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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS 
KONGRESE

•JAV Kongrese buvo šiltai pa 
minėta Lietuvos nepriklausojny 
bės paskelbimo diena.

Keletas senatorių pasakė kal
bas, primenančias IJetuvos lai
mėjimus laisvėje ir kančias oku
pacijoje, pabrėždami teisę į ne* 
priklausomybę.

; Atstovų Rūmuose minėjimas 
įvyko vasario 10 d. “Congressio
nal Record” tos dienos numery 
pirmame puslapyje išspausdino 
kun. Alberto Kontauto invoka- 
ciją, prašant įvykdyti lietuvių 
tautos laisvės viltis ir maldau
jant palaimos Kongreso na
riams, siekantiems taikos ir vi
sų žmonių gerovės. |
Kongresas Frank Annunzio,va

dovavęs minėjimui, supažindi
no kongresmanus su kun. A. 
Kontanto asmeniu ir pats pasa
kė išsamią kalbą apie lietuvių 
tautos sugebėjimus ir atsiektą, 
gerovę laisvėje, priminė Mask
vos okupacijos sunkumus, bai
siuosius trėmimus, įjungė VLJ- 
Ko Seimo atsišaukimą.

(Gausūs būrys^kitų kbngrės-' 
menų ryžtingai priminė lietuvių 
tėiSe į larn ę, kaip pvžj 
bo, A. Beilenson, Wn. Broom-' dienį Chicagoję bttvo sustojęs. 
field, W. ,C?jrjįey,įC, Cdlins, J.I Angeųįipos prezidentas Roul Al

GAMINS SINKOTRONĄ— 
LABAI STIPRIĄ ŠVIESĄ

CHICAGO Ill. — Aragone la-' 
beratorijoje dirbantieji moksli
ninkai yra pasiryžę pagaminti i 
siinkrotoną —nepaprastai slip- j 
rią šviesą. ■! 1

Sinkrotonas padės moksli.; 
ninkams uždegus šviesą, savo 
akimis matyti, kaip širdis pla- j 
■ka. Jiems nereikės klausyti, ne-; 
reikės piauti krūtinę. Paleidus į 
šviesą — jie matys, kaip kiek- ; 
vienas širdies klapelis atsidafo ; 
ir užsidaro ,ar neužsidaro. Jie • 
matys kaip klapelis išleidžia įbė 
gūsį karu ją.

(Kitaip paruoštas sinkrotro- Į 
nas padės mokslininkams įžiūrė
ti, kur ir kaip giliai guli geležis, 
auksas, sidabras, platina, alie
jus, molis, granitas- ar kitokios 
■medžiagos. Smkrotrono šviesa 
bus tokia stipri, kad jį peršvies 
žemę ir skysčius.

CHICAGO! BUVO SUSTOJAS 
ROUL ALFONSIN

Elorį|čp^ Ford, J.] pasžfeė kai-:
(įhnąn,V^ bą JAV Kongrese?

D. -feertd, JVfc įjuįheš,? Chicagoję Argentinos preziZ
R.^Lagomarsino, Th.Mdnfbn;, denta sutiko meras Harold 
Morrrson/ Ę. Xovak4 M;
Oakctro, M. Rinaldo, P. Rpdino ... „
R. Roe, F. St. (fermata, F. j J a įvažiavo į įmes tą.

bą JAV Kongf^fe . ] •
Chicago j e Argentinos prezi

shington ir kartu su juo kitu pa 
teiginių lydimas iš . aerodromo

TIBET (CHINA)

\ WEST PAKISTAN,
IRAN f ' y

Sovietų diplomatas Igor Gyža, praleidęs Indijoje 6 
metus, gavo Įsakymą grįžti Maskvon, bet jis pasuko 
Amerikoįlj’Jis informuoja amerikiečius apie Gorbačio
vo rūpesčius. Maskvoje ir visame krašte. Gorbačiovas 
siunčia išiMaskvos Įtakingesnių? karo vadus..

DIPLOMATAS NEBEGRĮŽO MASKVON, PAPRAŠĖ 
AMERIKIEČIŲ GLOBOS T

Indijos policija sostinėje krėtė afganiečių, armėnų- 
centrus ■ Tir kitų

NEW DEHLI, Indija. — So
vietų diplomatas prieš savaitę 
išvažiavo pasportuoti dideliuo
se sostinės parkuose ir nebegrį
žo.

armėnu ir kitu tremtiniu cent
rus New Dehli mieste, jų apy
linkėse, bet nieko nerado. ' £

Praeitą sekmadienį pareigu* 
nas (lord n Stree-b pranešė, kati 
sovietu ambasados diplomat?;

! ža mėgdavo sportuoti. Jis išva- 
; žinodavo į parkus, pastatydavo 
; autom<.'bilį pakraštyje ir pašilei- 
; davo bėgti. New Dehli parkai 
■ yra sujungti su mongolų rūmų 
•' griuvėsiais, statytais prieš 3.000 

melų. Vėliau jis grįždavo.
f

■Paskutinis žmogus, kuris ma- 
: tė Gyžą, išvažiuojantį, buvo jo 
žmona ir duktė. Kai jis nebegrį
žo namo 12 valandą, tai žmona 

' pranešė sovietų ambasadai. So- 
i vietų ambasados pareigūnai pa

siėmė ją ir dukrą, ir išsivežė į
* New Dehli sovietų ambasados 
' rūmus.

Sovietų diplomatas Igor Gy
ža 6 metus dirbo sovietų amba
sadoje, Jis dirbo kelis darbus so 
vietų ambasadoje^o paskutiniu 
metu jis redagavo sovietų am
basados biūletenDvisiems sovie
tų ambasados tarnautojams, ’ 
kad jie žinotų, ka darosi Indi.

• joje ir ką privalo daryti ir saky- 
; ti ambasados tarnautoj.i.

i

bėgte įbėgo į ArnT

paprašė, kad jam būtų duot® 
sės. Dabartiniu metu jis .saaįgus 
tremtinio teikės. ':/ —

JAV davė jam tremtinio^fės- 
ir sveikas Amerikoj?. ir S

Indijos vyriausybė paskelbė 
ši pranešimų ir atsisakė jdfaW 
bet kokius platesnius komenta
rus. Indijos VN’riausybė nieko

mcntarų> nedarysianti.

NAUJA ENCIKLOPEDIJOS
BRITANIJOS LAIDA ..

die
Bri 
rc-

Sensėnbrenner,, S. Stratton, G. 
Yatron, C. W.. Young.

Kiti savo pareiškimus prijun
gė .vėliau. Ikb kovo mėn pra
džios kalbėjo 7 senatoriai ir 10 
kongresmanų.

Iš Chicagos į minėjimą Atsto
vu Rūmuose buvo nuvvke inž. 
Gr. Lazauskas irr J. Talandis. 
Jie turėjo artimesnį pasikalbę-' 
jimą su kongr. Annunzio ir at
liko kitus uždavinius Washing
tone. >

Minėjimas buvo atžymėtas ne 
tik lietuvių spaudoje, bet ir 
amerikiečių: Bostono didžioji 
spauda įsidėjo net iš minėjimo ■ 
nuotraukų su kun.Albertu Kop- 
tautu, jam įteikiant specialų at- 
žjunėjimą už pasakytą invoka. 
ciją Atstovų Rūmuose.

ALTo In f.

Argentinos prezidentas, kal
bėdamas Kongrese užsiminė, 

: kad Argentinai dėkinga Amen-]

— P .Korėjos vyriausybė ne
skelbia jokio pranešimo apie su
imtus Kinijos karius, -atplanku 
sius j Pie!ų Kerėjos vendens.

— Pirmadieni aukso uncija 
kainavo $315.00.

KALENDORĖLIS

Kovo 26 d. šv. Teklė, Gėla, 
Spydulė.

Saulė teka 5:45, leidžiasi 6:09.
Netoks šaltas .gali lyti.

t sijos įlankos ateinančios žinios 
kali už Tarptautinio monetari-j sako, kad netrukus padėtis pa- 
nio fondo paskolą,’bot;Jis pabrė sikeis visuose Artimuose Bytuo- 
žė, kad Argentina paskolintos se.

... Argentinai^ Omano sultoną Qabus Iba 
nauja paskola 1 Sail, dabartinis Omano vlado- 

t ---1 r-i.: su amerikiečiais
leisti jiems pastatyti Amerikos 
karo bazę Omabo pakraštyje ir 
turėti sandėlius kitose Omano 
vietose.

Omano sultonas Qabus jau 
seniai norėjo modernizuoti kra
štą. bet negalėjo įtikinti bemok
slį tėvą. Pagaliau I960 metais, 
iš Europos mokyklos grįžęs sū
nus nuvertė tėvo vyriausybę ir 
jį patį išsiuntė užisenin.

Arabų įstatymai leido sūnui 
nužudyti tėvą, bet jis to nepa
darė. Jis pagrobė valdžią, suė
mė tėvą ir leido jam išvažiupti 
į užsienį. Pradžioje jis išvyko j 
Saudi Arabiją, o iš ten į Lon
doną. Tėvas fx>ndonė mirė.

(žabus norėjo moderninti 
kraštą

Reikia turėti galvoje, kad 
Onia-nas neturėjo elektros. Nak 
timis viso krašto gyventojai 
naudojo žibintuvus (liktarnas), 
jeigu norėjo yaikščioti mieštose 
ar keliauti toliau. Naujas sulto
nas įvedė elektrą. Jis įsitikino, 
kad to enpakatrka kraštui su
moderninti. Jis pradėjo vesti de 
rybas su britais, kad galėtų ta 
daryti, bet britai jam patarė 
amerikiečius. Jis pats atvvko j 
į New Yorką ir įsitikino, kad

AMERIKIEČIAI STEIGIA* KARO BAZES PERSIJOS 
ĮLANKOJE

Sultonas Qabus nuvertė tėvą iš sosto ir pradėjo 
modernizuoti visa krašta •* V u-

KAIRAS, Egiptas. — Iš Per. amerikiečiai tą

sumos neužtenka.
bus reikalinga
skoloms mokėti. Jam esant Čhi.vas, susitarė 
eageje, Tarptautinis fondas 
traukė paskolą Argentinai.
ji nesumažino išlaidų.

nu
nes

JIMMY CARTER KRITIKUO
JA PREZ. REAGANĄ

NEW YORK, N. Y. — Buvęs 
prez. Jimmy Carteris visą laitą 
buvo labai sėkmingas už nema
lonius dalykus primesti atsako- 
mvbe kitiems. Jis tvirtino, kad * c
gerai nemalonieji padėtin ir ma 
finams padaryti žalos Artimuo
se Rytuose. Visai tvarkoje tu
rėti $200 bilijonų dolerių defici
tą. Nieko Linge turėt’ $120 brli- 
jenų dolerių prekybos deficitą. 
I’s kal ina mane riet $200 bili- 
jcnū-dę.’e ių (>'’»<•’ o. Jis puola 
mane, prez. Fordą ir pr?z. Nik- 
«:ią dėl nesusipratimų Libane. 
Jis kaltina Kongresą, kad nuta
rė atšaukti marinus iš Libano, 
— pasakė buvęs prez. Carte-; 
ris.

J. Carteris mano, kad galėtų 
pasiekti taikos, jeigu sekreto, 
rius Shultz atsisėstų prie vieno 
stalo su Izraelio premjeru ir 
Arafatu.

— Kinija reikalauja grąžinti 
priklausantj laivą ir juose bu
vusius karius.

:— Nicaragua] san d ini-tų prie 
šai žudo gydytojus ir slauges 
jie padeda sandinistams.

Soyietų užsienio reikalų 
Misterija pranešė Gyžai. kad jis 
praleidęs 6 melus

CHICAGO, Ill. — Šiomis 
nomis išėjo Enciklopedijos 
t antikos laida. Vyri susius jos 
daktorius buvo Chicagos mok
slininkas Mortiner Adler. Savo 
laiku buvo išleista penkiolikta 
Britanikos laida, kai nutarė 
priim ti raketų mokslin i nkus” 
žiniems paruošti. Kilo nepapra
stai daug protestų ir ta 

į teko pasiųsti į popieriaus 
bi i- lūną.

Martinei Adler tvirtir

ma-

kad
Indijoje, pri-; pagrindai! buvo paim.a 15doji 

valo -grįžti Į Maskvą su šeima ir; Britanikos laida-. 
1,00'1 mokslininku

Joje

gali padaryti. 
Bet jis taip pat sorėjo, kad 
jo privilegijos nebūtų paliestos, i 
Užtruko keli metai, kol susita
rė su JAV karo vadais ir leido 
jiems įsteigt’ didelę karo bazę 
Persijos įlankoje.

Omanas turi 24 mylių pa
krantę

Omanas turi 21 mylių pakraš
tį Persijos įlankoje. Tas paikraš-i 
lys yra Horazo jūroje, v’sai ne
toli svarbiausių Irano žibalo 
versmių.

Iki šio meto Irano lakūnai ir I 
karo laivai galėjo kontroliuoti 
visus judesius Persijos įlankc- į 

je. įsteigus amerikiečiams k.rro I 
bazę Omane, Iranas turės skai
tytis su amerikiečiais. Irano vai 
džia turės -kaitytis ir su sultonu 
Qabus.

Amerikiečiai apmokys Ixmiok 
slius arabus prie karo bazės dar
bų. Jie prjdės i mokli ne tik 
skaityti ir rašyti, bet 
tapti specialistais 
kos, tran-porto ir kt. sudėlingųl 
modernaus gyvenimo darbų.

Sultoną- Qabus buvo priešin
gas Irano csrldcvui C.hoineini. 
Jis yra priešingas sovietų karo I 
jėgoms, norinčioms įsistiprinti Į 
Persijos įlankoje. Jis s! o jo 
laisvus Artimuosius R ylų s 
Onuina. C

ne
privalės 

el'klros, fizi-

uz | 
iri

— Taivano vyriausybė pas
kelbė, kad 3 asmenys bus pa Į 
traukti teisman už žurnalisto 
Lu Henry nužudymą.

— Ohio taupymo bendrovės 
norėtų pasiskolinti bilijoną . do
lerių, kad galėtų ’išmokėti tau 
pytejanis įdėtas sumas. Dabar 
jiems išmoka t’ktal po pusantro 
šimto doleriu.

— Danijos darbininkai nuta
rė streikuoti, kad pakelių algas. 
Juos spaudžia infliacija.

Beiruto gatvėse eina kro
vininiai užpuolimai.

; susipažinti su sovietų gyvenimo 
naujovėmis.

Be rusų ir ukrainiečių kalbos,; 
Gyža buvo gerai pramokęs ir in-! 
du kalba. Jis suprato kelis indų i 
kalbos dialektus. Atsakingi am* j 
basados tarnautojai buvo įsiti-

! kine, kad Gvz i rengiasi grįžti : 
Maskvon. Niekam i galva ne-! 
atėtėjo mintis, kad G\ža n?bc-! 
grįžtų. j

sav >

sus tuos rašinius reikėjo 
versli į anglų kalbą.

Dabartinė laida turi 30 ‘to
mų. Du tomai paskirti indek
sui, kuriame surašyti visi 100,- 
000 straipsnių įvairinta klau
simais. Indekse galima surrs-i 
visus nurodymus, kur ieško.i 
tikslių žinių.

20 die* j -------------------
hiricen-j — V dūrinių ir aukštesniųna nušovė diplomtą 

ką, tai Indijos policija 
sustinėje esančius afganiečių, štai didelis mokinių

Kremliui ir pačiam Gorbačiovui didelio rūpesčio 
sukėlė sovietų diplomato Igoro (ryžos pabėgimas Ame
rikon. Jis žinojo visą sovietų agentų darbą, ne tik Indi
joje, bet buvo gerai informuotas apie Kremliaus agen 
tus visame pasaulyje.
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alkoholikams (10)

T AMINE.

M. Šileikis į e, akvarelė

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

.Naujausių inoks'c žinių populiarus perteikimas 
JONAiS hDOMAVICIUS, M. D.

Gyviai auga geriau, gaudami vienos bal
tymų sudedamos dalies, vadinamos GLU- 

(Mediciniška tiesa)

Dr. Jonas Adomavičius

Trūkstant kūne chemikalo, 
-vadinamo GLUTAMINE, alsi-; 
randa n>geramai žmcgin. vario-j 
jaučiam alkoholį. Profesorius I 
AVilliam Shive, tyrinėdamas al-[ 
koholio nucilin^umą bakteri- J 
joms, susekė, kad.ištrauka (eks-j 
trakias) iš kepenų, kopūstų ir į 
kilų augalų apsaugojo bakteri-j 
jas nuo jems nuodingos alkoho-į 
l'o veiklos. Kai tas profesorius j 
pridėdavo minėto ekstrakto į j 

^Bakterijų alkoholinę kultūra,- 
ĮIjgs imdavo greitai veistis, neziū- 
3?inl joms nepakeliamo alkoho
linio ski.dinio. kuriame los bak
terijos buvo.

Ą Tik vėliau minėtas prof eše
rius susekė, kad ’ minėtas eks.- 
atraktas yra BĄLTYMŲ viena 
Sudėtinė dalis — amino rūgštis,, 
gadinama GLUTAMINE. All^į 
3’°lis yra nuodas bekterijorhš. 
£<et dešimt (10) kartų greičiau 
įaugo bakterijos alkoholiniame 
Skiedinyje tada, kai į jį būdavo 
^.pridedama minėta amino rūgš
tis — glutamine, palyginus su 
įų bakterijų įaugimu alkoboli- 
miame skiedinyje nepridėjus į jį 
gilinėtos amino rūgšties
S

famine.
Bandymai su gyvuliais

i
Pastebėjus iki šiol nežinotą] 

reiškinį, kad amino rūgštis glu-1 
lamine apsaugo bakterijas nuo] 
joms žalingo, alkoholio veiklos,] 
imta daryti bamiymus su gyvu
liais susekimui, ar ir jie bus tos 
rūgšties apsaugomi nuo žalingo 
gyvuliams alkoholio.

Jau anksčiau buso susekta, 
kad menkai maitinamos žiur-} 

alkoholio už gerai maitinamą
sias. Duodant menkai maitin-{ vienas asmuo yra savitas visais 
toms žiurkėms minėtos amino) 
rūgštis — glutamine, žiurkės j ges apykaitą, 
net 10' < MAŽIAU alkoholio iš-j kiekvienas 
gerdavo. Tai buvo savita veikla] uodai į tą pačią medžiagą. Gy- 
tos amino rūgšties. Kitos amino: dytojas yra vienintelis patarėjas 
rūgštys, kurių BALTYMAI turit sveikatos reikaluose, įskaitant ir 
keliasdešimt, neveikdavo -pana
šiai.

Taip ir buvo susekta, kad 
amino rūgštis galufmiarae dali
nai apsaugo žiurkes nuo alkoho
lio žalok , priveikdama jas gerti 
mažiau alkoholio.

gerdama ir girtauti, kaip seniau,] 
nenorėdama.

Gydytojams yra žinoma, kari 
amino rūgštis glutamine padeda 

palyginti, daugiau gerdavo! daugeliui alkoholikų. , žinoma, 
ta rūgštis nėra magiška. Kiek- T.

11X1- J VIVIUaO U..1I1IIAV «’XW- T J T

inoi atžvilgiais, įskaitant iii medžia- 
Tpkiu būdu ne 

asmuo reaguos vie.

los amino rūgšties — glutamine 
vartojimą. ’

Tik reikia visiems mesti . iš 
galvos klaidingą nusiteikimą: 
savos sveikatos NEBOJIMĄ ir 
jos tvTrkXTntr pavėdimą vien 
vienam ar kitam medikameir

yra ir loji rūgštis — glutamine, t glutamine naudoti tada, kai 
Čia ir prisieiname tikrą reika- Į svaigalų gėrimas gresia pavoju- 

la: ne visada žmogaus kūnas mi, kai einama prie alkoholiz-- Į ... .
pagamina tos rūgšties pakanka
mą kiekį. Kai kurie žmonės jos- 
gali stokoti. Tais atvejais prie
iti nėlos rūgšties dozė yra ver
tinga; Sniegenų veiklai ta rūgš
tis esti naudinga, nes tik ji vie
na (iš daugelio kitokių amino 
rūgščių) pereina į smegenis per 
smegenų barjerą ir talkina sme
genų medžiagos apykaitai.

Amino rūgštis glutamine 
ir alkoholikas

1

MAS. Šitoks elgesys prišaukė 1 
moters plaučius VĖŽJ taip

STENKIMĖS GERU PATA 
RIMU PASINAUDOTI

JOTYJE VĖŽIO ANKS
TYVAS SUSEKIMAS

usimas. Kaip geriausiai & 
ankstyvu vėžį moters krū~ 
prašau. Daktaru paaiškinti, 

mums vijoms bus naudinga su-

nto. Daugeliui ji panaikino NE
SVEIKĄ norą girtauti. Ji varto
tina tol, kol minėtame reikale 
esti'veikli. Ji gaunama be recep
to. Tos rūgšties veiklos tyrimai] 
tęsiami. Kiek dabar žinoma, ji | 
ne tik alkoholikams naudinga,i 
bet ji padidina mažų vaikų inte-| 
licenciją, sukelia RAMŲ miegą! 
ir greitina žaizdų skrandyje gi-!

' tui. Reikia visapusiskai tvarkin- Tvnmai su amonohkais wgai gyventi. lik tada gali zmo-
Turiht gautus, dainius sū-} gus šio‘ t&^gėresni(>ų^v(> sveika.- 

bakterijomis ir žiurkėmis, imtai 
tirti, ar ir žmogų ta rūgštis sau-| 
go. nuo alkoholiško blogio. Bu. I 
vo atliktas sekantis bandymas.

Žinomai alkoholikei moteris- 
jai nežinant, su vandeniu 

buvo jai duodama jokio skonio 
neturinti minėta amino rūgštis 
— glutamine. Bandvmas labai 
pasisekė. Ta alkoholikė, ir sau, 
ir visuomenei netikusi moteris,
po kelių savaičių savo šeimai] vaistas, 
pasakė: “Aš d.ugiau negersiu”, gamina

Ji po kelių savaičių negėrimo reikia jos visada 
gavo darbą ir jį atliko visai ne- maistu. Kur yra

tos atžvilgiu susilaukti.
Psichiatrai, su kuinais nuo se

nų laikų tariamasi gydant alko
holikus, nesti pasirengę kreipti 
dėmesį į mitybos reikalus. Pas
kutinių laidų pichiatrai jau do
misi mitybos įtaka alkoholiz
mui ir proto ligoms.

Amino rūgštis glutamine yra 
žmogaus kūno sudedamoji dalis 
— natūrali medžiaga. Ji nėra

Mūsų kūnas tą rūgšti 
iš baltymų. Todėl ne

apturėti su
baltymų, te?

Dar tikrai nėra žinomas , toks 7 
rūgšties ■ kiekis, kuris alkohoh- ' 
kui talkiną. Kiekvienas alkohly 
likas, būdamas savo gydytojo 
žinioje, gali mėginti ją naudoti.- 

,Iki šiol tos rūgšties -naudojimas 
buvo ribotai dėl jos brangumo 
(viena uncija jos miltelių kaina
vo $170). Jos dienos dažė yra 
du (2) gramai (pusė Jygmano 
arbatinio šaukštelio) padalinta 
Į keturias dalis: valandą pavab; 
gins ir einantj^ultį, imant su 
vandeniu ar vašių sunka. Da-- 
bar dienos dozė (tie dm gramai), 
kainuoja apie dvidešimt centų. 
Ji lengvai tirpsta vandenyje bei 
vaisių sunkoje. Tik nereikia jos 
virinti, kaitinti, nes kaitinimas 
ją sunaikina. Todėl riedėtina į 
toki maistą, kuris kaitinamas.
Apsimoka tą amino rūgštį.

$e ima prilygti savu dikfawjpu. 
krūties vėžiui.

Aišku, kad mirti yra tas pats 
nuo kurios vėžio rūšies tai pasi
taiko. Todėl visos moterys nuo 
dabar TVARKYKIMĖS SU SA
VAIS NUSITEIKIMAIS (asme
nybe) , nes tik tokia tvarka ap
saugos mus nuo pigiausiai apsi
saugomo plaučių vėžio: tik pa
liovus rūkius.

Tik meskime niekus kalbėju
sios, būk negalinčios mesti iH- 

nes visos meta tada, kai

Kiekviena mote-i 
pusamžio sulaukusi, būtinai 
PATI tikrintis savo krūtis 

iausiai kas MĖNUO. Pakė- pas jas plaučiuose vėžį gydyto
linamo šono ranką aukštyn, 
kita lanka — jos keturiais 

pirštais lengvai juos judinant 
sekti, ar nėra kokių guolių ai 
gūželio. Taip daroma ir su kitos 
krūties tyrimu.
dušą imant, ar atsigulus, gali
ma tai atlikti. Kaitą per mėne
sį pakaks tokio savęs tikrinimo. 
Nedarykime taip kasdien. Suga
dinsime visą reikalą — nervuo, 
tomis tapsime. Atsiminkime, 
kad viena iš vienuolikos dabar 
gyvų moteriškių turės savo am
žiuje krūties vėžio pradžią. O tik 
dvi iš dešimties minėtai save 
tikrina. O kai vėžys išsiplečia, 
tada lengvas esiti jo susekimas, 
bet labai sunkus jo pagydymas.

Dar būtinai žinokime, kad ne 
kiekvienas atrastas krūtyje, už
čiuoptas minėtai tiriant gūželis 
reiškia vėžio pradžią. Tik suse
kus gūželį, praneškite savo gy
dytojui ir nesirūpinkite. Čia 
VEIKLA reikaling,a o ne rūpii 
nimasis. Gydytojas žinos,, ką su 
juo daryti. ?.■ •??. T

jas suranda. Daug išmintingiau 
pasielgs visos lietuvės, j^ač mo
kyklos amžiaus mergaitės, jei 
jos suims, save nagan ir jau 
ŠIANDIEN, o ne rytoj išmes ta-

Maudantis, ar g savo burnos.

Jei vietoje nėgalima jos gauti, 
• galima išsirašytiūš Erex Health 
^Products (P. tt-IJox 278, Bam- 

‘%ąrt, Missouri 63012).
t- j 4 L 'Dar žinokime, kad dabar vė-
r‘!^' 'Un£ V1SaSnS'r 1aS’|;žio kijityje operacija įdaroma 

nezatagas priemones alkoholiz-. tjk Tą.VJETą luį g^eiju 
. nuu .svensn. Nesuotokmie puĮ.| o NENUPUV
siaukeleje ir netingėkime, pi 
taip pat jokuTstebuklų iš vienos 
kurios priemonės nesitikėkime.
Save laikykime savitu žmogumi1; 
ir.nepamėgdžiokime savo veik-! 
loję kitų. Valgykime labai nau-

Venkime nesveiko maisto. Ne
užsisėdėkime, ramią sąžinę turė
kime! priedinį maistą, įskaitant 
ir amino rūgštį — GLUTAMINE 
reikale naudokime. Būkime gy
dytojo priežiūroje visada ir visa
pusiškai pildykime jo nui*ody-{ 
mus.,'- I

Pasiskaityti. Dr. Roger J. Wil
liams. The Prevention of Alco

o
NANT VISOS krūties su aplin
kiniais audiniais, kaip anksčiau 
darydavo ir moterį labai defor
muodavo. Minėtai išoperavus, 
gydoma kaip ir seniau toliau — 
spinduliais ar vaistais.

Šia proga prisimintinas kitas 
moters blogumas — jos RŪKY-

Ir dar viena nauda, gaunama 
moteriškei a-tsisaikant rūkymo — 
tai išvengimas didžia dalimi 
STEMPLĖJE (esophagus) vė
žio. Dabar Cook apskrities ligo
ninėje tiriant stemplę kas savai
tė viena moteris randama turin
ti stemplėje vėžį. Tiesiog verkti 
gj'dytojui savo širdyje reikia, 
kai randi pas 50 metų moterį 
30 centimetrų nuotolyje nuo jos 
dantų sėdintį baronkos pavidalo 
vėžį ir jai jau antras mėnuo 
trukdantį nuryti maistą. Ji to 
susilaukė, pradėjusi rūkyti nuo 
PEN»KTOLIKOS METŲ- Toks 
suradimas tokiai moteriškei 
reiškia greitą mirtį.’Negali ap
sakyti jos akyse miatomo skaus
mo, kai ji klausia: “Ar nė vė'

O? juk fi, kaip ir kiekviena 
ne tik penkiasdešimtmetė, NO
RI gyventi, o per cigaretės ma
lonę dabar to^ą^^fci^b-jiiri 
palikti savo šeimą ir kjtus myli
muosius.

Reikia, kad tokios lietuvės ir 
kitatautės užvestų BYLAS ciga
rečių garsintojams, būk jos yra 
skonis, gėris, malonumas, gyve
nimas. .. Tada bent kilos lėčiau 
ir rečiau pasineštų kapų duobėn 
per labai žalingą,- tiesiog mirtT- 
ną rūkymo įprotį.
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LIETUVJj LIK IŠTIKIMAS SAVO TAUTAI!

Šiais metais oLupantas ruošiasi kuo iškilmingiau
siai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukaktį. Jo 
džiaugsmas vėl buš atžyihėtas Dainų švente ir kitomis 
i kilmėmis. Aegntų - agentėlių skelbiamos kelionės į 
okupuotą Lietuvą bando iš viso pasaulio sutraukti bū 
nūs laisvųjų lietuvių, kurie kartu su okupantu pasi
džiaugtų jo laimėjimais.

Ką atsakys išeivija į šias viliones. — kaip mes pasi
elgsime? Ar būsime sąmoningi, kaip buvo žydai du su 
viišum tūkstančius metų? Atsidūrę vergovėje, jie 
savo psalmėje:

“Ant Babilono upių sėdėdami verkėm....
Mūsų trėmėjai mums liepia giesmes giedoti,
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes: 
Mums svetima ši žemė!

Jeigu, Jeruzale, tave aš užmiršiu,
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis, 
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip

tarė

1

' .L* '^* >~
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SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Tautinei pažangai, su stipriu 
1 polinkiu t ipti Susivienijimo na- 
ri.is, veikė ne tik centrine Bal- 
limorės Lietuvių Mokslo Drau
gijos kucpa, kuriai priklausė Vėl 
Sus. vienij juo nariu pasidaręs 

i Jonas Šliūpas, b t ir Plvmouth?| 
, suski ..r i u si saka, kurios šerdimi i 
‘ buvo Susivienijimo prezidentas 
1 kun. A. Burba. Ta pačia kryp- 
( Eini veikė ir kitos trys susiorga

nizavusios L. Mokslo draugijos 
kuopos, sutelkusios Susivieniji
mui eEe naujų ir veiklių narių.;

i

Per Lietuvių Mokslo Draugi-Į 
jos kuopą Į Susivienijimą atėjo 
ir SLA istorikas Tarnas Astrams-, 
kas. Šliupo pritarėjai Shenando-i 
•ihvje 1889 m. suorganizavo ku-

virinkime įstojo dar 4 naria jų 
tarpe Piius V. Birštonas, vč iaii 
veiklumu iškilęs i Šnsivienij ma 
viršūnes.

Šenadoriečiai rugpjūčio • 
rinkime nepritarė leisti a' 
kalba ‘‘Bestiality”, nes “n< 
valome spaausdinti angli 
namatant dar jokios kny 
lietuviškai”. Rugsėjo snsir 
mas nutarė kuopą įrašyti f 
vienijimo nariu, o lapkrity/ 
rinko Tarną Astramską de' 
tu i abiejų organizacijų sei: 
Apmokėjo ir S8 kelionės i 
das.

S'JSl-

Siu

’3-

IR SVEIKAS MAISTAS GALI BŪTI NESVEIKU I Valgantieji špinatus, čardą, 
burokus, burokų lapus, rubarba-

• rus, migdolus, cashew riešutus, 
šokoladą mažina savo kūne kai-, 
bijaus kiekį, c valgant žalią žu-»

Pittstone Lietuvių MckJo 
Draugijos kuopa užsimezgė ”891 
m. gegužės 28. po “kalbų, k' i ias 
pasakė •!?. J. šliupas ir km . A. 

___   _ .--- ........... . - v j Burba, bei per ypatingas pastari 
i. raudonus kopūstus, vitaminą. n’ga>ksČ!O Algirdo vardu pašai-i „as j,jatiejaus Kašubo? 

pine draugiją, kurios organizaci- i p^.^ščič, 
niu ženklu nustatė Vyti. Dr-ja' 
išaugo iki 145 narių. Jų tarpe 
turėjo ir Tarną Astramską, ku- . 
ris 1891 m. gegužės 21 sušaukė? 
algirdėnų susirinkimą ir suorga-'

iiui pasiimti biotine, iš R klasės 
citamir.ų, taip pat ir proteinų ir 
krakmolų.

Daug proteinų (baltymu) die
toje, o šiame krašte žmonės su
naudoja jų 1,5 iki 2 kartų savo 
dietoje daugiau negu reikia, su
trukdo kūnui pasisavinti daug 
k-itii maistingųjų dalių ir mine
ralu. Ir mažas poteinų pervir
šis dietoje prisideda prie daug 
kalcijaus netekimo žmogaus kū
ne.

Perdideiis ašakų (fiber) kie
kis maiste sutrukdo kūno pasi
savinimą proteinų ir vitaminų. 
Ypačiai augalų Fiber (ašakos) 
kūne prijungia prie savęs mine
ralus ir neleidžia jiems atlikti 
kūne tas funkcijas, kurioms jie

ni mėgsta maistą, 
daug selenu aiba jas 

kurios yra 
pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano j dirbėjų nepalestos 
liežuvis, jeigu tave pavergtą užmirčiau, mano 
krašte!” 0 gal ir mes kartu su okupanto prievaizdom j 
džiaugsimės ir klausyssme jo suvarytų vergų giesmes? i 

Šių laikų Lietuvos okupantas turi “geresnių” prie
menių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi gerų talkininkų, kurie, užmir
šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, žudynes ar 
jų lėtą bado mirtį Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
ir mirtį už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę
siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą, — 
bandys įtikinėti nesubrendusį jaunimą, kad jie “priva
lo eiti kartu su Lietuva”, kad “dėl jos nebereikia 
verkti,”

Tuos talkininkus lengva pastebėti. Jie net išeivių 
spaudoje, įveisę. negirdėto laipsnio chuliganizmą, pik-į

mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad musų Lietuva _ . ■ r-r-i I

Žmonės įvairiai maitinasi. Vie 
kuriame yra ✓ 

naudoja 
maisto per-
. Kiti mėgs- 

tėvų Į ta žalias daržoves, kaip kalafijo- 
rus, špinatus, alfahos daigu*, 
broccoli, uar kiti žalių kopūstų 
-alotas. Yra daug mėgstančiųjų 
iairius riešutus valgyti. Yra val
dančiųjų maistą labai gausų pro
teinais (baltymais), ret ir žalią 
žuvį valgančiųjų Tokie prie 
maisto dar prideda žaliu kiauši
nių. įvairiau-ių vitaminų ir mi- 
nerahi didelėmis dozėmis.

Taigi sveikas maistas, varto
jamas perdėtais kiekiais yra ža
lingas žmogaus kūnui.

Mūsų valgomas maistas suda- 
rytas iš milijonų chemikalų jun
giniu, kurie vienas kitą įvai
riopai paveikia. Tu chemikalu X k - * *-

čiau už patį okupantą puola tuos, kurie pasisako prieš I sąveika patfeda kūnui pasiimti 
pavergėją ir jo statinius.

Mielas Lietuvi! Nepasiduok okupanto gundomas!
Atidėk savo kelione kitiems metams ir lik ištikimas sa- j 
vo tautai! : \

R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VADOVYBĖ

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir klientams linki

V & G HARDWARE
1733 S. Halsted St. ‘ Chicago, Ill. 60608

. . Telef. CA 6-0970
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maistingas: dalis, jas sugerti ir 
sunaudoti. .Bet kartais tie mais
to chemiški junginiai blogai pa
veikia žmogaus kūną.

Maisto Technologu Institutas 
štai ką sako:

Alkoholis — žalingas žmogaus 
kūno ląstelėms, jis neleidžia kū
nui pasisavinti maistingųjų, da
liu.

Raudonas vynas ir arbata turi

Komercinis maisto paruoši
mas. ypačiai malimas, pašalina 
sėlenas nub grūdų,edltd§?ęėlenos 
turi daug phytatų, kurie įjungia 

4ežĮ ir zinką. Jeigfljfe^ mano, 
kati zinką galima papiiSeinai pa
naudoti, tai jo didelis kiekis kū
ne sutrukdo kalcijaus susigėri
mui- ’ ' '

Maistas, jeigu jis ankstos šil
dymo temperatūros paveikiamas’ 
nustoja savo ypatybių. Užtat to
ki reikia trumpai viii: ar tik 
nuplikyti: pav., kopūstus. Bru-

taninc, kuris sulaiko geležies ir sselio kopūstėlius,, kolias. Val- 
vitamino BĮ 2 susigėrimą į kūną, gant tokius žalius irsepkama 

Žali kiaušiniai neleidžia kū- daug jodo. / j

B-l daro neveiklų.
Kartais sąveikomis yra naudin 

gas, kaip vitaminas D kalcijaus 
passiavinimui dėl sveikų kauių. 
Vitaminas C padeda geležį pasi
savinti žmogaus kūnui. Vitam!-'‘ 
n?.s C j 
maiste, kuine gali būti piktybine: 
priežastimi. Nereikia bijoti rie
balų, jie būtinai reikalingi, kad 
kūnas sugenu vitaminus A, D, 
E ir K. I

Maisto Technologų Institutas’ 
sako, kad valgant Įvairų sveiką* 
maistą, bet nukrypstant nuo iš-; 
balansuotos dietos, galima susi-, 
laukti nepalankios Įtakos svei-> 
katai. ypač tiems, kurių nesvei-*^ 
katingumas jau yra pasireiškęs- B

Iš spaudos šaltinių apie mity- 
bą surinko: g

E. Gorėniene. B
-----------------------------S— Irako lakūnai pirmadienį g

neutralizuoja nitratus' nizavo Lie^vių Mokslo Draugi-j 
jos kuopą Amerikos lietuvių me, 
narnoje sostinėje — Shenandoah .

dorių). Įstojo 15 narių. Pirmi-; 
n;nki: buvo išrinktas S. Mačins- , 
kas, kuri šenadoriečiai buvo pa-1 
siuntę Į New Yorką parvežti į 
jiems iš Lietuvos atvykusi kun.! 
A. Burbą. Sekretorių išrinko Ta-1 

! mą Astramską. Sekančiame su-

ir Tarno* 
patalkinant Jurzuj. 

Paukščiui ir Juozui Andz: lai-, 
čiui”. Reiškia, pitfstoniečius už
griuvo visa to meto Amerikos 
lietuvių žadintojų ir susivieniji^ 
miškų idėjų kėlėjų sunkioji ar- 
telerija. Pirmus du mėnesiu; at
sirado ardytojų, todėl nešaukta 
susirinkimų, nes “atkalbinėta 
lietuvius nuo draugijos”. Ardy
tojais minimi Petras Kzšuba 
(Motiejaus brolis. V- Blažys ir 
Andrius Tepliušis).

(Bus daugiau)
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JA Y DRUGS VAISTINĖ

a

> LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno te mokslą 
m. m«tr«itt». /ame yra vertingi, niekuomet aesenrtą, Vtiuv 

“iršvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankuj 
f. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* te V, 
-JpOani straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio. M. SSeikio, V. Kašubo®, A. Rūkžtelės ir JL Vara j

2759 W. 71st St, Chicago, HL 
atFESTINGA* loPTLDOMI RECEPTAI- * FANNIE MAY SAL

DUMYNAI. • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
$ yal. ryto iki 10 v&L vakaro.

T’HLMAN, B.S., Registruota* vaistininkai

• DAINŲ IVENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* Ii to* 
tni^ Jokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie darei 
švente* bei Jų irt ori j n (r eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojtn 
Mę-ma, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktai* duomenim*< 
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

1 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprnJy 
<a> Juoso Adomaičio—■ Dėklės Šerno gyvenimas. Tai ne mus* 
-yvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
rotorinė studija, susktrstyta' skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnys

------- -------------------------------------------------------—=--------- -s

For constipation relief tomorrow 
, reach for EX-LAX tonight. e

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. J 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is ‘ 
“The Overnight Wonder."

• EDCTUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamalaW 
^omhi paraJyta ttudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalne* i 
-Labguvoa apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai 
Jetuvlui. Leidinys muštruotai nuotraukom!*, pabaigoje duodami

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

ritovardiitj pavidinlniAl^tr Jų nertiniai | vokiečių kalbą. Laba 
a*o<finfoj« 83S pu*L kaygoje yr* Rytprtatij Umėfapla. KaIbs t*

■» M LAUMSS L F miytojo* Petronė^* OrtaUItėf at#1 
m Juknai It minty* ip1* 4»menis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pt> 
m alsiais bolievikę okupacijoa metaii. Knyga tari 234 puslapta 
bet kainuoja tik |1.

■» JULIUS JANONIS, poetas Ir revollndonkriu*, ne*npr*> 
■?ai te klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik a 
į urglo Jailnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pce 
Sija. Dabar būti} jj galima pavadinti kovotoju nt hnogaui tela*1 
5sy<> J-® didelio formato, 265 pualapiy. kainuoja W.

< IATTMNI® NOVXl.es. S. lo^enko kiryba. I. Valais 
rtrlfcMi. •** F*, knygoje yra W ląmojlno novyta fl

Jteyttil IXIBMSC4 Natijleao**, ITW S*. Katotoi IL, CTefifi
E? EMtuS pastfrartw* CfeMkiro

NAUIIMNTOSE GAUBIA GAUTI:

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
JI tomu..... .. ................................... .   f 10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.__  £6-00
JI dalis, 229 psl._......_______________ «...____ $6.00
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Prezidentas Reaganas Kremliaus 
valdovus pažįsta

Prezidentas Ronald Reaganas Kremliaus valdovus, 
pavergusius ne tik visą rusų tautą, bet ir Rusijos kaimy
nus, geriau pažįsta negu bet kuris kitas Amerikos poli-, 
tikas. Buvo Amerikos pplitiki|,; pažinusių modernius Ru
sijos ‘imperialistus, bet nė vienas nemokė jo taip užkirsti 
Ma'kvai, kaip tai d’aro prez.' Reaganas. Jis ne tik šlapių 
botagu jiems užkerta, bet dar ir pliaukštelia.

Visa nelaimė, kad veiklesnieji Amerikos politikai, 
žinodami Rusijos komunistų tikslus ir sovietų karo vadų 
užsimojimus, vis dar ryžtasi nelaimėn patekusiems žmo
nėms padėti.

Herbertas Hooveris manė, kad komunistų paverg
tiems ir Į didelį badą įstumtiems rusams reikia padėti 
gintis nuo bado. Jam atrodė, kad svarbiau badaujantį iš
gelbėti, negu komunistą išsiųsti į Sibirą pabadauti. So
vietų maršalai, nutukę nuo amerikiečių pasiųsto maisto, 
nekreipė jokio dėmesio į badaujančius rusus bei ukrai
niečius.

Tas pats vyksta šių dienų Etiopijoje. Geraširdžiai 
amerikiečiai lėktuvais siuntė į Etiopiją milijonus metri
nių tonų javų, kad maitintų badaujančius krašto gyven
tojus. Nusibodo Amerikos pareigūnams tikrinti, ar mais
tas perduodamas badaujantiems etiopiečiams ir atidavė 
nuvežtus javus diktatoriaus Mįriąm valdžiai. Ji apsi
džiaugė, pagyrė amerikiečius ir prašė siųsti daugiau 
maisto “badaujantiems etiopiečiams”, o kai badaujan
tieji kareiviai atsigavo Amerikos javais ir riebalais, tai 
pradėjo pulti sukilusius Tigrės provincijos gyventojus, 
nepritariančius komunistinei Etiopijos valdžiai.

Žinome, kąd prez. Reaganas negalį viską prižiūrėti, 
bet jis žinojo, kad milijonai metrinių tonų javų eina tie
siai į Etiopijos komunistuojančios valdžios rankas. Jeigu 
jis būtų įsakęs nevežti javų Etiopijos “badaujantiems”,

tai Tigrės provincijoj nutukę kab iai lwpuUi| nepąt^nkln- 
tų Etiopijos gyventojų ir jų nežudytų. Jįs žįnę stįprįųę 
valios susilpnėjimą.

Prez. Reaganas, skrisdamas į Kanadą tartis su prem 
jeru Mulroney ir žinodamas, kad komunistų nupenėl 
batalionai be pasigailėjimo žudė Samalįjos ir Tigrės pre 
vincijų badaujančius, Kvebeke pareiškė, kad kamwi®tai 
negalima pasitikėti, kad su jais galimą susitarti, bet ąn 
rytojaus jie susitarimą sulaužys ir elgsis taip, kaip ji‘‘Tū 
tuo momentu patogiau ir geriau.

Prezidentas ištarė šiuos žodžius Kanados vyriausy
bės nariams ir parlamentarams. Nespėjo jis juos ištarti, 
Maskvos “Tass” paskelbė, kad iš Ženevos pasitarimų nie
kas neišeis, nes prezidentas nenori, kad dvi galingiausios 
valstybės susitartų.

Prezidentas Reaganas nekalba tuščiais žodžiais. 
Kiekvieną dieną jis gauna Amerikos ginklų rūšių karo 
vadų paruoštą pranešimą apie kiekvienoje valstybėje ve
damus pasiruošimus kovai ir ginklų rūšijrps gerinti beį 
mpderninti. Štabų viršininkai gauna tas žinias, bet jie 
privalo tylėti. Jie gali kalbėti tiktai gu tos ginklų rūšies 
specialistais. Bet jeigu kuris prasitartų kam nereikia, tai 
tuojau savo vietos netektų. Jis gali būti patrauktas teis
man ir nubaustas.

Pageidautina, kad ir prezidentąs neprasitartų be 
reikalo, bet jeigu jis štabų viršininkų paruoštą žinią pasi
kalbėjimo metu paskelbia, tai niekas jo bausti negalį 
Prezidentas pats nusprendžia, kada tokią žinią ne tik ga
lima, bet ir reikia paskelbti. Kada milijonas rusų karių 
buvo Vokietijos pasienyje ir vokiečiams kinkos drebėjo, 
kad rusai neįsiveržtų į Vakarų Vokietiją, tai prezidentąs 
viešai prašneko.

— Ką tamsta darytum, jei rusai įžengtų į Vakarų. 
Vokietijų? — paklausė vienas žurnalistas. v-/;

— Už pųąvąjąndžio atomo .bombojnis išsprogdmęjąu 
Maskvą, — nusijuokė prezidentas Ir nuėjo.

Žurnalistai Baltuose Rūmuose norėjo, kad preziden
tas jiems paaiškintų šių žodžių reikšmę, bet• prezidentas 
nusikvatojo, ranka atsisveikino ir dingo už-durų. ... ,,

Amerikos žurnalistai nustebo tokių pareiškimu, bet’ 
sovietų politiniam biurui ir maršalams, kinkos pradėjo 
drebėti. Jeigu Amerika paleistų kęlįąs atomo raketas, 
kurios gali pasiekti ne tik Maskvą, bet ir 600 myįĮų už 
Maskvos, tai rusai nuo to nukentėtų. Jię žiųojp, kad 
Amerikos atominės raketos galėjo pasiekti Maskvą ir 
kad rusai neturėjo kuo jų sustabdyti. Sovietų karo vadai 
įsakė milijonui savo karių būti 6 kilometrų ątstumoje mm 
Vakarų Vokietijos sienos.

Kvebeke prezidentas taip pat nekalbėjo tuščiomis. 
Jis priminė, kad JAV yra pasirašiusios sutartį sų Sovietų 
Sąjunga, kad Ženevoje suvažiuoja abiejų valstybių dele
gatai, kad jie turės tartis kaip sumažinti atominių raketų 
skaičių. Šitas klausimas labai svarbus. Kiekvienas prezi
dento žodis atsilieps Maskvoje ir atsispindės Ženevoje.

Grįžęs Washingtonan, prezidentas pareiškė, kad da
bar padėtis trumputi pasikeitusi. Jam atrodo,kad susitikti; 
su Gorbačiovu jam būtų naudinga. Gorbačiovas pareiškė; 
kad dabartinius atomo ginklus reikėtų “įšaldyti”. Jeigu 
jau rusai sutiktų daugiau ginklų negaminti, tai jau būtų 
žingsnis pirmyn. Bet rusai nori, kad prezidentas neban
dytų naudoti laserio spindu.ių erdvėje. Šiuo atvejų pre
zidentas nedarys jokių nuolaidų. Bet jis priminė rusams,

i>ai£. gocevięiufė .Vąuurniortas. .-^..ejus

VASARIO 16-TOS D. GIMNAZIJOS PROBLEMA gyvena su vaikais pas jo tėvas tame pačiame Huettenfeldo kai- melyje, o vyresnysis jau giojH ir prie gimnazijos. Ji palaiko draugiškus ryšiui o a gimnazijos mergaitėmis, ią dažnai aplanko.
(Tęsinys iVisur nuogumas. Apie tai pa-1 liudiją ir rąšyt. K Ąlmėnas, kulis §avo jspųdžiųs iš Vokietijos taip ąprašo: ‘‘Amerikos vįsuomė- ųe “padoresnė” Be abeją taip, jei' padorumo hipsp.į nustatysime pagal nąatomų nuogybių k{e-^ ki. Vokįet^oje jų kųtkas dąu- ęi&tT .; r^dainps1"štktulę^l įurnjdų viršeliai — viz s^r ‘fiL»0gįjDlpdpiUĮa, Yya ję į r tie« sioginicu AĮšęit pliąžųose įę ųęp jįarkuAe- :Amęri^ėje ritiugunio ingį y-Į-į Tąėfąų jis atribotas;nuo

ieškotiyra ristis tofs' tAipėsi Jq ’’neiš’ VeftgSj” Tąf Įaįtei teisinga^ | iv Uįik|usr kondensuotas auibudi- 
; ' . ■; ' Daųgejįs |ėvy prasitarė, kad di^ėt neįgiąjųa įtaką Vokieti- joĮ^įiuučiairuern^ ipol^aviąins Įaišvąį iy neyaržo- - rųaĮ jąuųhnpi gėi’i*:-ų. ie-1 jau nvo' }6 metų am- žta^įjaiihirnas tari teisę laisvai lė.vįėlai. pŪUti .ir gerti vyną, ir alg, -c nųp Į8 metų gali pirkti ir gęrti ką ■ pageidaują. Nereikia eįĮ nęį į.ręgįorąnus, gasthay- aar gastliofus, nes paprastos jaffees ir eisdieles bei panašias pašiūrės šalia ledų, sosjskų, sumuštinių, limonado ar kavos, parduoda jaunimui vyno ir alaus.

Tokių užeigų yra ir prie pat Į gimnazijos, Hueiteufeldo kaintej iyje. Jos puolat pdųos, mokiniu,’ "Ugs j^UČįą, kad. pergyveną “good tipae’’ tąrpe sau lygių, nėra jokių pnzįūręt^jų ,ar k©nįr<4ių. Sų- ’. piąiitąmą, kati jie nė visi; g&r,ią, ' jie. ateina valgyti ledų. sosiskų,i dažnai palėsti kortomis? bilijhtxiu,'- tam po ęleiariues kšima mašinas, šo -ką Wię ąųiomatu muzįkos ar tąrą -sąvęs, ąy šU vįętftS. kąimų.l jąįjniĮG|įgas, arba dr ąu yckįečių mokyklų moksleiviais. Kns: ir kiek išgeria, čia jau joks moky- t.ająsįa' bendrabučiu pr^iūrąto- ffs , (h Įr tas
•pats rūkymas garde^ni^. -ųegu ten, gimnazijos jūkyrrip'^rnįšį; rylę. Nęstębėt.ii&j kaįV4aQs:?zygr kiečių mūsų mokiniai - nuslysta‘rrprie blogesnių darbelių — kitą dieną pąąiškėją, kad pjisi^ėrę? IS^e- tis grįždamas?^ bendrabutį, -nšk<

dau# žilos mokini

J. KLAUSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. RAŠTIKIU
(Tęsiny?)

Klaida, nes 1929 m. universitetas neturėjo Vy
tauto Didžiojo vardo, tik 1930 ipetąis tuo vardu 
pavadintas. Kai inžinierius pasisako baigęs uni
versitetą, tai aišku, kad techniką studijavo, o 
kai generolas pasirašė universitetą baigęs, susi
daryti gali įspūdį, nes Raštikis neparašė, jog 
mas karo mokslas, nes Raštikis neparašė, jog 
gavo gyvulių gydytojo diplomą.

BEVEIK DEMOKRATIJOS ^APAŠTALAS”
Surinkus visas ketvirtojo tomo palankias ir 

nepalankias recenzijas, trečiojo tomo pavyzdžiu, 
susidarytų storas tomas.

Gal ne visas recenzijas skaičiau, bet nepa
lankiųjų pirmautų P. Lalio raštas “Dirvoje”. 
Palankiojo recenzento premija tektų J. Vaičeliū- 
nui iš “Tėviškės žiburių”. Jisai skaitytojams pri
stato Rastiki vos re demokratijos apaštalu Lie
tuvoje.

KLAIDOS KNYGOJE IR LAIKRAŠTYJE

šiandien, kovo 21 d., dar ne visus Naujienų 
numerius gavau, kurie jau išspausdiriti su “Liki
mo keliais”. . Paštas veža ir neša netvarkingai. 
Iki šioj .gautuos.' numeriuose pastebėjau taisyti- 

kludių.

įvahics šventės. Kad?Jiį < hazija via “Vckiehids lit... a tam t.kras zidiiMs, jju vs-irv .s U bentnis ir ažiš, apie kurią suk; .,vis^<?ĮktqtĮškas gyvenimas” t... Nainio straipsnio ištrauka). _-r4ĮQŠįąrąo.s visokios šventęš, norėjimus, strkaktys, gą^rttįrrrsu- v:Jžia.vjnuūz pp^tiąįąj, nuolat t . vykstą., (aukštų, ir žemų) sveč . grupių;, įr.šp^tąršų, vizitatorių.. Savaime suprantama,, kad ta pi j gą rengiamos vaišės su išgė:;- .mąįs. programa ir šakiais. G .ties priėdangi^, visą enę^mašH’A$rųt-svečiai, genų apgąįiącįįt'ąį. į yUatĮ»igai tarnai - plėšė cigarečių/.? .automatą, ktū Ir įvairus pagęlbinis pers - ' ~ itąįiiS. .Tokiomis progomis pi Ir. s pįįįėš. kierpąs šlitinėjančių ir ;ūžiančių. Mokiniai tokiame b..- 4ių įkarštyje irgi bando ncat-;- l.:kti' o ypatingai tie kurie tori 16 motu, "v -' Jėi jie nesukombinuoja :? ? bufetu, tada eina i kaimeli . jie irgi turi pilną teisę :šce;i..inę moliniai. susiporuoja ir pasiskleidž’; po 4*2 ha pilies parką.
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jsiplėšia j Is'aftfeio kepyklą, .11X5? jiems reįkia ■gį^įgų jšgęrimąnįs ar kt reikalafeŠ?Tų 20 DM jiems ym per mažaį,- ijtįrįe yra leidžiami gauti peri’shtarte. Prieš eilę metų, po tdkųt drąugysčių stf vėlos bernais' yietja jauna šios gimnazijos mokinėhiš Brazilijos tapo nėščia. Gerai dar. kati tas
Kavalierius ją vedė. Dabar ji Tokni būdu jsiliitksmi

laserio spindulių bandymus, kada jie patys stato radarus 
Amerikos astronautams sukliudvti. </

Nežiūrint i tekį pranešimą kanadiečiams, preziden-
kad sovietų valdžia,sulaužiusi radaro susitarimą,Krasno-j tas mano, kad susitikimas su Gorbačiovu gali būti nau 
jarske Įrem 
rusai baigia 
timais rusai

labai galingą radarą. Jis irgi priminė, kad , dingas abiem valstybėms ir visam pasauliui. Reikia pasi- 
tatyti dar tris radaro stotį. Kuriais sume- tikėti prezidentu, nes jis Kremliaus valdovus pažįsta ir 
ii daro? Kaip jie gali reikalauti sustabdyti žino priemones jiems suvaldyti.

Kai prez. A. Smetone.. protestuodamas pries 
okupacija, nutarė iš Lietuvos išvykti, patarė ir 
gen- Raštikiui tai]) pasielgti. Davė jam iš Lietu
vos banko dešimt tūkstančių dolerių kelionei ir 
gyvenimui svetimame krašte. S. Raštikis dolerius 
grąžino bankan ir pasiliko raudonosios armijos 
užimtoje Lietuvoje. Tokį S. Raštikio apsisprem 
dimą pavadinau 1973 m. rašinyje politikavimu.

Šįmet Nau i ienų 36 numeryje, atpasakojapt 
anų metų rašinio tekstą, yra praleisti žodžiai 
“grąžinęs i banką”, tad Raštikio politikavimo 
antrasis pavyzdys turi būti toks: 2) kai jis Sme
tonos patartas atsisakė iš Lietuvos išvykti ir ke
Ijonei duotus tūkstančius dolerių grąžinęs i ban
ką, pasiliko raudonosios armijos užimtoje Lie
tuvoje.

Naujienų 41 numeryje, gen, Musteikio pasa
kojime, kaip buvo Karo taryboj svarstomas getu 
Raštikio paruoštas karines vadovybės Įstatymo 

Iprojektas, praleista dalis sakinio: ....’ toliau. 
Naujas paragrafas: “Kariuomenės vadas”...

Tad toje atkarpoje priešpaskutinis skirsnę- 
lis turi būti toks: “Raštikis pasiūlė šio paragrafo 
galutinę redakciją palikti posėdžio pabaigai. Ge
rai. Tęsiam toliau. Naujas paragrafas: “Kariuo
menės vadas ministrų tarybos posėdžiuose daly
vauja sprendžiamu balsu”.

Jei pasitaikys taisytinų klaidų daugiau, pa
rašysiu vėliau. Tuo tarpu tik verta prisiminti, jog 
laikraščio klaidos tuoj galimos pataisyti, bet kny

DsžniavsGi Amer k' 
puolamos ir i.-Drk-vnr;a_.: 
neturlingos mergaitės, 'i 
gesnių dukterys geriau ijs 
tos.

gos klaidos kitokios. Ir Raštikis savo knygų klai
dų netaisė ir vargu taisys, nes jis jų prifabrikavo, 
kaip tą pavyzdinė, jog jau 1939 metų pabaigoje 
buvęs nepaprastose aplinkybėse pašalintas iš ka
riuomenės vado pareigų. Tyčia paminėjau, kati
tai netiesa, nes dar 1940 m. “Mūsų žinyno” pir
mame numeryje Raštikis vadina pats save ka
riuomenės vadu, rašė prez. A. Smetonai ilgiausią 
Naujų metų sveikinimą, kartu ten pagarbindamas 
Spyįetų Sąjungą: “visų mūsų padėka priklauso
tąįp pąt ir mūsų didžiajam kaimynui — S$SR, 
kuris garbingai mums gražino tai, ką kiti iš mūsų 
buvo paėmė". Garbina dar ir antrą kartą tame 
pat sveikinime SSSĘ, Tačiau kituose sveikinimuo- 
aie, kuriuose yra prer. Smetonos ir min. gen. Mus
teikio parašai, tik paminėta, jog Vilnius atgautas, 
bet SSSR nepaminėta. Tad, kokiu tikslu Raštikis 
ėmėsi viešai visų vardu Sovietų Sąjungai dėkoti ? 
Nepapraptąs mandagumas, ar pasigerinimas?

S. Raštikis yra pasirinkęs jam naudingą būdą 
su oponentais “susitvarkyti*. Jis atsako ne spau
doj, kurioj kritikuotas bei jo raštams nepalankių 
atsiliepimų išspausdinta, bet knyfiosę, tome po 
tomo. Dažnai net oponęntų nepacitųodamąs rašo, 
jog ii kaltina, jį pųoU etc,. Q kaip puolė, kaip 
kaltino, tegul jo knygos skaitytojas nežino, nes 
gal patikės Rattikio “atsikirtinpi*. Tokį metodą 
naudodamas, dr^>* nft'M&yti, j8g nen u rodžiau, 
kur ji« tiesą nudangino.

Minėjau, jog ketvirtame tome yra rašinys 
“Divizijos generolas S. Raštikis”, pavadintas bio-

grafija. Parašytas tokiu stiliumi, jog gali kr ■ 
manyti tikrai tai esant kieno nors paiašv a ’ 
tikio biografija. Tačiau Raštikis pats save a 
rašė, tai toks raštas yra autobiografija.

Panorėjau ir savos autobiografijos iš- 
dinti. Tėvas pasakodavo, jog 5 metus ir 5 
sius Kaukaze ištarnavęs caro kavalerijoje r 
liu. Karinis gyvenimas gerai pažintas. Kai k 
ve klausimas, kuo būsiu, kai baigsiu gimnr 
tėvas kaltais pasakydavo: “Stok Į karo m n1 • 
linksmai pagyvensi, kol jaunas, o senatvei u 
šysiu 10 ba žemės”.

Motina prieš tokius tėvo patarimus 
kirsdavo’prieš visą karininkų luomą, ioi t;”‘ 
galima pavadinti, ir Vis kalbėdavo, jog t >ri 

i kunigų seminariją. Kartą ir tėvas mr 
“Gal paklausysi motinos ir stosi i kunLų * 
nariją?” — sakė jis man ir dar paaiškinu: “O 
gyvensi. Davatkos duona duo<? ir dot* vn„i.n 
buęiu&j”. ‘ ‘ ‘

t *Jirr

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK

SKAITYTI niFNRASTl "NKQ JIFNOS»
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Funeral Home and Cremation Service

EUDEIKITeL*. 562-2727 arba 562-2726
f

"Gelmių pasaka" (TemporalM. Stankūnienė GAIDAS -DAIMID
Taiet 778-1174

»
3
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DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikoj 

Medicine direktoriui

1S3S S. Manheim RcL, WeetcneMex, IIL 

VALANDOS: 3—S darbo dienomis
LFMlitū nuo pirmacueuA, 

•adleaio bi3L tia. rcrjt' 
'Woe Laidu* ii WCKV 

banfca 144Q aX
Su Poteriburg, FU-. U:J0 vau 

ii WTIS atotiea, U1U AM ben.-g*

1644 W. 7Lrt i&m dvylika. Penki kandidatai, gavę 
| ęl «... /v Lmm i 2 T^TTlIz f 1

■Vi * VštVl

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minki 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, i atsiusite pinigui 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 6060b

uieiuvuB .aj<

^Za šKaZUzio*

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą KNOW YOUR HEART

Dr^ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo bemo- 
roidų gydymas.

5540 h. PULASKI RD, 
Chicago, 1U. 60629 
TeL: 585-2802

DK. EKANK BLECKAS
f.- OPTOMETRISTAS

261§ W> 71st Sti TeL ^37-5143

it “contact lenses".

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLŠS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

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

HELP ^OUR HEART FUND 

tHEtP Ypdk HEART

PIRKITE JAV TAUr-MO oONuP

Iš Lietuvių TautįniiĮ kapinių i 
c sklvpu savininkų Susirinkimo 
> u '. ' ■■ - ė ifer u.. -Sekmadienį, 1985 m. kovo žiebiąs) rado reikalo išrėžti il- lŲ.d;pDariaus-Girėno salėje įvy- gų-^litinę prakalbą, įžeidžian- rio Ųhicagos Lietuvių Tautinių ^kuriuos kitus direkto- kapĮfiių- sklypų savininkų-meti- ciu^ ŲKi direktoriai pasikeitė la- ais susirinkimas. Susirinkįmas> baf^peinsdoš/ais komplimentais Juvo gana “s turiningas”. Apie Viep^’šako:‘Hu vagis”, o kitas 1:45 v'-l. popiet direktorių vai- atsįkoY “tu melagis’’.Ilgai ’ diskutuotas cemento šmotų vėžimas; irK vertimas į rytinį kapinių?ž§mės plotą. '1 nėjau įėjus į sale, kairėje pusėje stovėjo’ dielė lento' su nuotraukomis iš kapinių, akmenimis už- žefnAir Vaizdai gana žiaurūs, po ilgų "debatų” nutarta . priimti jinžiiiieria u s Jono ’Taląndžio planą, panaikinti senų • kontraktą, suforinūiiųoti nauja ir kad-direktorių vadovybė tą kontraktorių arčiau prižiūrėtų.Naujuose sumanymuose, -po kiek diskusijų, pasiūlyta, paremta .iis nubalsuota pagerinti ir pagražinttodabar.tinę kapinių koplyčią. O gal ir nauja trisienį prie dabartinės koplyčios pristatyti. Inžinierius Jonas Talandis tam projektui paruoš planus.Penkiems’ direktoriams šiais! mietais* baigėsi šešių metų ka-

dybes prezįdepias Eu. ’ Gerulis ’ sūsirinkimą pradėjo ir pasveiki- ho’vMiis* dalyvius. Po trumpos įžangines kalbos, paprašė visus dalyvius atsistoti ir minutei su- Aikadpti i ir -pagerbti mirusius ir šiostįkapinėse palaidotus sklypų savininkus. Vėliau ’sekė praęitųmatų susirinkimo protokolo skaityhųaš. ir val4yhos bei ko; misijų raportai. .Po to sekė visų direktorių asmeniniai metinės veiklos -pranešimai.Didžiuma direktorių pateikė trumpus ir aiškius pranešimus^ tik vienas iš direktorių (vicepre- J ---------------- ---------------— _ - j

I verstos

daugiausia balsų, buvo išrink G į direktorius. Balsų skaitymo komisija labai ilgai ir lėtai skaitė balsus. Surado, kad trys kandidatai turėjo po lygų balsų skaičių, bet antru ar trečiu sy* kiu perskaičius, viskas išsiaiškino. Galutiniai rėzulattai yra tokie: iš esamų -direktorių vėl išrinkti Matas Batutis ir' Julius Ruzas. Naujais išrinkti: Aldona Daiikus, -Enra Petraitis ir Robert Sebastijonas. Iš buvusių direktorių iždininkas Alfredas Dargis • nekandidatavo, Anthony Powell ir Peter Dapser mažiau surinko balsų ir nebuvo išrinkti.Nežinau, ar tai galima pavadinti istoriniu įvykiu, bet tai yra pirmas sykis, kad išrinko dvi moteris į Lietuvių Tautinių kapinių direkciją.Antanas Povilonis

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 

mūsų klientams, draugams ir pažįstamiems

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
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Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

— Jimmy Carter pareiškė,! kad sen. Edward Kennedy niekad krašto gyventojų bus pas- į kirtas eiti prezidento pareigu- >

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

•g

Florida 1

4612 So. Paulina St. Tel. YArds 7-9107

RADIJO iEIMOS V A LA WO?

WL»dienl*I» tr —WilUntaU

Ofiso t»i«fonas; 776-2880,
Raxiaencijos 448-5545

3L Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813 ) 321-4200

’!• — Ald*»t 
T*M.t T7U1545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

StetiM WOPA - 14* AM 
trasai įvejame* Ii 

Mafvuette Pertee.

LIETUVIS DAŽYTOJAS
Dažo namus iš lauko ir iš vidaus. Darbas garantuotas.

M torių nominacijos ir rinkimai.8 Kandidatų buvo išstatyta net

LINKSMU ŠV. VELYKŲ Š' ’

laidotuvių direktoriai

LINKI

v

Naujienos Chicago* 8, PL

į.

H

Cicero, IU. 60650
TO 3-9687

iinlh imliu n 111 imiiiiiiTTiTmli imi uiii mHmiiiHiiHmmihhiiiitmmmittRi'ftHHK',

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINIAikštės automobiliams pastatyti

Apdraustas parkraustymn 
K te (vairiu itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdreuda 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chars® 
ir VISA korteles.

£L iERĖNAS. TeL 725-3063

SOPHIE BARCUP

H5» »*. MAPLKWOOO AVI. 
CHICAGO. IL

I
STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS 

IR PAŽĮSTAMIEMS

Donald M* Petkus
Mr. ir Mrs. Anthony B. Petkus • 

Donald A. Petkus v
Mr. ir Mrs. Lawrence Gasunas

i LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ 
I

y^CE FUNERAL HOME .
ADVISERS & DIRECTORS

1424 So. 50th Avė
OL 2-5245 . '

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-100 3
I \ 
■
ė 
m



Katalikų moterys protestuOja prieš
PUSRYČIUS NE LAIKU

Ir vėl rengėjos kvie^ jaunas 
u mažais vaikučiais. Ra- 

s, kaip bus įdomu ir gražu. Ži 
' uoma, ši programa su margučių 
I ritinė imu ir velykiniu zuikiu, 

va kučiamb paliks gilu įspūdi vi- 
am amžiui, o tikroji Velykų 

prasmė bus i ž>lopirta.
Mums atrodo, kad reikia Jau- 

^iau ir dažniau aiškinti ir meky- 
t vaiku> nuo pat mažens, ką reiš 
k i a gavėnia, Kristaus kančia ir 
ką re škia Kristaus Prisikėlimas

Veh kos. Jau ir taip nureligė- 
i mas vyk-ta pasaulyje-

Veibų sekmadienis turėtų būt 
kinas susikaupimui, maldai, bet 

ne velykiniams pusryčiams ir 
pa ilink<minimr.i.
“Paskutinė gavėnios savaitė yra 

kupina gilios, dramatiškos rim
ties. Tai Kristaus — žmonijos 
Atpirkėjo nužudymo drama, ku
ri pakartojama didingais vaiz
dais šios savaitės apeigose ir mal 
do<e. Didžioji savaitė prasideda 
Verbų sekmadieniu ir baigia.4 
Didžiuoju šeštadieniu. “Štai iš
trauka yra paimta is kun. Stasio

Prieš ki lis metu> buvo pradė
ta ruošti, J. Centre Verbų sck-l ^eimps 
madienyįe, velykuiini pusryčiai I 
Spaudoje buvo rašoma, kokiai 
graži lietuviška tradicija — lie
tuviški papročiai. Atrodo, kaip 
spauda praneša, kad ir sais me
tais bu; ruošiami tokie pusry
čiai, Verbų sekmadienyje.

Mes katalikės moterys nesame i
■ girdėję tekios tradicijos nei tu

kli papročių, gyrvend?.mo> lais
voje Lietuvoje.

Velykiniai pusryčiai aiba Ve
lykų stalas buvo r Lošiami per 
Velykų šventes ir Atvelykį 
Margučiu ritinėjimas pragulėda
vo antrąją Velykų dieną ir baig 
Gavosi per Atvelyki. O margu-j 
cių dažymas prasidėdavo prieš 
pat Velykas, dažniausiai D. šeš- 1 
tadienyje. Tai tikrai buvo gra- ! 
žus paprotys laisvoje Lietuvoje.

Gal dabar okupuctoje Lietu
voje jau yra pasikeitę. Gal ruo
šiama Verbų sekmadienyje, no- 
r’nt suniekinti tikrąją Velykų 
prasmę — Prisikėlusį Kristų. 
Tai kodėl mes gyvendami čia 
laisvajame krašte turąme pasekti Vlos maldyno, 
tomis idėjomis. Mes sutinkame, kad yra gra-

zi rde a ruošti velykinius pus
ryčius, kartu kartu
4c moms su vaikučiais praleisti 
la ką. Bet Verbų sekmadienis nė 
ra tam tinkama diena.

Jeigu mes nerime tęsti tikrai 
lietuviškas trad/cijas :r jas per
luoti jaunajai kartai, tai turime 

palinkti ir atatinkamas diena*- 
Todėl mes neklaiiinkime savo 
vaikų ir neskelbkime to ko Lie
tuvoje nebuvo.

Mes tikimės, kad rengėjos at
kreips dėmesį, pagalvos ir dau
giau Verbų sekmadienyje vely
kiniu pusryčių neruos, c paaiš- 
k ns ką reiškia: Verbų sekma
dienis, visa D tižioji savaitė ir 
Kr^teus Prisikėlimas — Vely-
kos.

A.r nebūtų gražu ruošti Vely
kų stalą ar velykinius pusryčius 
:r margučiu ritinėjimą antrąją 
Velvku dieną vakare arba bet 
kurią kitą dieną iki pat Atvely
kio Tai t krai būtu lietuviška 
tradicija. Ko mes katal’kai tu
rime laikytis.

Amerikos Lietuviu Romos ’ 
Katalikų Moterų Sąjungos 3- 
čios kuopos valdyba.

• BAL •STATI K>« SALA

BUTŲ NUOMAVIMAS
tt MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERTIMAI

“Lietuves Aidus”.
Sekmadienį, 9 vai. ryto ma

lonėkite pasiklausyti “Gerosios 
Naujienas Lietuviams” psr So
phie B.'rcus radijo banga 1190 
AM.

RIAL ISTATi FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TEBMDUW 
3 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IfiSIMOKinMAia.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k^MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

£212 W. Cermak Road Chicago, HL ToL 847-774]

TTYYV T y XXXZXX ITTT^TTY

El

Jei ncrėtumėle įsigyti Dešimt 
Dievo Įsakymų knygelę, m.jlo- 
nėki'.e prisiųsti $1.00 (Chicago
ję) iir $3.00 kituose miestuose. 
Mūsų adresas: 321, Oak Lawn, 
IL., 60564.

VBŲ ROŠię DRAUDIMO AGENTO®!

BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.
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LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
X
X

*
DEŠLMTAS DIEVO ĮSAKYMAS

“Negeisi tavo artimo namų, 
ir netrokši jo žmonos, nei tarno, 
nei tarnaitės, nei jaučio, nei asi
lo, nei jokių dalykų, kurie yra 
jo”. Išėjimo kn. 20:17.

šiandien išgirsite šį Dešimtą
jį Dievo Įsakymą 8:45 vai. va
karo radijo banga 1450 AM per

L

X
H

x X M
H

linki savo klientams, draugams ir 
pažįstamiems

££ T 55

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS LIETUVIAMS

One Hour Dry Cleaning Service 
One Day Shirt Service

THE MARQUETTE LAUNDRY

U r

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įjungtas bungalow. 
Nebrahgus.

rr^w"1'1 i IW.
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI _ ‘
Turiu Chlcagos miesto f

Dirbu ir užmiesčiuose, frail, 
fanntuotai ir sfžhdnfal 
KLAUDIJUS PUMPUT11

4514 S. Telman An, 
> T>L 927-3559 t _

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland'Ave^ 

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

i________________________________

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

I

; Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan-

i tuo jame ir esame apdraustą.
į ARVYDAS KIELA r j 

6557 S. Tąlman Avenue •
- Chicago, IL 60629 h 

434-9655 ar 737-17ŪT
WISCONSENE gera ir graži: 

75 akrų farma. Geras laukas. ; 
Gera vanduo, upelis ir farmoje 
yra šaltiniai. Galima medžioti,- 
žuvauti ir .grvbauti. Didelis 9 
kambarių namas, geri ūkio tro
besiai. Prie plento ir miestelio. 
Restoranas už vienos mylios, 
pervažiavus plentą. Silpnėjanti 
sveikata verčia, parduoti derliu-

X

X

Phone PR 8-9155

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

—■— .....

Irrterttl Compounded
Daiy end Fa»d Qu*rt»dj

Inject Rates
Pud on Srrinęs

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.; 847-7747

3518-24 West 63rd Street
Tel.: 776-5888

Chicago, UI. 60629
ANICETAS GARBAČIAUSKAS, sav.
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Miko Ši Įeik io apsakymų 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 §5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729‘So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

2416 Lithuanian Plaza Ct, Chgo., Ill. 6G629
(on 69th */2 block west of Western)

j. Į gą ūkį ir girią. Kaina S300,000. 
Telefonuokite 608-29-62554.

AimxninrnnnimnnniinHzis:ixizn:!Tn?«

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745?

Taip pat daromi vertimai, gimiah, 
iškvietimai, pildomi pilietybės: pra-. 

šjpmai ir kitokie blankai. ' į d

RENTING IN GENERAL 
N u o m o i

PASSBOOK 
SAVINGS...

see us for 
financing 

AT OUR LOW UTŪ
VWtH JUPAVMFM .

1O F1I YOGA IfWCOTO?

f Liberty federal /avings
AND LCA‘J ASSOCA’ON

Mutual Federal 
Savings and Ioan

——

LINKSMIAUSIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ
VISIEMS DRAUGAMS, PRIETELIAMS
IR VISIEMS CHICAGOS LIETUVIAMS

POVILAS ir SALLY RIDIKAI
3354 So. Halsted St, Chicago, III. 60608 . Tel. YA 7-1911

111---------- J ■

MARQUETTE PARKE

Isnuomuojamas miegamasis 
kambarys, privati vonia, s61165" 
nio amž. švariam vyrui. Skam
binti 737-0617.

REPAIRS — IN GENERAL. 
Įvairūs Taisymai

' Homeowners insurance

F. 2a polis, Agvnt 
320816 W. Wttf St 

Everg. Park, FU.
60642 * 424-8654

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Dirbo valandos: Kasdien: dm 
6 vaL ryto iki 6 vaL vakaro. 

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4. 
Ir pagal susitarimą. 

TeL 776-5162
N49 West 63rd Street 

Chicago, DI 60621

Filadelfijos Federaline Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

1984 metų sausio 29 diena 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, 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 virs trijų šimtų milijonų 
dolerių.

—

C. S. CHELEDEN 
Emeritus pirmininkas

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
LR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e-m a n Dečkyi 

Tel. 585-6624

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna 
tna Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3.95 (su pe

t

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS į 

ir V. BRIZGY8 -i 
Darbo valandoc '• 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
ftežtadieniais pagal susitariiM

Chicago, m. 60629 

TeL: 778-8000

world on fire

fi — Naujienoj Chicago, 8, HL

g J




