas gi kaltas, jei seniai jau pa-J siekti tikslo, ir nesuklupti ties 
senę. Tai jaunimas ar negali pa
judinti žemės?

Mergaitės mūsų, o kokia jų 
ateitis, nejaugi tik kitataučiai

jų laukia, o širdyje gi jos lietu
vaitės.

Ir nereikia gyvenime visko' 
norėti ar daug turėti. Geriau 
mažiau, bet’tvarkingai, tai me
nas yra pasakysiu, planuoti gy
venimą. Jei kas nepatinka, pa
galvoti, o gal ir aš nepatinku? 
Patarimų, jei kas neklausia, ne- 
davinėti, nes reikia žmogų ge 
rai pažinti, kad: žinotum, kas 
jam geriau.

Dieną pradėti su šypsena ir 
planu, nepulti į paniką, nes nie
kas nepagailės. Reikia tobulin
tis visą laiką, mokytis iš kny- 
kii, iš aplinkinio gyvenimo ir 
savo pačių klaidų.

Viskas ateina su įgudimu. Pa
sakys: gerai jai kalbėti, tai, ži
noma, patarimus: Bet jei kas 
galvoja, kad pereiti pačiai iš 
dvasios ir kūno kalvarijų 
geriau, na, tai gerai. Bet nepa
lūžti net ir kalvariją einant.

Šįaipp su giedra ir nuoširdžiu 
mandagumu daugiau pasieksi
me. Neaimanuoti be reikalo. Vi
duje įsigyti pusiausvyros imti 
pavyzdžiu ta, kas jau yra ko pa-

Liberty federal Javines
AND LOAN ASSOCIATION

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo ■ Alphonse - 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis. T;

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

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 8729*80. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

’IRKITg JAV TAUPYMO sOWUS

WISE

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas,i tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu:

liberty federal savings 
and LOAN ASSOCIATION ' 
Att: Mrs. Barbara L. Elias, 

Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virš trijų šimtų milijonu 
dolerių.

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

Gyvenimas iš viso yra ėjimas 
prieš kalną, ir gal išeisi į gražią 
saulėtą pievą su ežerėliu, o gal ( 
ir ne. Bet nenusimini i.

Bet kad turėtum dvasinių jė- 
su tikslui siekti, reikia turėti ir 
fiziniu jėgų. Tai pasiekiama dęj 
rinant poilsį ir veiklą.

Ir reikia žiūrėti savo išorės, 
nes tai yra, ką kiti žmonės pir
miausia mumyse mato. Reikia 
atrodyti maloniai ir patraukliai, 
taip pat siekti ne tik išorinio, 
bet ir dvasinio grožio, vystyti 
skonį ir turinti savo mintis.

Stengtis galvoti apie žmones 
gerai. Pykčio ir pavydo vengti, 
tai aistros, jos ardo žmogaus 
dvasios pusiausvyrą,, sveikatą 
f r grožį. j

Jei būna labai liūdna, tai ra
sti bent spindulėlį vilties ir juo 
džiaugtis.

Emilija Jakutienė

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS® 

IR ŽEMIAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIM0KUIMA11.
DHL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento:

1212 W. Cermak Road Chicago, DL Tel. 847-774]

TŽ3Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪB4 

r. BACEVIČIUS — BELL REALT1 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus-

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

LbnftuM ofdliwaaner 
to onc« a day, after ttw 
evening meal, and cut 
arceeal ve use of w

/i
ELEKTROS ĮRENGIMAI * 

PATAISYMAI 
Turtu Chicago, miesto

Dirbu ir užmiesčiuose, *f«I|, - 
garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava, 
TeL 927-3559

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

Kreiptis: A.. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava., 

Chicago, III.
.TeL 523-8775 arba 523-9191

; ARVYDAS KIELA į'
... 6557 S. Talman Avenue ’ 

^icago; lt 60629 < j
434-9655ar 737-171

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-74K 

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankat

Homeowners insurance i
F. Zapolls. Agent 

J208% W. 95th St 
Everg. Park, 111.

80642 - 424-8654

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Dirbo valandos: Kasdien: nu* 
9 vai ryto iki 6 vai vakaro. 

Šešto cL: nuo 9 vai. r. iki 12 vai t 
h pagal susitarimą. 

TeL 776-5162 
1649 West 63rd Strwl

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITTS .

Ir V. BRIZGYS ;
Darbo valandos: - 

Nuo 9 ryto Iki 5 vai. popiet, 
ležtadieni&is pagal rositoriraą

1606 S. Kedzle Avė. 
Chicago, |1L 60629

TeL: 778-8000




