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GELIANČIOS RAKETOS
KARO POLICIJA SUSKALDĖ GALVAS
DVIEM PALESTINIEČIAMS

TRANSPORTO LAIVAI PLAUKS
GINAMAIS PAKRAŠČIAIS

Izraelio Krašto apsaugos ministeris traukia teisman
.
primušusius belaisvius
JARUZALĖ, Izr. — Izraelio
Kramto apsaugos ministeris MoiŠe Arens vakar patraukė teisman
kelis karo poliiininkus praeitą
mėnesį labai sunkiai primušiu
sius nelaisvėn paimtus du palestinieėūis.
Balstndžio mėnesy 4 palesti
niečiai Beiruto priemiestyje paįgrobe j pietus važiuojantį busą.
Jiė išvažiavo iš Beiruto kartu šu
- - s-kitaas keleiviais ,o kai nuvažia7 s. 'yd 30 myliu, tai pagrobė busą
"u liepė šoferiui važiuoti tiesiai
į Gazą . ’
Izraelio policija bandė sustab
dyti į Gazą skubėjusį busą, bet
nesustabdė. Kai įvažiavo j Ga
zą, tai Izraelio kariai jį sustab
dė. Pagrobusieji 'busą liepė suk
ti; kitu- keliu, bet busas nepajė
gė pabėgti. : Kariai nušovė įu
palestiniečius ir suėmė kitus du
grobikus.
:

INDIJOJE IŠDRASKĖ
BENGALIJOS AMBASADĄ

NEW DELHI, Ind. - Pirma
dienį, geg. 28 d. apie 2.000 žmo
nių įsiveržė į Bengalijos amba
sadą Indijos sostinėje, išdaužė
langus, sulaužė visas spintas, su
plėšė tūkstančius dokumentų ir
paleido per langus.
Demonstrantai tvirtino, kad
jie protestuoja prieš Bengalijos
1 -vyriausybę, nusavinusią Indijos
piliečių turtus bengalų teritori
joje. Bengalijos ambasadorius
antradienį pareiškė, kad de
monstrantai jokio protesto ne
pareiškė, bet įsiveržė į vidų įstai
gai ardyti. Ambasadorius jau
buvo gavęs protestą praeitą sa
vaite. Jokių protestų pirmadie
nį niekas neįteikė, nes jokių do
kumentų neturėjo.
Ambasada saugusie j i New
Dehli policininkai buvo bebandą
Krašto apsaugos ministeris
pastoti kelią įsibrovėliams. Vie
atskrido j Gazą
ną įsibrovėlį nušovė, o ^sužei
Krašto apsaugos ministeris dė, bet jiems nepavyko apginti
.Avers kartu su Izraelio štabo ambąsa^s.
viršininku
nelaisvės
sietą ir bąndėįriąji
' efi suM
^?ĄunaW f'

irntus;dū^&.__

.. ...

nepriąipįižffLO.
Išsakė,,
kad rengėsi pasięįtl Egiptą, o
iš .ten planavo pąšffekti įerh^bą.
Matyt, kad karo policijai Bu
vo įsakytą ištardyti suimtuosius
du autobuso grobikus', bet nega
vo pstgeidaujamo atsakymo. Ka
rė policijos kariai suimtuosius
gerokai apkūlė. . Kaip vieno,
taip antro * suimto palestiniečio
buvcH suskaldytas^ galvos kau
šas. Buvo paskelbta, kad visi
rketuri suimtieji ; palestiniečiai
rŽUVO.

C

Krašto apsaugos ministeris
Arens paskyrė komisiją ištirti
visą reikalą. Ta komisija apklau
sinėjo asmenis, įveltus į šį rei
kalą ir praneš ministeriui, kad
klausimo tyrimas yra kariškoji
pasaptis, išaiškinti kovą su te
roristais, bet Moišė Arenas pa
traukė teisman policininkus, sumušusius'*be laisvins.
■— Trijų dienų švenčių metu
japonai, rusairir šveicarai nuver
tino dolerio vertę beveik iki
$400 už aukso unciją, bet antra
dienio ryte doleris vėl atsigavo.
— Pirmadienį Chtcagoje taip
smarkiai lijo, kad kapinėse tu
rėjo atšaukti kapų pagerbimo
šventę.

— Metinei P. J. mirties su
kakčiai paminėti, . Naujienoms
atsiųsta $50 auka.

Gegužės 30: Joana Ark.,
Gražina
Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:17
Debesuotas, bet ŽUfėinis.

Arabų kraštai sudarys neutralią zoną tarp
Irako ir Irano karo jėgų

Buckingham© Antenas Chicagcje

Šiais metais fontanas pradės
savo veikimo sezoną gegužės
mėn. 30 d. ir tęsis ligi Labor Day
— rugsėjo 3 d. šis iškilusis fon
tanas veikia automatiškai. Vi
sos vandens srovės išpurškiamos
ič fontano vidaus, kur telpa net
—

1.5G0.OOC gafonų vandens Per j
vieną minute Jo išmetama į orą i
15,000 galiolų. Trykšta i viršui
133 srovės fandens net lig: 135 ;
pėdu aukšep, kurios apšviestos;
įvairiomis ^palvomis daro labai
žavintį vaiiią. Kai įsižiūrima
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SEN. AQUINO NUŽUDOMAS
VEDA PRIE KALTININKŲ
Į

^įKariaT tikrino 7 Įteleivinius- lefemios,
atskridusius i QSanilos Saerodęcma
’
f

į. /MANILA, Filip, salos. — Bin-grindinio.
kimai į Filipinų parlamentą
Visas aerodromas buvo sausen. - gojrjinas. Jols svetimas
ėjo, ir praėjo, bet. konisija
1
diėnę^^č^^ėtų ^aiįųcnięnęs
Tuo J
gug ten negalėjo įžengti,
B’enigno Aquino nužudymui
. j
tarpu kitoje laiptelių pusėje at-Į
aiškinti tęsia savo darbą.
'A^aųįdano kaire': pašižymėjiį“
sirado Rolando Galmano. Kieme
Komisijos pirmininkas Cora- buvusieji kareiviai jį tuojau nu
pėšttmfikuž^ Įakūnus.-. '/ - į./.- ; /y.;- : ‘ za Juliano Agmva viešame po šovė.
Taig jau* visi reikaai susidėjo, sėdyje pranešė, kad visoms MaDabar paaišlėjo, kad Galina-i
kad?ne tik pėstininkai, bėt ir la nilos tarptautinio aerodromo no žmona taip į^at išvežta iš na
kūnai: gavo medalius^ bet ir kd- sargyboms vadovavo brigados mų. Policija ją apklausinėje.
mumstinis jamiiihas. .
’ | generolas Luther Custūdio. .Jis Vėliau atvykusieji policininkai
Paskutiniu metu sovietų ka . įpareigojo leitenantą Jesus Cas ją ir vėl išvežė apklausinėti, bet
riuomenės vadovybė įsakė nai tro sudaryti komisiją, kuri praė šį kartą neleidi jai grįžti namo.
kinti kaimus, miestelius ir pala dęs sekti, kuriuo lėktuvu at- Kur ji išvežta,ir kas ją išvežė,
pines beginklių žmonių. Rusai skren sen. Benigno Aquino. Jis niekas negali iiksliai pasakyti.
žino, kad. beginkliai. Afganista paskyrė seržantą Arnulf o de Kaip josios vyrą, taip ir ją išno gwentojai nesipriešina^ avia Mesa sudaryt 5 karių grupę grį sivedė policijaJ
cijai ir Sovietų tankams. Sovie žusiam senatoriui sutikti.
tų lakūnai be jokio pasigailėji
MUBARAKO PARTIJA
Seržantas liudijo 7 valandas
mo juos naikina. Jie žino, kad
LAIMĖJO' RINKIMUS
Komisijos pirmininkas vakar
afganiečiai jų pulti negali, ūž
Kairas. Egp. — Praeitą sek
tat, jie be baimės nusieįdžia be iškvietė liudyti seržantą Anulfo
veik prie žemės ir kulkosvai de Mesa. Visas reikalas užtru madienį daugiausia balsų gavo
džiais apšaudo afganiečių na ko daug laiko, nes Anulfo de prez. Hosai Mubarako vadovau
mus, o vėliau už tą žudymą gau Mesa liudijo antrą kartą. Pir jama Egipto demokratų parti
mą kartą jis liudijo vasario 8 d. ja. Tai buvo pirmi rinkimai po
na medalius.
Pirmasis seržanto liudijimas prezidento Anvaro Sadato mir
kiek kitoks, todėl jį taip ilgai ir ties.
klausinėjo. Seržantas pakarto Tuo tarpu dar nesuskaičiuoti
jo, kad sen. Aquino buvo veda visi balsai. Egiptiečiai neturi
mas š lėktuvo laiptais žemyn. elektroninių priemonių balsams
Du kariai jį vedė už rankų, vfe- skaičiuoti, ir pranešti, bet vi
nos iš vienos pusės, o antrasis daus reikalų ministeris praneša,
i kantros, o kiti trys kariai lei kad rinkimai praėjo tvarkin
dosi laiptais žemyn, eidami iš gai, be jokių protestų ir trukdy
užpakalio.
mų.
— Jeigu šūvis jau buvo pa
Daugiausia balsų gavo prez.
I
leistas į galvą iš užpakalio, tai Mubarako suorganizuota parti
šūvį galėjo paleisti užpakalyje ja, bet visi yra nustebę, kad Hu
ėję kariai, — pareiškė komisijos seinas Maradas, naujas Wardo
pąrtiios vadovas, gavo gana
pirmininkas Juliano Agrava.
daug balsų. Daugelis tikinčiųjų
Aerodrome atsirado Rolando
balsayo už Mubarakų.
Gal man
Sekmadienį egiptiečiai suda
Seržantas ‘Ąmulfo de Mesa rė 458 narių parlamentą. Wardo
partija gali turėti 60 narių.
liudijo anksčiau, kad
nigna Aquino nepajėgė išsilai
— Sovietą vyriausybė nesitars
s patraukė teis kyti ant kojų. Abiem kariams
man
cininkus, sumn* teko apkabinti jo krūtinę ir nu su Amerika jokiu svarbesniu
Susius nelaisvėn paimtus paJes- vilkti nuo aerodromo laiptelių klausimu, kol nepraeis šių metų
Jis nukrito ant derva išmušto lapkričio rinkimai.
tinkčiuš.
’Y •

WASHINGTON, 1). C. — Pre
zidentas Reaganas šiandien paskelbė, kad 100 antradienį
liančių raketų jsu pasiekė Sau
di Arabijos pakraščius.
Saudi Arabijos pajūryje iš
krautos ne tik geliančios (stin
ger) raketos, bet ir priemonė*
toms raketoms paleisti. Ge
lianti raketa
vadinasi
te
kia raketa, kuri, pakilusi į pa
danges vejasi lėktuvą, o kai jį
pasiekia, tai lėktuvą paliečia.
pati sprogsta' ir lėktuvą susprogdina. Ne tik raketos likučiai krin
į tu >roviu spalvų kaitaliojimąsi, ta į žemę, bet kartu krinta ir
tai atrodo, kad tos srovės yra užsidegusio lėktuvo laužas. Ap
specialiai nu spalvuotos..
dairus lakūnas pajėgia iš užsi
Visas fantano veikimas tvar degusio lėkauvo iššokai į viršų.
komas konpiūteriais. Tuo ste Puolamieji lėktuvai taip pastaty
buklingu fantanu pasigėrėti, ti. kad užtenka lakūnui paspaust
vertėm ten kiekvienam nuvykti, mygtuką, tai lakūno sėdynė su
ypač sutemuą.
pačiu lakūnu iškeliama į viršų,
o vėliau atsidaro lakūno para
siutas ir jis pajėgia nusileisti že
3 VALSTYBIŲ MANIEVAI
myn.
SALVADORO PASIENYJE
Jeigu lėktuvą įgėlusi raketa
TI2EPGIGALPA, Honduras:!
paliečia lakūno sėdynės įrengi
— Amerikos^ Hondūro ir Salva-1 mus, tari sėdynėj
neiškedoro kariai pradėjo marfievrnoię?&
■fiama į viršų. Tada lakūnas pri
Salvadoro pasienyje. Manięv- valo orientuotis ir ieškoti kitų
ruoja 1,000 Amerikos karių ir- priemonių^iššokti iš paliesto lėk
Hondūro bei Salvadoro
luvo. Iššokęs jis privalo atida
Amerikiečiai yra patyrę para-] ryti parašiutą .kad pamažu pra
šiut įninka i. Jie nuveža Hondu-j dėtų leistis.
ro ir Salvadoro karius, kur gali
Kokiu būdu priešlėktuvinė,
būti įsistipriniinas priešo ir nūraketos pasiekė ne tik Saudi Ar?
leidžia; parašiutais į kalnus. Sal
bijos pakraščius, bet ir Bahrii
vadoro kariai palaiko ryšius su
uostą. Prie pakraščių atplaukė
savo kariuomenės vadovybe ir
gersi ginkluotas jūros transpor
padeda įsibrovėliams nuginkluo
to laivas ir atvežė i Kūvaitą
ti.
priešlėktuvines patrankas rr rei
Šį kartą parašiutais nuleido kalingas raketas.
Arabų valstybės radijas pra-j
4,000 karių Cucuya gua apylin
kėse. Jeigu ten būtų įsibrovę neša., kad Irano vyriausybė su
Nicaraguos ginkluoti vyrai, tai įraukė galingas jėgas visame
parašiutininkai juos būtų nu- Irako' pasienyje. Susidaro įspū
ginklavę ir padėję į stovyklas. dis, kad Ir.no karo jėgos bekuriuo momentu g:li įsiveržti į
— Sekmadienį Ghicagoje bu Iraką, bet Gbomcini visą la:kr
vo geras oras. Lietuvių Tautinė- tą įsiveržimą atidėliojo. Paaišiečiai Bonses sri
se kapinėse savininkai’ papuošė kėjo, kad i
tį ir kitus pakraščius vykusi?/
kapus ir pagerbė mirusius.

gina. įleidžia iraniečius kelis ki
lometrus, bet vėliau kryžmine
ugnimi juos išskina. Ir;no avi
acija negali padėti pėstininkams,
nes Itako lėktuvai greitesni, o
lakūnai apdairesni.
Arabu valstvbės rengiasi SU“
daryli neutralią juostą tarp Irako ir Irano, kad sustabdytų ira•nieeius nuo puolimų. l>et
arabų valstybės turįs negau
sius karius. Jeigu iraniečiai pul
tų. tai arabai nepajėgtų įų.<^ūstabdyti.

JEfSlE NORI BŪTI
UŽSIENIO SEKRETORIUM

MEXIKO, sostinė. — Nevykęs
politikas Jessie Jackson plana
vo gauti Amerikos demokratų
nominaciją prezidento parei
goms. Jis greitai įsitikino, kad
niekas iš to neišeis, nes ir juodžai nežada už jį balsuoti.
Vėliau jis pareiškė, kad būtų
patenkintas, jei Mondale pasi
rinktų jį viceprezidento parei
goms, bet nieko iš to neišėjo.
Walter Mondale paprašė Gary^^jri
Hart būti jo viceprezidentu, bet
visai neatsakė į Jessie Jacksonpasiūlyiną.
.i
Dabar jis jau siekia užsienio
sekretoriaus pareigų. Jis ragi
na derėtis su Mexicos preziden
tu, patardamas jam nekreipti
didelio dėmesio į kainas už pa
skolas ,bet pataria nenusileisi!
Greičiausiai, kad jam teks vėl
grįžti į savo maldyką ir prašyti
auku.

And 'ei Gromy k o vakar
priėmė Tarptautinės Olimpiades pirmininką Juan Antonio
Sanorancli, kad galėtų pakeisti Ą
savo nuomonę ir leisti sportinin
kams dalyvauti Los Angeles
Olimpiadoje.
— Antradieni aukso uneipi
—-'’Mk
kainavo £384.

CHINA

N. VIETNAM

THAILAND7

South China
Sea
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PNll PP MtS
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Manrloje paskirta komisija kausinėja kareivius, išvedusius sen.
Aquino iš kiniečių lėktuvo, atskridusio iš Ancharage.

i

jįHnetiniH, figos užleidijr kaip reikiaot hernorėjau^
negydymas. ISniinlingam to už-

^fjgant ž&Hub ki&učinio

rVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jcųismę darnos pagrindai
Naujausių rnoksk žinių populiarus perteikimas

JONAS iiDOMAVICIUS, M. D.
■w

VITAMINŲ REIKALAI (18)
Kokie yra gamtoje vita
mino H šaltiniai?

,

Vitamino II -geras šaltinis yra
m elės (ak-His mielės — brewer’s
yeast), riešutai, avueągta, kiaulie
na. kiaušiniai, "inkstai ir kepe
nys.

Dr. Jonas Adomavičius

Vengdami sklerozės, snes ne-1
va’gome avienos, trypiu, kepe-į
nų. inkstų ir kiaulienos. Mums
pakaks gerų ir naudingų vita
fliiąo H šaltinų: mįriių ir įvai|1 rių riešutu, bei kepenų ekstrak
to injekcijoms. Todėl lik tais vi
tamino 11 šaltiniais ir naudoki-

VITAMINAS H (BIOTIN)

Vitaminas H yra bėdinas žmo
gui, kaip grupės B vitaminų na
rj’s. Jis labai mažame kiekyje
yra visuose žmogaus gyvuose
aud-niuese. Jis tirpsta vandeny
je, kaip ir visi B grupės vitami
nai. Jis reikalingas riebalam-:
kūne t vaikyti.
Ką gero daro vitaminas H?

Mielės yra trejopuose pavida
luose. 3u bent devynis ^0 grą
mus j>er parą sunaudokime
kiek v ėnas. <ialima naudoti ke
pimui naudojamas šviežias,
krautuvėse randamas, po pakelį
ių sunaudoti su įvairiu maistų.
!š vadinės galima pirkti mieles
(brewer’s ye.:tst) tablečių payi
dale. Jok sveria pusę gramo/
Taigi, apturint devynis gramus,
reikės tų tablečių sunaudoti ma
žiauriai aštuoniolika (LS). Taip
— 18! Yra mielės ir kruopų pa
vida-e {gramdės). Jų 41a valgo
mu šaukštu, per dieną suvalgy k
kkne ir nedejuokime, kad mie ’
lės -pučia v; dūri u s, niek o tįJogc-■
neatsitiks. Jų nauda žvfe^i vir
sija jų sukelią negerumą.
J
'
Vitamino H trukumo
>
’
reiškiniai

Susekta, kad vitaminas II yra:
reikalingas užlaikymui sveikos3
odos ir plauku, nes b.lkina svei :
kų celių išsivystymui. Odai irplaukams reikia nuoril alsinau.;
jinti. Todėl tas vitaminas sėk
mmgai naudojamas tvarkau'
p’aųkų slinkimą bei galvos nu-į
plikimą Jis taip pat turi reikš-J
mės lyties liaukų tvarkingam
veikimui. Taip pat tas vitaminas’
laikina sudeginimui be liepsnos,
kūne (oksidacijai) miltinių -■
Idant vitamino H trūkumo
krakinoknių vaIgių (angįiavan-; nes usilauktume, n e v algykim e
džių), o lai]) pal ir riebalinių: žaliu .(nesūriu) kiaušinių balty'
mų. Mat. susekta, kad gausiai
rūgščių.

fnvįįžta valgyta ralius,
kiaušiniu baity&us), ga-u^iasi
vitamino H t rūkymas kuo e. G
Ms to viMmino trūkumas kūne
ąjtsiranda todėl, kad žaliame
kiaušinio Ijakymc yra kažkokia
medžiaga, kuri b'ukdo vilanr.
aui 11 susigerti iš ž;un
kraują.

tin

*

o kaIp su geritoliu
DĖL NUOVARGIO IR
SILPNO KRAUJO?

pažįstama
vartoja Geritolį. Ji sako, girdė
jusi per radiją, kad jis geras nuo
pasilpusio kraujo. Kaip Tamsta.
Mielas Daktare, žiūri j tai?
Klausūmas. Mano

Kadangi tas vitaminas
šiai pasklidęs, jo trūkumas kv
pe retai pasitaiko. Svarbiausi
vitaąjti&o H Jjįfcumo re:kki iriai
yra odos uždegimas (derma'i
Jis), žmogaus nusiminima> (de
jjresjja), er>ergijos steką, m e
<Wsti|ŲąiM ir neryįj^is negeru
mas. Gadi gautis riebalu a-py kui*
tos kūne nesklandiunas.

Atsakymas. Tik lu, žmogau.
nustok orientuotis paprastuose
dalykuose, tuojau .sveikatos čia,
Amerikoje, neteksi. Mat, čia pil
na visokių pirklių, vien tik savu
pralolūmu galvas sukančių.
Jiems žmogaus sveikata — niekad, jie urs ių pelnąs — viskas.
■ Bet a>es galime čia gyventi kuo
j puikiausioje sveikatoje būdami,
j 2i mes savos galvos neteisime
į avies gąlyą.
žmogaus sveikata yra patsi
brangiausias žmogui dalykas,
todėl reikia rimtai žiūrėti į sa
vos sveikatos užlaikymą ir patai
symą, kai tokio pataisymo kū
nas reikalauja. Ne vien preziden
tas turi tikrinti savo sveikatą,
<aip turi elgtis kiek sienas žmo
gus, ypač pensininko dienų su
laukusysis.
Jei yra mažakraujystė, reikia
žinoti jos priežastį. Tik tada sėk
minga s gydymas (bti galimas
Mažakraujystės yra keletas rū
šių. Tik viena jų geležimi pa
taisoma. -Kilos reikalauja kito
kio gydymo. Qeritolis turi deg
tinės — kam ji nepatiks! GeritoJ’s turi mažą kiekį geležies.
Jei ji kū-i^ui reikalinga, turi būti

Kiek viŲapūno Ji pata
riama naudoti?
šio krašto įslai^i (National
Research Caimril) -pataria kas
dien gauti nuo 150 iki 300 mjk
rogramų vitamino H. Nėščioms
ir k rūtini i kūdikį maMinanč-ioms
moteriškėms jo reikia naudoti
kiek daugiau.
Vitamino H nuodingumas
Vitaminas H (bukinas) nesu
kelia jokių žinojau negerumų.
Pasiskaityti. D. J. Ąrnesun:
Vi lamins ąn.d * Minerals,
Windmill Guide.

STENKIMĖS GERŲ PA TA. !
RIMU PASINAŲDOT4
KAS DARYTI: ASPIRINO NE
GALI IMTI; O NW M0TRJW
ŽAIZDOS ATSIRANDA

Klausimas.' Kas m n daryti,
prašauk palady,. Gerb. Daktare.;
3ssh sena reumatike, turiu reu-.
nratokknį artritą. Pirštu sąna
ri si kiek išsikraipę ir skansminvisą laiką aspiriną, i
Jbet toliau negaliu imti: skran- *
Mis nepernesa. Gydytojai prirašė j
Jūrate ir Kastytis (grafika)
Vygantas Ignis
^MOTRIN tabletes. Jas ėmiau, *
jos skausmą , sumažindavo. Bet
{
Kas nian dabar, laryt, kaip tam \JŠ RYTO, ir keturias vakare
pradėjau vemti
krauju.
L1111 i\.l
et U j Ll* GydytoVT \ U \ LvJ“
"
J
krandi
^astroskolu:
pasakėčios
vilk^.,'4
:
;k.ų^kienią
Tik
nenusimink
;
yxa
Tamstai
j
‘ jai ištyrė, si
pagalba, tik. ją reikia reikiamai!
_Xado didelę skrandyje žaizda. sukt, kad• issrgdbeciau. nuo durįt
. mų negerovių Pataį-fcite man panaudoti. Sėkmės'
, Dėkoju iš’anksLi
'vį. \
* - *<■’ - -r *"
KOKIA NAUDA
j Atsakymas. Blogai da-ręt fe<
Iš PREPARATIONS
! vien ant vaisių atsidėjai. - Rei
DĖL HEMOROJAUS?
kėjo sąnarius kai.tmtįi; labai šil-,
tame- vandenyje. Jiuolat, kiek į Klausimas. Nuolat girdžiu per
gali ilgiau ir karščiau. Ratartm-a. televiziją ir radiją peršant Plė
j tokiąis -atvejais paleisi^‘-vandenį- paration H dėh hemorojaus. Ar
j šiltą" iš. krano ir rankas laikyt, gydytojai vertiną'šį vaistą, pra
: po bėgančiu, šilu-karštu -vaude-: šau, patarti man, Tamsta Dak
j niu driek galina i^faji,- kol iš tare. Daug žmonių, mano, pažisi tversi. Po to’ kiek jaukti, ir amų,' susigundo jį pirkti. Jo
j vėl -pakaitinti- -ankaS tuo vende- '■ rauda man abejotina. Daugeliui;
niu. Taip kasdien galimai dau-i bus naudinga žinoti Tamstos
atsakymas.
/ .
4 giaūbkarlų elgtis.

Great
American
Dream
Machine.

*

ri tolis nė vienu atveju nevarto
tinas, jei norima kaip reikiant
tvarkytis su m a ž.ą kraujyste.
Meskite iš galvos nusiteikimą:
girdi, Geritolyje esama geležis
nepakenks, todėl aš jį galiu var
toti. šitoks galvojimas netinka
nė vienam išmintingam lietu•1 •
J
i• T
•
•
V1U1: neikia daryti kas reikia ir
^<a4> reikia kiekvienu atveju.
Mat, imdamas Gerilolį gali už
leisti pataisomą negerumą iki
nepataisemumo. Tada ir patyręs
gydytojas jau mažai ką galės to
kiam apsileidėliui, tokiam pelnągaudžių palaikytojui padėti.
Yra geležies tabletės, jos nuo‘
vienos iki trijų per dieną imas’
mos, gydytojo prirašomos, kai
turima reikalo su geležies trū-l
kurnu kūne. Reikia žiūrėti, kad(
nekraujuotum iš kurios nors
vietos kūne: dantų smegenys,'
žaizdos odoje bei viduriuose.Taip pat ne paskutinioje vietoje
turi būti reikiamas valgžcTik
labai atidžiai budėdami sdvos^
sveikatos reikalu, mes galėširtiė
ją šie k tiek gerėlesnę užlaikyti^
Sėkmės tokiame sveikame
darbe.

Atsiųsta paminėti
NAUJAS TfcVyN£S*
SARGAS’7
šiomis dienomis iš spauribs iš
ėjo šių metų pirmasis “Tėvynės
Sargo” numeris Tai taip pat pir
maris numeris jau suredaguotas
naujoje redaktoriaus Algirdo J.
Kasuiaičio.
Turinyje V. Albušis pateikia
eilę vieno žymiausi ausiu Ame
rikos teisininkų ir teisės isto
rikų prof. John T. Noonan, Jr.,
minčių krikščionybės ii politi
kos klausimais. s Duodamas Ka
li laičio pranešimas VLIKo sei
mui Detroite, Vincas Kovas .įdė
miai kalba apie VLIKo seimą ir
VLIKą apskritai. Trumpai svar
stomas Helsinkio procesas.
Vyt. Vaičiulis nagrinėja Goer
ge O well ‘19E4 m.” sukakties
ženkie, rasdamas, kad “1984 m. ’
yra visuomet aktuali, bet esmė
je niekuomet pragaištinga žmo
giškoji grė^nė.”. Įdomus straip
snis apie sovietų slaptosios tar
nybos veiklą, kuriame atsklei
džiama milžiniška ir pragaištin
ga sovietų žvalgybos veikla lai
svajame pasaulyje.Trumpai ra
šoma apie Čilę 'diktatūros na
guose.
Toliau seka plati pasaulio krik
ščionių demokratų veiklos ap
žvalga. Čia duodama truputis
KD istorijos bei žinios iš krikš
čionių demokratų internaciona
lo, įvairių Europos kraštų KD
naujienos, KD Pietų Amerikoje,
KD kova už žmogau^, teises,
KD pasisakymai ^svarbesniais
klausimais ir paji.
Knygų skyriuje trumpai pri-

“Lietuvos
lai.”

“Tėvynės Sargas” yra politi
kos iri sociaJiuiu mokslu žurna
las, leidžiamas krikščioniu de
mokratų. Žurnalas išeina ba
landžio, rugpiūčio ir gruodžio
mėnesiais. Atskiro numerio kai
na $4.00. Gaunamas administra
cijoje: Adomas Viliušis, 4050 5 .
Campbell, Chicag, IL. 6063Z
telefonas: (312) LA 3-8330.

Apsakymas. Jokia nauda iš
Antras būdas— tąąz vonioje,
rankas kaitinti Toks, kaitinimas j ?rc; c: lion H, nes Jiemorojų’
yra pigus,tari kiekvienas gydytis, būdą-'
i
____ _ ______
lengvai prieinamas. Pirtyje, žie mas gvdytojo žinioje. O pardanoma, daug'patogiau tekį- lcaitij| vėjai to vaisto pataria ki^kViei
nimą atlikti? Toks dgėsVs
-j nąm naudoti. Tuomi jie Mtei— Irano Chomeini patarė Per neutraliomis, jei nenori nuken
labai.pagelbstintis sąnariams be j kia žmogų pačiam vienam . gykokfti*aTtritų negaiūojknt. taif Į dytis tokią negerovę. Niekada, sijos Įlankos valstybėms būti tėti.
sąnarius'šildyti gali net seniau-j nė vienas hemoro jau s už menk
sias pensininkas.
/ ;
j biekį nelaikykime. Gydytojas
/../ v-, .
’.
i i- - J turi nustatyti, ar nėra išeinaKitas dalvkas. taf <nuolatinr r
• <
... , .,
j vA.- . w
, . < -Tx.
- v I moję žarnoje vėžio, ii laiku sumankstimmąs tokaf rankos pirs-J
■sekus, .žmogus gali būti iškelbėtų šankių. Toks darbas nėrė’
i.las. O su Preparation H terlię^
sunkus; bet n uola links. Kai ku | .dainasis, gali pagydomą negerorie (gal daųguiha pacientų) ne
1 vę . užleisti iki nepagydomumo.
mėgsta taip darbuofe. Jie velijai
i žinoma,.visi pensininkai nori
sėdėtu plepėti, o dėF sąnarių ne-J ■
ko nors,gero, ir labai daug, joj
geąpyių vien Ltabletes imti. Joms į
.už niekus. Todėl jie mielai'paai-1
jie Išveda visą darbą. Deja, taip |
, ,.
- ,. .
. -duoda apgavikų vilionėms. To-|
elgtis negalima, kaip , J ainsli Į .
r
■ ;
, . I
..
‘
;Kio-saug2Us dalvko nėra, kairi
pati ant sasm kailio patyrei.
i .
,*
* '
* ■”
J hemorojaus. gydymas Prepar*-|
ifen 11. Jojcs gydytojas t^jol
a *»a*i*a. P/rmįi, tKi’-jšsigydyt’
VifisU) neprirašo.
skrandyje -t. gaišta įsakančiais
vaistąis (Tagamettabfete?). f**- ,-įra pę.fs ^a4i sau pagailėti, tp-|
kartojai -tU)j fi/ft-^įp^ykopt
skrandį.
Oydy4ęjįįv pksakyi, r/gįįr hS -sėšfi 'į;šiito jutoiięss|
r<toią. tai laikyti vidurius ■or-|
tostus, ne kiejos, vaigydamss
jpi>sia-i juodos, stambiai maltų
kas
nArdjta
' jWdy imu -$rūdų duonas ir labai daug vai-į
ginki sndo jų skaUšWf ,ff-Ai$Gįi- . dąĄjartoviu ' naudojant. Su vi-l
ginto; dar gHnna^tik^^shkSti- | dbrtjBs*.’be liapšbajančių vaisiuj
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iingesniais tapę, jie galėtu stoi į kovą už demokratiją. Tokie
)rojcktui jau numatyti. Tik
nežinome, kada juo galėsime iš
kelti dūmoje.
Bolševikai buvo visai nesu
kalbami.
— Kckia čia jums nepriklau
somybė. kai visa Rusija kalėji
me — piktai atsikirto atstovas
Pirma išlaisvin
Aleksius kis.
kime Rusiją, x> to kalbėsime
apie Leituvą. jci tuomet dar
bus reikalas.
šalių pažiūros nepriimtinos
pasirodė nei vienai, nei kitai
pU'ėi. Iš Aieksinskio padvelkė

SENATVĖS MINTYS
V. KRĖVĖS APYSAKA

ido’ijcs ir iiiejjo neužmiršo,
net imperialistinės carų politi
ko...
Tokios politinės pa-deties aki
vaizdoje beliko vien tokia nesudėkinrja lietuviu soccialdemo.
kratų atstovų veiklos progra
ma dūmoje: 1. išnaudoti atsto
vo neliečiamybę kovai su rcaku< a; 2. ruc«šti savo kraštą.
yj>ač darbo žmones, kovai už
savo teises ir laisvę. 3. atėjus
progai, deklarutoi iš tribūnos
kad* Lietuvai reikalinga žemės
ir laisvės bet jų nelaiukia iš dūmosš
(Bus daugiau)

karuose, ant girių, keli balti
debesėliai, lyg žaliejoje pie
(Tęsinys)
voje baltų plonavilnių avelių
— J» bmu, dabar, seneli, kas būrys.
ptuaiilyje darosi. Te kio baisaus
—Iš kur tas lietus, seneli,kad
ir didelio karo, kaip amžių am debesio niekur nematyti?
žiai, dar nebuvo buvę.
Debesiui nesunku atsirasti o
— Karas kasdien buvo ir pir jos drėgnumą .pajuto.
Jos
ma. Tik tada žmegus su žmogu U daugiau nuvokia, nei žmogus
mi. □ dabar šimtai prieš gimtus išmano. Reikia gi jau lietaus:
eina. Kad žmogus galėtum vi ‘ada ir medžiai geriau kvepės,
siems įdėli šiiu’In, ką patsai iš ir pievos geriau sužeis -- memanai! Bet nėm tokios galy lauš bus daugiau; ir įavams
bės.
’.aip pat jo reikia. Ištroško že
Pasakęs tai, senutis moja ran melė.
ka poliai urną, lyg nuvydamas
despotizmu.
— Ir dulkių tiek nebus, senėkukį varną, km jam ramybę i, ir vėsiau bus ore. Tau gi bus
Nelengva buvo kalbėti ir su
Taivano sostinėje hoteyje
tarpia.
kita's dūmos atstovais. Susida kilo gaisras, kurio ine^u žuvs
čia geriau.
-- Žmogus žmogui vilkas se.
rė ispū<!is, Ivg tu prašai jų ma- j
— O, vaikei, čia dulkių nėra,
50 asmenų.
nei i. Seni žmonės taip kal- t mano seniems kaLams krrJ tik
Icnės. nei jierr> rūpi Lietuva,
M. K. Ciurl.onfo dekoraci.os eskizas
«o sumanytai operai Jūratė ;
nei jie ką nors supranta apie
^au les kuo daugiausia.
į
— Gal ir seni, bet nedori tie
ją. Kadetai (konstituciniai de
Ir vėl mūsų kalbą lyg kas nu
žmonės, kuriei taip manė. Kam, kando. Nutilo senelis, tylėjau VLADAS POŽĖLA
mokratai) ir trukdovikai (darmus
Ramygaloje,
su
džiaugsmu
i bo frakcija) girdėti nenorėjo
vaikei, ant vilkų versti, Vilkas ir aš. Atsiguliau aukštielninkas’
mes
pasveikinome
ją
..
Ir
taip
daugiau nieko nenori, kad tik ant vejelės ir ėmiau žiūrėti i
į apie Lietuvą vien jau dėl tau
KOVOS DĖL SPAUDOS
toliau,
ir
taip
toliau.
tam sykiui pilvo badą paten- dangų.
tinių motyvui.
j
. J
Apmaudas pagavo mane.
(ATSIMINIMAI)
niekam
j — Kas. girdi, dabar kels tą
kintų. Kas liko, to jisai
pako dabar, tariau sau,
Ilgai gulėjo ir svajojau, Ty—
ra
savo
tesėjai,
nurodykite
klausimą, kai pati dūmą, kaip
nepavydi.
(Tęsinys)
čiam lįsti į kalėjimą, kai ap!u buvo, \nen tik bitės be pa-!
sprendimu.
ant siūlo kabo?
linkybės ji traukė iš ten ? PaTavo tiesa, seneli. Kad žmo liovė dūčgė ir dūzgė. Senelis j
ir
juokau'
Jis
būdavo
švelnus
Kito būdo buvo atstovas Vla— Būtu laimė, — tarė kade
lankusis teisėjas, iš lengvo šyp
kaip sėdėies, nesi-! ,
o v. .
nės būtų tik kaip vilkai, nebū vis sėdėjo,
tai
reikš

iantis
jei
aplinkybės
J
, .v .*
_ Jdas Stasinskas, zagaretrs, Kau
tas M tklakcvas, — jei pavyktų
v
Be*;’' no advokatas iš pašaukimo.Nors
telėjęs, plačiomis pasižiūrėjo į j kokios nors autonomijos palinkę
tų ’jų tarpe nei tiek vargo, nei judino, nesikėlė is vietos. Bet
lavo.
?
tiek bado. Bet žmogus aršesnis vos atsisėdau, jisai paklausė:
Aronso, Ramygalos gyvento- Į mane:
iškalbus, jis vengė minią agi
* t> jums bent iš tribūnos. Bet ir
už vilką. Juo pikčiua kuris
— Ar jau eini, vaikei?
tuoti. Bet mėgo auditoriją. Jai jo, byla. Gina ją Bašinskas By- ‘ Kitoks buvo daktaras, kaip i tam dabar laiko nėra.
daro, juo yra žiauresnis, tuo di
—Laimingas tu, seneli! Nie ji> pasakė nemaža gražių kal la nesunki. Nors Anonsas
Pa- kolegos trumpai sėdintį, kalė- j Gudavičiaus pranešimas ne
desnis kraugerys, — juo labiau kas tau nerūpi, nieko tu nerei- į
bų. Jis gynė jose žmogų., jc ver trauktas teisman iiž prieš val- jime vadinome Gudavičių. Pra- nustebino lietuvių socialdemo
ji kiti jo broliai gerbia. Kur kalauji, gyveni šiame vėsiame tę ir teisę. Jis plakė policijos, ž;ą nukreiptą prakalbą, bet nas Gudavičius, reikalo žmogus, kratų kuopos narių. Jie panašių
jau čia vilkas? Jisai žmonių sodelyje kaip danguje.
j žandarų ir kalėjimų administ bylos įrodymai neaiškūs.
įiebranginęs savęs. Kai dūmoje pareiškimų ir laukė iš dūmos
— Laimingas, vaikei, vien ta-* racijos sauvalę su žmogumi.
tarpe. —. tikras avinėlis.
— Žinai, sako jam Stašinskas, reikėjo diplomatijos ją vedė atstovų. Tik bolševikai nuste
— Senovėje šėriau £al buvo tai, kuris niekam savo buityje, — Kaltininkai su ordinais, —- tamsta gali būiį; išteisintas, Praras Gudavičius
bino juos, žodžiais tokie revo
bloga nėra padaręs. O aš, vai-į
gyventi, seneli’
nekaltieji kalėjimuose, tamstos, jei tik nekalbėsi. |
— Tu geriau atliksi tuos rei- liucionieriai: rodėsi — pasaulį
— Geriau negeriau, bet erd- kel,, jaunas būdamas, daug žmo į teisėjai, tai žinote, —kartą pa— Gerai; pone {advokate, aš kalus, — kalbėjo kolegos. Jie apverstų, o iš tikrųjų jie neto
Bore powerful than ys<
dviaų. Linksmesni per tai buvo nėms bloga dariau. Ne tarp gy i sakė advokatas Stašinskas. Sta sukasiu dantis, Byla iš tikro se dūmai dabar opūs. Lietuvių so-j li nuo kadetų nubėgę; pirma,
venau, kaip reikėjo, ir šio ir to s'’ šinskas buvo įvairus. Drąsus ir kėsi. Teisme susitiaišė liudyto cialdemokratų dūmos atstovų1 girdi, Rusiją išlaisvinti, o pas
žmonės.
5
norėjau.
-J griausmingas, jei reikalas lie- jų parodymai, jjefeiamasis pa kuopai rūpėjo keturi klaūsmai: ■ kui apie Lietuvą kalbėti. Atli— Gal gi tavo tiesa, seneli,
Ir galva jo dar žemiau nulin--j t ė nuožiūrą. V. Kapsuko byloje žiūrėti buvo menkas žmogus — laisvių, žemės, darbininkų ir kuonys. Nieko jie neišmoko iš
Linksmas dangaus paukštis vi
ko, nuskendo senelis mintyse. j už priklausymą LSDP nebuvo paniūrės/apšepęs^ argi galėtų mūsų
nepriklausomybė, Ar J
sada gieda, nors turtų neturi,
Gal praeityje ieško savo nusi j tiesioginiu kaltės įrodymu. Pro- toks pakalbėti? Prokuroro?, for yra kas pritaria jiems, ir kas jie j
nekrauna, nes jam erdu pa
dėjimų, o gal
jo mintys. dabar ! kuroras vis dėlto reikalavo sun- mos dėlei tik palaikė kaltini tokie? Tą misiją turėjo atlikti 11
....
dangių gelmėje. ■ .
skrajoja krtoje
kitoje gyvenimo pupu- { kiųjų darbų kalejimo
mą. Gynėjui beliko tik pasaky- Gudavičius.
J a SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
—
tai, seneli, nūnai žmoJis pradėjo nuo socialdlemok- 5
Į — O Įrodymai ,pone prokuro: ti pora žodžių ir ‘kelias pastanes piktai kariauja, vienas 'e^e‘
seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
ratu. Rusų s. d. frakcijos pirmi- ji yra
Atsikėliau nuo vejelės ir pa-j re? — kaip debesys su perku, bas.
kitą žudo, kad erdvės sau
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
tylomis išėjau iš sodelio. Senis nija užgriuvo ant jo gynėjas Sta
-- Paižiūrėkitej ponai teisė- ninkas Ceretelli buvo sukalba-Į S
ieško.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
darbus dirba.
— Ką tu kalbi, vaikeli! Ar (tebar. nepasijudino, nepakėlė šinskas. Gal Suvalkų žand'arų i jai, koks jis: teisiamasis nesu- miausias iš jų. Išklausęs išdės- |
maža yra plataus pasaulio, kad .galvos, nei kada aš kabalktėjau' pulkininko žinios, kurių teis- gebėtų ne tik kalbos, bet ir tri- tytųjų klausimų, Ceretelli pa- f
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 5HLLJONUS dolerių
apdraudų savo nariams.
reiškęs:
•
;.
i
varteliais.
I
mas
nepatikrino?
Gal
policijos
jų .žodžių dorai pasakyti.
ankšta būtų. Pabiūro. tik žmo
— Visais klausimais mes ga- 1
Vai, senei, senužėli' Ar gi tu j departamento žinios, kurių mes
njs. O pabiūrusiam visur -ankš
— Tamstos paskutinis žodis,
*LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
lėtume
susikalbėti,
net
ir,
maI
tiesa
pasakei,
kad
vien
tik
tasai
Į
nežinome?
O
gal
1907
m.
LSDP
teisiamasis, — sakd pirminin
ta, nors jisai vienas būtų vi
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių, draugas gali
no supratimūį Lietuvos nepri- |
same pasaulyje, žmonės dabar laimingas, kurs niekam savb _ apyskaita, paimta iš renzūruo- kaujantis teismui, t
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
klmsomybės.
Tuo
klausimu
aš
3
jj jamo laikraščio?. Gal pagaliau — Laukiu, — pasakojo Stasiu
visą žino; tik nežino to, kas buityje pikta , nėra padaręs?
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Į rašiniai, kurių braižo ekspertizė kas, — kad Arsonaį pasakys: esu kitos nuomonės, negu ma- §
Jei
gi
tiesa
yra
tavo
žodžiuo-Į
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
jiems geriausia reikia žinoti.
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
no
frakcija.
Kažin,
ar
jūs,
išskyj
se, nėra ir nebus laimingo pa-1: nepripažino? O kokie kiti iro- ‘‘Aš nieko daugiau negaliu pa
— O ko gi, seneli?
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
[dymąi? Jų nėra byleje. Ir su tc- sakyti.” Žiūriu — tas iš pupų rus kokią nots atsargios formos g
— Matai, kaip bitės siupte- šaulyje.
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
Aš tik vieną tokį žinau buvus kiais, ponai teisėjai įrodymais nevarytasis atsistojo; kaire ran- deklaraciją, j galėsite ką nors g
rėjo aviliu. Norėjo sulįsti^ Ne
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
pasaulyje, bet nelaiminga bu-jj ponas prokuroras ateina į teis ka įsirėmė i šoną, atstatė kru- , daugiau padaryti.
trukus bus lietuą..
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
— Kitaip yra su žemės ir dar
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
Aš pakėliau galvą į dangų ir vo Jo buitis, bet baisi buvo mą ir prašo teisiamajam pritai tinę, ir, kilstelėjęs aukštyn gal
bininkų klausimais. Jų esmė
kyti sunkiausią bausmę. Visam vą, pradėjo:
apsidairiau: dangus blaivus, Jo mirtis....
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
(Pabaiga)
kam yra riba! Ji yra ir proku — Kai revoliucinė! banga už- Lietuvoje gal kita. Jūsų darbi
niekur nė debesio. Tik toli va
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
roro reikalavimams. Tamstos, liejusi visą kraštą, jasiekė ir ninkai, pavyzdžiui, neturi nė
tų teisių, kurias turi rusai. Bet j
307 W. 30th St,
York, N.Y. 10001
taktika tais klausimais bus vie- j
TeL (212) 563-2210
noda: suteikti darbo žmonėms
>2 LITERATŪRA, Hetuvią literatūros, meno ir mokriir žemės ir teisių, kad,
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IIS4 m. metraitls. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, VInfrKrėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stanko*
j. Raukflo, dr. Karto Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukom!* t
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkitelės ir A. Vari/
kūrybos poveikrtaia. 365 puri, knyga kainuoja tik
> DAINŲ ŠVENTfiS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tiri
fialą lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie datin
fvente* bei ją istorija Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
Hems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.
I
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I
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> V LEMIA O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy
Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
tai Juozo Adomaičio
gyvenimo bruožą xpralymasr bet tiksli to laikotarpio buities Hts
ratūrini studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu knyf>
ptrduodaaix tik už H.

1 EH7TUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaExsxb
|3oxnūl parsiyti studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni# t
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs Hetrieuas
Cetuvfui. Leidinys Oiuatruotas nuotraukomis, pabaltoje duodami
vitovardžiij parsdiniinrt>tr jų vertiniai j vokiečių kalbą- Eafe'
aaudlngoje S35 puri, knygoje yra Rytprūsių l*mėlapla. Kaina 5*

Cosmos Parcels Express Corp. •
,

'

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Ini LIUDAS MIKŠYS,
, 50 metų studijavęs, kaip

W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737

p.

> K4 LAUMIŲ LXMS. ra lytojo* Petronėlės OriataftėJ

mtnfrnri ir mintys apie tameais ir vietas neprft Lietuvoje ir pi?
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knygs turi 234 puslapius
bet kainuoja Hk tl.
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nrauprw
Im ir khidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje’ tik iFurflc Jalinske knygoje «p<?
Jsrorz
Ir po«
Dabar bū*ų jj galiroa THivndtnt! kovotoju “i tmoęsuf teiM*
Knyga v-t (fideHc formato. 2*5 pcnbipig. kainuoji B*.
v IATTlTNt8 NOYKLtS. HL lorfenko klryba, J. Vrta'»
rvrtfcnaa lt* pL tnyfoja yra W tgmojinr, nemaru. Irina 15
gwyfK faxnamol WawH**01“?«■ ■ateW lt . rMea*>
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2759 W. 71st St, Chicago, I1L
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
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Atdara šiokiadieniais nuo
”w r 1 vaL ryto Ud 10 vaL vakaro.
Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas
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IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA
parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bei kada Ii
Bet kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Metuvią kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium Ir prof. BL
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
IaIb*
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neriam meneaiui

Chicago >45-00 per year, $24.00 pel
ax months, ^iz.uu per 3 months, in
loc*‘Uues yiu.iKj per year, į iana(ioja;
Š22.UU per six mouths, >L2.uO per
LDCUiflkg _______
xree mouths. cauaUa ^45.uu per year*
pusei oaeių ___
w<ner counuies
nex year.
vieuAui menesiui

Z5 cenu per copy

HO.Ot
$22.00
$12.00
$4.00
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UZsrelUUū>ė.
melams _
pusei metu

rūiB ir knygų lietuvių kalbon vertėjas; Pijui Grigaitis, I
50 metų redagavęs Naujienas ir švietęs Amerikos lietu- j
vius ir Amerikos teisėjus apie pagrindinius Amerikos
konstitucijos ir visuomeninio gyvenimo dėsnius; Antanas
Montvidas, Susivienijimo Lietuvių Amerikoje organižato-;
rius ir lietuviškų laikraščių redaktorius; ir šimtas kitų. ’
Ne visi po Antrojo Pasaulinio karo atvažiavusieji
lietuviai suprato Amerikos steigėjų diealus. Daugelis jų
nusivylė Amerika. Keli grįžo Lietuvon. Jie gailėjo^',
kad išvažiavo. Jiems atrodo, kad sovietinėje Rusijoje yra :
idealistų. Jiems patinka amerikiečių doleriai, bet jie ne- j
patenkinti amerikiečių santvarka. Tūkstančius jie krau-i
na, ištaigingus namus statosi, bet komunistinėje siste
moje jie mato idealizmo žymių. Jie yra įsitikinę kad
Amerikos jaunimas yra supuvęs, narkotikų sugadintas,
kad iš jo nieko naudingo, gero negalima laukti. Kaddidelė dalis Amerikos lietuvių minėjo Amerikos nepri
klausomybės 200 metų sukaktį, tai nejiaterkintie'i minė
jimą boikotavo, jo nesarsino, į jį nevažiavo.

■'

-A

$48.0<

Dabar Amerika nepatenkintieji ym
bendradarbiauto jai su okupantu. Jie siunčia savo vaikus
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicajįoje ir priemiesčiuosesekmadienius, pirmadienius ir šven Į Kapsuko “universiteto” kursus, vaišina atvažiavusius
tadiemus.
Leidžia Naujienų Bendro
metams___________
vė,
1739
So.
Existed Street, Chicago, Maskvos agentus ir išsipasakoja, kaip jie blogai jaučiasi
pusei metų ______
$24.00
Kauno pilis
Amerikoje. Laimė, kad tokių lietuvių yra nedaug.
trimg mėnesiams
$15-00 IL 60608. Telef. 421-6100.
Senieji lietuviai amerikiečių tarpe Įžiūrėjo gana daug
▼ienam mėnesiui _
Pinigus reikia siųsti pašto Money
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
idealizmo faktų. Gen. John Singlaub, savo laiku koman v L, I LA KŪNAS
rybos (Los Angeles skyriaus)
davęs Amerikos karo jėgoms Pietų Korėjoj, tapo vienu
pirmininkas inž. Antanas Mažei
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
ka, Lietuvių Bendruomenės Va
pavyzdingiausių karo vadų. Šių metų pradžioje (sausio
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai
karų Apygardos pirmininkas
mėn. 23 d.) Taivane jis pasakė pačią turiningiausią kalbą
(Tęsinys)
A. Nelsaitė — Santa Monika, inž. Rimtautas Dabšys, buvusių
Kinijos gyventojams. Jis nurodė, kad komunistinė sis Tai šie sk.BALFo
vąl.d, surėngu «>• ^rodeckas — San Dienoj B ALF o skyriaus pirmininkų
tema yra pati žiauriausioji gyventojų išnaudojimo sis
vardu — Aleksandras Dabsys ir
Amerikiečių pasiryžimas ir dvasia
tema. Gyventojai privalo kovoti dėl savo laisvės, kaip ■ia.us BALFo valdyba surengu-į M. Šimonienė ir V. aunienc
anksčiau programoje nenuma
si minėjimą: pirm-kas VI. pa.! Santa Barbara.
Pasaulio Lietuvių Jau
Praeitą sekmadieni Amerikos lietuviai Lietuvių Tau kovoja rusų komunistų pavergtos tautos.
žiūra, pirni-kb pavaduotojas, -j Sekant programą, galima sa- tytas
Lietuviai turėtų būti dėkingi gen. Singlaubui. kad AL Naujokaitis, vice-pirminin-; kyti “‘paraidžiui”, jos eigoje at- nimo S-gos pirmininkas — Gin
tinėse kapinėse pagerbė ten palaidotus lietuvius, papuošė
|
jų kapus, padėjo gėlių prie paminklų ir prisiminė jų pa jis visai Kinijai priminė Lietuvą. Jis pasakė, kad Lietuvp kai — Juozas Dženkaitis, Simas - sistojimu ir tylos momentu bu- taras Grušas.
Buvo numatyta ir skelbta, kad
darytą gerą ne tik artimiesiems, bet ir visiems lietuviams. nėra Sovietų Sąjungos socialistinė respublika, bet yrn Kveė 's, Liucija Mažeikienė, An- va pagerbti mirusieji šio B AI
šiam, Lcš Angelėj, mine jime dj
Kapinėse buvo pagerbti lietuviai, daug energijos ir komunistų pavergta tauta. Kiniečiai ap:e lietuvius mažai gelė NeUrinė, Alfa . :(j>irm-ko Fo skyriaus veikėjai (M.
žmona-) Pažiūrienė, Leonas-Vai kięnė, K. Lukšis ir kt.), prelaw
pasišventimo paskyrę lietuvių tautės laisvei, gyventojų težinojo, o po gen. Singlaubo kalbos politikai turėjo aiš tąįtis, Vladas VęJža. 'Sekretorė las J. Kuėing?s>sūkaA>ėjo*trum- t:vvaussBALFo centro vsfdybos
o:rm hinkė Marija Rudienė, bet
gerbūviui, kultūrai ir savo tautos praeičiai‘pažinti. Dau kinti kiniečiams apie lietuvius/'Pirmą, aišku, jie patys
. janiaąjRulįšėnienė,: iždiniu- pą invokacijos maldą. Toliau ii ^'Hėdamr atvykti s^ėjo paturėjo
pasiteirauti.
,
;
.
.
-t
guma lietuvių, kovojusių prihš rusus, vokiečius ir lenkus
kas — Albinas • Mickevičius. In-1 pagrindinis akademijos ML M
Šis
Amerikos
kariuomenės
vadas
pasitiki-Amerikos
’
formacijos ir spaudos reikalams •.Naujokaiti? sveikinimo ^gdziu- ai rsti vvc:kirrim^kfyri perskaistengėsi pasiekti Ameriką, nes amerikiečių idealai buvę
p^nęn atacs vedėjas ~M. Nau‘artimiausi kovojusių lietuvių dvasiai. Čia važiavo Kos kariais. Jis įtikino kiekvieną lakūną, kiekvieną pėstinin —-pakvietė irta proga BATjFą svę:
nių
vietovių
atstovai:
(k
Mikuc-.
kino:
Lietuvos
genedslinis
garjok-Jtis. .Marijos; Rudenės vie
ciuška, čia skubėjo Šliūpas, čia savo rankraščius atsivežė ką. -kad Pietų Korėjoje jie kovoja dėl tt pačiųjteisių,: ku
kiehęJ-^ VAs^ ir'ąį>yk, N. M5c- ( Tlžs.. konisulas Vytautas ceka- toje
k-Hiėjo B’ALFo steigi
Vadovas Biržiška. Atvažiavo tūkstančiai, dešimtys tūks rias amerikiečiai išsikovojo prieš 200 betų.
Bet prezidentas Reaganas Kapų Puošimo Dieną dar kienė -ėi nąuskąs, Amerikos Lietuvių la- mo/ prieš F) metų, viena daly
tančių kitų, jie atsivežė tas pačias mintis ir pasiryžimus,
viu — Al-^a Dev-niene (dabar
kurie juos metė kovon rusų, vokiečių ir lenkų pavergtoje gražiau prisiminė žuvusius ir dingusius be žinios ameri
Grigalienė), kuri buvo ne tik
kiečius karius. Prieš 16 metų Amerikos kariai vedė kovą kario sargybą ėjo 'kiekvienos .ginklų, rūšies karys.
Lietuvoje.
vienintelė (čia ~ pas inis Los
Mes nežinome šio kario vardo, — tarė prezidentas. Angeles) dar ldx?gyvenanti tų
Vietname. Jie stengėsi padėti Vietname gyventojams ap
Amerikon atvažiavusių lietuvių vaikams buvo leng siginti nuo svetimųjų vergovės. Vietnamo kovos, lauke iš — bet- mes:žinome jo drąsą. Jis yra Amerikos širdis,
BAIzFo veteranų, tbef ir pirmo
viau suprasti amerikiečių idealus; siekimus ir pasiryžimą, viso žuvo 58,012 amerikiečių. Kongresas sudarė specialią Amerikos pasiryžimas ir Amerikos siela.
ji BALFo’ organiazeijoie veikė
negu kitų tautų Amerikon atvažiavusiems žmonėms. Lie komisiją, kad nustatytų, kur yra žuvę 2,489 kariai. Visi
Prezidentas' sukalbėjo maldą už žuvusius Amerikos ja, reikalavusi, kad imbėgcliai.
tuvių vaikai suprato amerikiečius, Įsitraukė Į amerikie kiti kariai grižo Amerikon gyvi, o žuvusieji atvežti ir karius, paskaitė šiuos- Amerikos poeto. Longfellow w Antrojo karo, pagal.rusų rei
kalavimą — nebūtų grąžinti So
čių gyvenimą ir susižavėjo tais pačiais pasiryžimais, kaip ' palaidoti. Ta Kongreso komisija apkhusinėja amerikie žodžius:
: • '
vietų Rusijon.’ kurion grįžti yna
ir amerikiečiai pasiryžėliai. Lietuvių vaikai vien tik Chi- čius. buvusius kariuomenėje, nelaisvėn patekusius. Ras
; ?■
“Taigi,
. _ . ■
eiai buvo viliojami Lietuvos pa
cagcje suorganizavo du Amerikos legiono postus. Lietu- tas vieno Amerikos kario lavonas, bet nepavyko nustatyti
• Kai drąsus milžinas miršta,
bėgėliai
. vių Tautinėse kapinėse kalbėjo Jonas Paukštis, Amerikos I žuvusio kario vardo, pavardės ir gim.mo vietos.
Ilgus metus veržiasi
(Bus daugiau)
komanderius, lietuvių kovotojų už savo krašto laisvę sū
. ’i. - ’; .Iš mūsų „akiračio krašto
To kario lavonas atvežtas Į Washingtoną ir atneštas
nus ir pasišventėlis. Ne pirmą kartą jis atveda Amerika Į Kongreso rūmų rotondą. Ten ekario palaikai, sudėti Į
— Sekmadienį Kinijoj, Jusan
Žiburiuojantieji jo spinduliai
legioną i Lietuvių Tautines kapines, pagerbia žuvusiu ’ plieninę dėžę, prabuvo iki pirmadienio. Washingtono ir ;
provincijoj iškrito nep?pr-i:-tai
f .. -..g y lr nušviečia žmonijos taką”.
papuošia kapus Lietuvių Tūutinėse kapinėse palaidotų ]e-1
vietovių gyventojai dieną ir naktį, galėjo' užeiti į
Spausdiname ant greitųjų padarytą laisvą vertimą. Į Uipnis lietus ir užvertė ke'iu
pašlaites net 3 kelių, žuvo 100
gionierių, žuvusių kovoje.
i apskritą Kongreso rūmų salę ir nusilenkti žuvusiam be- palikdami poeto nusakytą prasmę.
I žmonių. Apie 50 sunkiai sužeis
Be Vaclovo Biržiškos ir Jono Šliūpo. Lietuvių Tau-: vardžiui kariui.
■
Jeigu krašto prezidentas šitaip vertina Amerikos ka tų.
- ”1= (
tinėse kapinėse norėjo būti palaidotas ir dr. Kazys Gri-1
Prezidentas Reaganas pasitiko nežinomą Amerikos rius, pasiryžusius ginti pagrindines žmogaus teises, jeigu
— ja V ir Japonija susifu-ė
nius, Lietuvos gyventojų laisvai rinktas prezidentas; kari prie Kongreso rūmų durų. Kartu su juo buvo visi tie kariai pasiryžę: padėti lietuviams atgauti savo laisvę,
Adomas Šernas-Adomaitis, ilgametis Lietuvos redakto- kabineto nariai ir jų šeimos, jeigu norėjo. Prie nežinomo tai esame ne vieni. Mums neverta pamesti kelią dėl takelio. Japonijos jenai sustiprinti. |
Nuo sausio pirmos dieno*
Dieilraxio kainos:

PASTABOS IŠ TOLO

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATAVenezuela, Caracas, 1982 metai

(Tęsinys)
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Daugelis vyresnio amžiaus gydytojų, praktiš
kame savo darbe turėję progos susidurti su Įvai
riais netikslumais, skeptiškai žiūri Į modernią
mediciną. Tik jauni gydytojai, baigę tos medici
nos mokslus, būna “dosnūs”, prirašydami vienai
ligai krūvą vaistų, šią klaidą tie gydytojai pastebi
vėliau, savo profesijos praktinėje eigoje.
Dr. Claude Bernard sako: “...Visi vaistai
yra nuodai, ir juo jie stipresni savo sudėtimi, tuo
žalingesnis jų veikimas, nes trumpalaikis ar ir
ilgaterminis jų veikimas vienodai nusilpnina or. ganizmą. Užtat šiandien ne kartą girdimi nusi
skundimai dėl ligonių apsinuodijimo vaistais, ir
dėl netinkamos gydymo sistemos pahaudojimo.
Gyd. Schelton paneigia bet kokią gydymo
priemonę, nes mano, kad organizmas turi viską,
kas reikalinga ligai pašalinti. Čia svarbu suteikti
organizmui sustiprinimo elementų, kurie yra tin
kamoje mityboje. Taip pat ir gydytojai Carton
bei Schlemmer teigia, kad žmogauą išsigęlbęjiięas
glūdi jo paties organizme. Lengvas pabadalimas,
tiksli mityba, reikiamas poilsis nejučiomis page
rina ir sustiprino musų sveikatą. Bet kokia liga
-irirgus. .svarbų .išlaikyti ramybę, nesinervuoti.

i nes nervuotumas ir jaudinimasis yra dideli orgaI nizmo silpnintojai, sulaikantieji nuodų pašalinimą
iš kraujo. “Mes nenorime šiandien teisti medici
nos, sako gyd. Carton ir Schlemmer’is. kuri jau
pati yra gydytojų diskutuojama ir teisiama, nes
ligonių skaičius vis labiau didėja. Tiesa, šių laikų
medicina gali didžiuotis tam tikrų užkrečiamųjų
ligų pašalinimu, tačiau visos didžiosios ligos, ku
riomis serrta daugybė žmonių, nėra padariusios
pažangos išnykimo linkme, šiandien vis daugiau
ir daugiau yra statoma ligoninių, o. jų visvien ne- ,
(užtenka; gydymas pasakiškai brangus, mediciI nos personalas gausėja, o ligų pašalinimo skaičius
nemažėja, nors žmonės dešimtimis metų gydosi
nuo tos pačios ligos...”
Profesorius Maurice Delort’as 1962 m. gruo
džio 16 d. Bourges Akademijoje šitaip išsireiškė:
“...Dabartinė medicina yra išsisėmusi ir negali
transformacijoje, pasikeitime bei patikslinime
kuo nors daugiau pasireikšti. Ji tūri mirti, kad
iš naujo atgimtų naujomis gydymo priemonėmis,
metodais ir mityba”.
Vienas pirmųjų natūristinės medicinos
gydytojų Europoje

Danų kilmės gydytojas Mikkel Hindhed bu
vo vienbs i >pfrmųjų> devynioliktu • šimtmečio', g/dy4
tojų Europoje. Jis nustatė tinkamiausią žmogatB
organizmui mitybą. Jis palaikė nuėlatini kontak
tą su to laikmečio natūralios mitybos steigėjais
gydytojais — Heinrich Lahmann’u, Berg’u ir Birit

cher Benner’iu. Tačiau eksperimentinius bandy- asmenys, kuriuos pasirinko savo eksperimentams,
mus darė pats vienas. Darbas buvo sunkus, nes buvo jis pats ir jo šeimos nariai. Po ketvirčio
nelengva buvo Įtikinti kitus kolegas, kad auga metų šių eksperimentų, jis priėjo išvados, kad
linė mityba yra pati sveikiausia,; ir tik Pirmasis “pats kukliausias ir paprasčiausias mitybos būpasaulinis karas, iššaukę^ badąvimo laikmeti, pa • das žmogaus gyvenime yra ir pats sveikiausias
kreipė visos tautos nusistatymą sveikos mitybos organizmui”. Kai žmonės jo paklausdavo, ką
linkme. Kaip Įprastai, daugelis visokių išradimų turi valgyti, jis juokaudamas atsakydavo: “Pa
ir atradimų gyvenime atsiranda atsitiktinai, be siklauskite savo gydytojo, o ką jis nurodys ir pa- x
didelių pastangų. Taigi, ir jo tikslas buvo atsiek tars, darykite priešingai. Tada patys atrasite ir
sužinosite, kas jums reikalinga”.
tas tuo pačiu būdu.
Mikkel Hindhed’as buvo turtingo ūkininko
Jis samprotavo: “Kaip galima suprasti, kad
sūnus, gimęs 1862 m. vasario mėn. 2 d. Nors tėvas tokiu svarbiu reikalu kaip mityba, nuo kurios
gyveno pasiturinčiai, tačiau norėjo, kad jo vaikai priklauso visas žmogaus gyvenimas, mokslas lei
gyventų kukliai, neišlepintai. Baigęs pradinius džia pats save šitaip klaidinti?” Į tai jis pats at
mokslus savo apylinkėje, mediciną studijuoti iš sako: trūkumas atitinkamų tyrimų duomenų. Bęt
važiavo j Kopenhagą. Buvo išskirtinų gabumų daugybė žmonių tokiam teigimui gali prieštarau
mokslui, kurie jam leido tuo pačiu metu dirbti ti, sakydami, kad mokslo specialistai laboratori
ir studijuoti. Medicinos mokslą baigė pačiu aukš jose daro tūkstančius tyrimų. Taip, tas tiesa,
čiausiu Įvertinimo Idiptnhi. Tokio įvertinimo ta kad mokslininkai daro tyrimus su šunimis, katė
me universitete nėt 47 me^ laikotarpyje nė vie- mis, žiurkėmis ir kitais pndrrėPahi.
paa studentas nedėto pbsiekęš. /.
jeigu norima sužinoti, koks, tinkamiausias mais
Iš karto pasipylė“jam pasiūlymai dirbti pri tas žmogaus organizmui,.U maisto tyrimus reikia
vatinėje thedkfnos klinikose, taip • pat profeso daryti su žmonėmis
riauti universitete. Tačiau gydytojas Hųidhecfas
’ j/
(Bus daugiau)
.
*
visus tuos pasiūlymus atmetė, kadangi buvo labai
nusivylęs mokslinė miedfcina. Jis nutarė išva
KTS SKAITYK IR KITUS
žiuoti iš Kopenh^^ grj|ti.^j»L i savp gjmtąją
SKAITYTI DIFNRASTI
vietą ir ten patarti sav6*ta^ifiwiafbs, kaip turėtų
jie gyventi ir kuo mažiau? susirgtų. Tokių
4
vedamas, nukreipė savo gyvenimą.ta kry
Pradėjo daryti Ttfityfičs
** * ’ L* ▼ " bandymus. Pii

< a
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VAKARŲ

VĖJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
Blaming

Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARG1S

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St
Chicago, Hu 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis
FD. LE.

Lietuviškos knygos

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Naujienose buvo skelbiama,
kad Bronio Railos nusibastyinai
Medicinos direktorių*
jau atspausdina, lai buvo tiesa
1938 S. Manheim Rd„ Westchester, III. praeitais metais, kai J. Klauseikis pasijuto be pagrindo-įžeistas
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis
ir panoro pasižiūrėti arčiau į
ir kas antrą šeštadieni 8—3 vaL
Bromu Railos mėgiamas pa1• TeL; 562-2727 arba 562-2728 » reiksii
nuomones. Arčiau pastu
dijavęs, jis rado reikalo para
TEL. 233-8553
šys knygą apie Bronio Rados
labai lengvą švaistymąsi įžei
Service 855-4506, Page 06058
džiančiais žodžiais.
DR. A. B. GLEVECKAS Pirmiausia, Klauseikis faktais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
įrodė, kad Raila įžeidęs K. Ja
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
nutą be jokio pagrindo ir be jo
kio reikalo. Trenkė kaip perkū
1907. West 103rd Street
nas giedrą dieną ir nutratėjo.
.Valandos pagal susi ta rimą
Kai-Januta bandė reikalą išaiš
kinti, tai Raila ir klausyti neno
DR. FRANK PLECKAS rėjo. Orakulas burną atvėrė, ta'
neteisingo žodžio nepataiso.
OPTOMETRIST AS
Waatchestar Community klinikoj

KALBA LIETUVIŠKAI

J. Klauseikis giliau pažiūrėjo
2618 W. 71st St Tet 737-5149 į Railos “stilistiką” t ir papras
Titaną akis. Pritaiko akinius
čiausiais faktais įrodė, kad gra-'
ir “contact lenses”.
žiais žodžiais apibarstomas labai
negražus tvirtinimas. Tas tvir
tinimas veik visuomet yra mela
Dr. LEONAS SEIBUTIS gingas. O melas, nors jį gražiau
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
siai “stilistas” papuošia, vis lie
PROSTATOS CHIRURGIJA
ka melu. Kenksmingu pačiam
2656 West 63rd Street
šmeižtajam.
■'
Valandos; antrad. 1—4 popiet,
ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofise telefonas; 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų 'ir šlapumo
' '
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

1

MOVING
į

Apdraustas perkraustymas

iš ivairiv atstumu.
ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYTAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charge
ir VISA korteles. R. ŠERĖNAS.
.

Tel. 925-8063
.....

J. Klauseikis parašė studiją,
kurią turėtų atidžiai paskaityti
visi lietuviai, kurie plunksną į
rankas ima ir nori pasakyti savo
nuomonę visuomeniniais ir poli
tiniais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti ir teisininkai, kurie
teisės klausimais dar rūpinasi.
Knygoje gyvais pavyzdžiais pa
rodyta, kaip nereikia rašyti. Ne
reikia rašyti ne tik paprastam
piliečiui, bet visai nedera kelias
knygas parašiusiam, aukštus
meluotojui ir labai žalingu apmokslūs baigusiam žmogui.
Autorius yra teisininkas, baigęs
Kauno universitetą, dirbęs teis
muose, rašęs teisinius sampro
tavimus.
Knyga, atspausdinta praeitais
metais, jau baigiama parduoti.
Kas nori ją įsigyti, tai turi ra
šyti K. Janutai, 2818 Avenal St,
Los Angeles, CA 90039. Jei pas
jį dar yra keli egzemplioriai, tai
už tris dolerius jums ją atsiųs,
o jeigu jau nebebus, tai bus vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri
išėjo. Ji nebeg'ull, bet išėjo į
žmones. Raila yra Klauseikio
knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties
knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie

GAIDAS-DAIMID
vergų stovyklų sunkiu darbu.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO {STAIGA
sekimu. Y’patingą pretekstą
1980 m. žaidynėms davė vakarų
Iręs laimėję klubai, papildyda- pasaulio kraštų boikotavimas
I mj savo komandas kitų klubu Maskvoje vykstančių Olimpinių
coke L&yaųjkim'
Park, Toronte įvyks 1984 m. iškilesniais žaidėjais. Tuo bū Žaidimų.
Tarptautinė Laisvoji Olimpija- du, vyrų krepšinio rinktinės pa
da (Free Olpnpiad) , kurią ben- grindą sudarys Toronto PPSK BR. NAINIO KALTINIMAI
Boslo-j
drimis jėgomis rengia Lietuvai, Aušrų, vyrų tinklinio
LKDS biuletenio 46 nr. iš- ~
latviai, estai įr ukrainiečiai. i no Grandis, ledo ritulio — To-' spausdinom trumpą komentarą | Siam reikalui yra sudarytss spe ro-nto LLRK, futbolo — Chica-I bel Pasaulio Lietuvyje pasiro-J
cialus komitetas iš visų 1 riu ! gos LFK LituaMca.
dučių pesimistinių pažiūru į Lie,
tautybių atstoviu kuriam pir:
Individualinio {pobūdžio spor-1 tuvos laisvinimo probiemas.Tos
mininkauja tcruniieiis dr. Ri I to sakose, kaip l^ngv. atletikoje, i pažiūros labai patiko “Gimtojo
mantas Petrauskas.
į plaukyme, šaudyme ir lauko te- Krašto” leidėjams. Juk šie vi-• Šių žaidynių tikslas y<a iš ’ nise, r inktinės {sudaromos ba-1 są laiką kartoja apie išeivijos;
reikšti ,protestų <4ėl neieul.nu ziuejantis asmeniškais sporti pastangų “nesėkmingumą',. Už
sovietų pavergtoms tautoms sa- ninkų a-tsiękimaĮs. Tuo reika-f šį komentarą p. Nainys atsiuntė
ve aMo^aWM&npmiubse Žai lu yra ki'ęįpįąpiąsi j visus .mūsų I LKDS biuletenio administratodimuose, ir kitose tarptautinėse rškilesniuošius su šakiį sporti riui ponui Kavaliauskui labai |
ninkus. Jei atsirastų mums ne grubų laišką. Mūsų komentarai
varžybose.
'
žinomų sportiniikų’, ypatingai buvo taikomi LB organui “Pa-1
žaidynių programoje yra šios įi lengvatiečių bei .’plaukikų, ku- šaulio Lietuvis”. Mūsų nuomo
8 sporto šakos: lengvoji atieti- Į rie jaustųsi’ pajšgūs rinktinėse ne, išeivijos spauda neturėtų
ka vyrams ir moterims, plauky ■ dalyvauti, ’ prašomi nedelsiant duoti progos okupantui džiaug- i
mas vyrams ir moterims, krep {panešti ŠALFASS-gos Centro tis lietuvių pesimizmu, nesuta
rimais ir t.t.
šinis vyrams, tinklinis vyrams, Valdybai, šiuo tdresu:
ir moterims, futbolas (soccer),
Algirdas Bielstus, 3000 Had Su p. Nainiu mes .neturime'
ledo ritulys ir šaudymas.
den Rd., Euclid,’-OH 4-1117. Tel. jolrų nesusipratimų. Jis yra lai
šaudymo varžybos bus pra (216) 48I-714d.| 1
sva.s turėti bet kokią nuomonę
vestos biržędio 23 įr 30;d-, latvių
ir tai mums visai neįdomu. Į
šaudykloje “Berzaine”, netoli ■ Lietuvių daJyvavimui šiose mūsų komentarą jis. atsako kaip
žtaidynėse koordinuoti tiek iš
Toronto.
organizacinės, tiek ir iš sporti Bronius Nainys, o ne kaip PL
Visose sporto šakose, kiekvie nės pusės, Toronto yra sudaro redaktorius, todėl nesinori da
ną tautybę atstovauja jų repre mas plačios apimties komitetas. ryti net atsakymų į jo nepagrį
zentacinės rinktinės, sudarytos Reikia tikėtis, kad šis didžiulis stus ir su paprasčiausio manda
iš viso laisvojo pasaulio (dėl. renginys susilauks -iš lietuvių gumo nesilaikančius teigimus.
praktiškų sumetimų
daugiau visuomenės prideamo dėmesio Paminėsim tik tiek, kad iš jo
laiško atrodo, jog mes turėtume
sia iš Š. Amer ikos).
ir paramos. .
Į.
Lietuvių rinktinių sudarymu šALFASS-gos Centro Valdyba pradėti B. Nainiui aiškinti kas
yra VLIKas, kokia jo prigimtis,
rūpinasi atitinkamų sporto ša-'
•P, S. Primjntinaį kad Laisvokų ŠALFOSS k-tui. Dėl praktiš-: . ji Qlimpijada vykdoma jau ant kaip jis tvarkosi. Kaip kitaip pa
kų sumetimų, komandiniuose rą kartą. Pirmą’ kirtą buvo su aiškinti jo teigimą, kad krikš
čionys demokratai nori ką tai
sportuose-; mūsų rinkt, pagrin rengia 1980 m., toje pačioje vie
-(Nukelta į 6 psl.)
dą sudarys šių metų pirmeay- tovėje ir .praėjo su dideliu pasi-

1984 dl Tarptautine Laisvoji Ofimpijada

„
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Klauseikio knygą jis paleido dar
kelis railiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne
paneigė, Jąu laikas, kad atkreip
tų dėmesį.
St. Stalioraitis

CHICAGO, IL

"Lieturog AidaF
KAZt BRADtlONYTt

—,r 7;—'X.
taAtaifo 8:W tsL vskazs.

1W AM.
|i WH8

U1C AM

I<44 W.

A. t A.
MYKOLAS MARAZAS

Gyv. Chicago]e, Bridgeport© apyl.
. Mirė 1984 m. gegužės 28 d., 2:00 vai. p. p. sulaukęs 83
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Ukmergės aps_ Deltų mies
telyje.
,
, ...
Amerikoje išgyveno 34 metus
Paliko nuliūdę: fama Julije. pagal tėvus Skeberdytė,
ir kiti $mfaės, dnnigM bei pažįstami.
Priklausė LOS 53 kuopai ir LOLO 19- kuopai.
Kūnes pašarvotas Ridiko koplyčioje, 3354 S. Halsted SI.
Lankymo valandos tneftadienį ir_ketvirtadienį jjuo
vai.
p. p. iki 9:00 vai. vak.
? '
Penktadienį, birželio 1 dieną 10:00 vai. ryte bus lydi
mas iš koplyios į Lietuvių Tautines kapines.
Visi a. a. Mykolo Marazo giminės, draugai ir paeisianti
nuoširdžiai kvįedacrū daJyvanb laidotov^\irjsi|teikliyjam
paskutinį patarųavūną ir atsisveikinimą. }.»
Nuliūdę tieka' Etmoną.
.
R klika

II

. ..

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
. /
<*=

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

B' ""

I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652*5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

, ■; ;

T»W4 773-154?

7159 *♦. MAPLEWOOD AVB.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

LACKAWICZ

RADIJO ŠB1MOS VALANDOJ

Vedę)* —• AldMff DeiMcw

TeL 927-1741 — 1742

Aikštes automobiliams pastatyti

r- —

SOPHIE BARČUS
SeiUdienUlf fr selmMlieniaif
nuo 8:30 iki £30 vth ryta.
SMfiec WOPA • ]4M AM
triazliuaĮamef Ii
M*rąv«+te Farke.

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

a.

+ a.

Laidotuvių Direktoriai

VLADAS KENSTAVlčIUS

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apyl.

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

Mirė 1984 m. gegužės 27 d., 2:00 vai. p. .p. sulaukęs 67
metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Telšiuose.

TeL 9744410

Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko nuliūdę: žmona Ida, pagal tėvus Umantaitė, duk
tė Mirga Massey, žentas William, anūkai — Pamela, Billy ir
Kevin bei kili giminės, draugai ir pažįstami.
Ketvii tadięaj, nuo 2 vai. iki 9 vai. vak., kūnas bus pa
šarvotas Petkauę-MaiYjuct te koplyčioje, 2533 W. 71 St.

VAS AITIS-B UTKUS

Penktadienį, birželio 1 dieną 10:00 vai. ryte bus lydimas
iš koplyčios į iv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyrtą. a
po ^gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazimiero Lietm
vių kapinėse, 7

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Visi a. ■». Vlado Kenstavičiaus giminės, draugai ir pažįs-iečianii dalyyautį la^ęti^yėsje ir suteijrtt
^iwarnaviina fr’at^svcKjnUtfeį. 7 '

Nuliūdę lieka: žmona, duktė,, žentas, anūkai.

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

i

Laidotu-vm direktorius Donald. A. Petkus. Tel. 476-2315.
5 — Naujienos, Chicago, 8, IU.

_______

___

r
dr JONAS BAKŠYS, š St. Pe
R. L. BENDRUOMENES
tersburg Beau Fla., J. DANĮFONDAS
LEVIclžNĖ, i Marquette Par- ’
Fondą v;d namas šiintininko. ir S. Martin iš Gulfrort,
kų f<rr<F prašo IV L. BendruoFla.
m enf : visus narius ir prijau
JUOZAS KAPAČINSKAS, iš
Po S10 — M KARA1TIS, iš
i
Marqucnte Parko, Chicagoj, ra
St. Petersburg Beach, Fla., * ciane tis Aiais metais pa<skubinšo: “Gerb. Naujienų Atimini-, ALEKSAS LAIKINAS, iš Cled ti su šimlintmis nes kilniems
&MAL iSTATi
SXU
FOR 4ALR
BdAX I
>tracija, Patekus laikraščiui į ‘ veland Hts., Ohio, N. MATIJO- d\ rbams iš vysty I i ne už ten ka
A BKAI V—TTl *
PT&*vi***i
sunkią fin. būklę, siunčiu $50 ŠA1TIS1 MATTIS, iš Los Ange- Į
, o įeik.a ir pinigu. Aukas
n oncyy crdeii laikraščiui pa-' les, Calif„EMIL MILIAUSKAS,’ priima apylinkių valdybos. Kur
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
lemtii. Su geriauseia’s lainkėji- iš Bishop, Cdif.. Z. MIŠAUS- K. I.. Bcndrucmenės skyrių nė
m fEMATS NLOŠ1MČIALS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAll.
KAS, iš Union Pier, Mich., A.1 ra, prašome siųsti šiuo adresu:
D^L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L '
Nuušhdi padėka.
Dr.
P.
V.
Dargi.,
1938
S.
Man

PIEŽINIS, iš Hot Springs,Ark.,
MELROSE PARKO LIETU-’
RITA SALISBURG, Niagara heim Rd., Wcstciieder, HI. 60153
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
VII/ KLUBAS, per sekr. K. C
Valdyba
Falls. Ont., J. ŠEŠTOKAS, iš t
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
Tautkų, atJnnte $15 spaudos
Marquette Parko, ir JUOZAS
paramai
Chicago, DL
TeL 847-7742
ČIURLIONIO PARODA
2212 W. Cermak Road
ULEVIČIUS, iš Scuth Haven J
Ačiū!
ŠIAURĖS INDIANOJE
Mich
.
į
$8.—SILVERM?xN, iš Sprint;' šių metu bnžel’o 3 dieną kiau
JOHN JOKUBONIS, iš Mar
BUTŲ NUOMAVIMAS
I lės Iri fanoje, 2 vai. po pietų,
quette Parko, apmokėdamas są Green, Wic.
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
Po $5—L. ANCERYS. iš Per-' Munster, Ind, 8317 Columet
skaitą, pridedu $55 Naujienų
'
* NOTARIATAS • VERTIMAI.
ter, In<i., J. BALTRAMONAT- Ave. Užsidarys 4 vai. p. p. Kas
paramai.
širdingai dėkojame už šią ir TIS, iš Brighton Paiko, JOHN, nesuspės minėtu laiku dalyvau
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
JANKUS,
:
š
Marquette
Parko,
'
nuolatinę paramą.
ti f'iurlionio meno galerioj, tai
J. BACEVIČIUS — BElaL REALTE
VINCAS MAMAITIS, iš Sunny galės ją aplankyti bei kurią ki
ROCKFORDO LIETUVIŲ
Hills, Fla., ir PRANAS POVI- '
INCOME TAX SERVICE
PENSININKU KLUBAS per LA1TIS, Iš Evergeen Park., TU. į tą dieną, nes paroda bus tęsia
ma
iki
liepos
31
dienos
vakaro.
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
kas. Kerši, atsiuntė $15 Naujie
Po S3 — JOHN GRIGALIŲ-’ Visus lietuvius pašome aplan
nų paramai.
NAS. iš San Diego, Calif.,
ir , kyti šiuos lietuvių meno paDėkojame.
MARY MARKŪNAS, iš New-’• veikslus.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Sekantieji skaitytojai pratę-į burgh Ht<.. Ohio.
— Korespondentas
• ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI.
Sekantieji skaityiojai pratę-j
Turiu
Chicagos
ml arto
sė pienumeratąs ir parėmė Nau
LIETUVIAMS.
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
gr*J|,
tė pranumeratas ir pridėjo už(
jienas:
jarantuptai fa- sąžininga L
PENSININKŲ SUBUVIMAS
Po $25— BALYS KLOVAS, kalendorių:
KLAUDIJUS PUMPUTIS
I 9 butu mūrinis. Labąi geros pajamos.
4514 S. Talman Avė. ..
Lietuviu
PensiuinK.ų
Sąjungos
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
invesiš Marquette Parko,ANTHONY
$10 — E. V/1DRA. anksčiau į
Tai. 927-3559
apjungti
‘
‘
per
VLIKą
brukdami
Drauge
tų
eilučių
autorius
B- tavimas.
LAURENT, iš Lement, 111., ir gw. Fennville. Mich., dabart’ valdyba ruošia dešimties metų
Jūsų diktatūrą”. Mums prikiša j Namys, ragindamas dalyvauti-r-i3 butu mūrinis su garažu. Pelningas1
PETER PLESTYS.iš Marquette gvv. su dukra Holmes Beach.,: veiklos paminėjimą, kuris įvyks Naujienas, ners mūsų žiniomis i
Bendruomenes Vasario 16 d. pirkinys.
f birželio 6 d., 1 vai. po p i et. ŠauParko.
Fla.
D Ė M E S I O >
šis
dienraštis
yra
nepriklauso

minėjime,
paskelbė.. milžiniškus!^^
J . . ’ 1
i Didelis, gražiai Įrengtas bungalow; 62-80 METŲ AMŽ._VAIRUOTOJAI
Po $15 — ELENA BUCHINSP-> $5 — JUSTINAS PREI- * lių namuose, 2417 W. 43 gatve. mas, o atkstesniais laikais buvo pasikeitimus.
Girdi, pagrinci-' Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
E. i Minėjimo programoj:
dešimtKIENĖ, dš Marquette Parko. BYS. iš Detroit, Mich., ir
liability draudimas pensininkams.
artimas
sočią
demokratams.
P.
niu
pranešėju
pakyįe^as
Linas
WOLLNER. iš Marquette Par-! mečio veikios apžvalga, meninė Nainiui krikščioniu demokratu Kelelis: Dėl’ jjo apstiidumo
Kreiptis: A. LAURAITIS • Š|
ŠIMAITIS REALTY
lie
"
4651 S. Ashland Avė.,
£
dalis,
šilti
pietūs
ir
kavutė.gauko.
pažiūros nepatinka. Jį niekas ir tumams dažniau
Chicago, III.
į jį
viešėti 1
INSURANCE — INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-91įfc^’
$3 — K. ŠKIRPA, iš Wa- sibs dovanos ir muzika šokiams. neverčia būti krikščioniu de Baltuose rūmuose jB^i Valsty, KURIAM GALUI MOKĖTI shington.
j Sąjungos nariai esate visi kvie
2951 W. 63rd St
D. C.
O
mokratu. Ar nebūtų tiksliau bės departamente ir apie mūsų
Tel: 436-7878
Širdingai dėkojame visiems. čiami dalyvauti ir paaukoti do- pykti ant Gintojo Krašto. ku~ ‘ reikalus kalbėtis su aukštesniais
t
DAUGIAU?
vanų-fantų. Auka $4 išlaidoms
■ Dengiame ir taisome visu
ris cituoja p. Nainio mintis.Mes oareigūnais. Pats su aukščiau-!
PIRKDAMI NAUJUS AR VARTOTUS
padengti.
šiy stogus. Už darbą garanAUTOMOBILIUS SUTAUPYSITE
— Vyčių choras, vadovauja
Juozas Skeivys tik kviestume p. Nainį neduoti siais pareigūnais bęrtdčadarbiau
REPAIRS — IN GENERAL
"tuojame ir esame apdrausti.
damas, Linas yra gėraži infor
NUO $300 IKI $1,000
mas. muz. Fausto Strolios, bir
Įvairūs Taisymai ■
*
.
■
muotas apiei JAV užsfenių po
ARVYDAS KIELA ]
želio 29 d. 6 vai. vak.. nuo Vy- — Chicagos Lietuvių Spaudo. timis.
čių salės 17 ir Campbell Avė.
narių susirinkimas įvyks ' P. Nainio nintis atrodo pa litiką ir tuo patyrimui dažnai: TAISO ORO VĖSINTUVUS,
6557 S. Talman Avenue '
dalinasi
su
JAV
polipui
darbą!
ŠALDYTUVUS,
SKALBIMO
stebėjo
ir
Dirva.
Skyriuje
“
Iš
autobusu išvyksta j Tautinių birželio mėn. 1 d., 7 vai. vak.,
Chicago, IL 60629
šokių šventę liepos pirmą die- Į Lietuvio Sodyboje, 6515 So. kitos pusės’’, rr. 13 rašoma: ...... dirbančiais lietuviais^ į Dėl to Į IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
434-9655 ar 737-171^
“
Kaip
:
greitai
keičiasi
pažiū

BEI
KROSNIS.
pasidaro
lengviau
pla

New Yorker 4 dr. Sedan
na Clevelande, Ohio. Grįžta lie- California Ave. Nariai prašomi
ros! 1982. m. vasario 16 d. proga nuoti veiklą
Herman Dečkys
Tu' pląnų lau
pos 1 d. 6 vaL v..
gausiai dalyvauti. Bus diskusi■ Pasaulio Lietzvis rašė: ....kaip kiant mano o-pti.rrfizĄią kiek
Tel. 585-6624
BALZEKAS MOTOR SALES
jOS iškeltais klausimais ir kitoAutobuse dar yra. kelios Jais- j
kiekvienais metais, taip ir šie drumsčia faktas, kad nors ZbigCHRYSLER • LeBARON
pasi
tarimai.
vos vietos, Jei kas norėtų vykti.
met, į mūsų nepriklausomybės new Brzezinski buvo preziden
PLYMOUTH 4 K CARS
M. ŠIMKUS
Valdyba
Miko šileikio apsakymų knyga
informacijų prašom]
kartu,
dėl
minėjimus
kviesime
mums
pa

to
saugumo
patarėjas,
atsieit
tu
“U WILL LIKE US”
•
Notary Public
“Liucija” jau atspausdinta.
skambinti nuo <8 vai. rvto iki
lankių kraštų politikus. Kalbe-' rėjo- nepalyginamai aukštesnį
BR. NAINIO KALTINIMAI
INCOME TAX SERVICE
5?
££
darni jie pažadės mums padėti, ppostą už mūsų Liną, jis vis4030 Archer- 347-1515 9:30 vai. vak. arba vakare, tel.
887-0066.
A. Marma
(Atkelta iš 5-to psl.)
bet išėję mažai gero padarys.. . dėlto Lenkijos neišvadavo.’j
4259 S. Maplewcod, Tek'254-7450
1
Tad kam vį as tas žaidimas?.”
(vm), Dirva Nr. 13.
Autorius pavaizduoja lietuvių : Taip pat daromi vertimai, giminių
i 1983 m. ten pat rašoma: “...ne
gyvenimą nuo XX šimtmečio ; iškvietimai, pildomi pilietybės pra
* ❖ y
šymai ir kitokie-blankai.. betikint me> nė naujom, nors
pradžios iki II Pasaulinio karo. įi
Studentų atstovai ALT e
>
"V
-r/
-e
. -- ■ demokratiškai išrinktom, lais
22 ilgesni ir trumpesni apsa-į
I
Aleksas Ambrose,
vojo-pasaulio vyriausybėm, nės
Lietuvių Studentų Sąjunga
kymai, 184 psl. Kaina 85.
kiekviena iš jų . vienaip sako savo nariais i Amerikos Lietu-' Gaunama “Naujienose” ir pas .
/bet kitau p <laroi... ir nebedaug vių Tarybą paskyrė Svajone
autorių: 6729 So. Campbell . / Siuntiniai į Lietuvį
CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
mums berūpi, ar koks tai gar- Kerelytę, Ramune Tričytę ir
Ave., Chicago, IL 60629.
siaburnis Vakarų politikierius Joną Bobelį. Ramunė Tričytė
1 V.. MEDAS, 4059. Archer Arenos,
autorius,
skaito į jo kalbą išverstą.... po Lietuviuc Krikščioniu
Demok£
i Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59K
grindyje kovojančio mūsų tau- ratų Sąjungos centro komitete KAIP SUDAROMI
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią
los patrioto balsą, ar ne” Nebe eina jaunimo direktorės parei
... ■-------- Chicagos lietuvių istoriją
■ TESTAMENTAI
tikime.... ir nesvarbu.”
gas.
(1869 — 1959 metai).
Bet šių metų vasario 17 d.
L. Kr.D. Eiul.
Tuo reikalu jums gali daug
664
psl.,
vardynas.
padėti teisininko Prano ŠULO
T
Homeowners Insurance
i
t
paruošta ir teisėjo Alphonse
Good
service/Good
price
Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
F. Zapolis, Agent
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
For constipation relief tomorrow
3208% W. 95th St
Persiuntimas — SL
išleista knyga su legališkomis
»un
Everg. Perk, III.
>• reach for EX-LAX’tonight, •
60642 - 424-8654
formomis.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
ttjtr ?r« Rn
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
Knyga su formomis gauna
I
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
ma Naujienų administracijoje. .
*
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įiMtiaci

You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?

Naujai pasirodžiusi

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

A

— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

DR. ANTANO RUKŠOS

K

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

k Vardynas ir trumpa angliška santrauka
T5-

KAINA — $17. IPersfuntiiruI pridėti $1)
Siųsti čeki:

GINTARAS P. ČEPĖNAS
I

Darbo valandos: Kasdien: noe
9 vab ryto iki 6 vaL vakaro.
Se^tad.: nuo vaL r. iki 12 vlL i
Lt pagal ausi ta rimą.

TeL 776-5162
1849 West 63rd Strwt
Chk»go, DL 60621

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajlerfose galima gauti nepaprastai įdomiu? gydy
tojo, Tiinomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr, A. Gbmcb — MINTYS IR DARBAI, Z59 psl.. liečia 1905
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
tuslrūpinfmą_______________________________
18.00

advokatų draugija
V. BYLAITIS
fr v. BPJZG YS

Dr. A. J. Gnssea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
grožis. • Kietais viršeliais_________________
H.00
Minkštais viršeliais, tik--------------------- - 13.00

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Advokatai

Darbo ralandor.

Šeštadieniais pagal susitt
4404 S. K«dde Ava.
Chicago, IR. 60629

Drf A. J. Gtusen — AUKČTA KULTŪRA — ŽIAURŪS ‘
ZMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ 82.00

Tel: 778-8006

II vcraanthno ifiaMoma.

Naujienos. 1739 S. Halsted St
Chicago, DL 60608
6 — Naujieoos, Chicago, 8, IR
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