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JAV stiprins savo karo jėgas ir tarsis su
Maskva ginklams mažinti

BURMA”į?|fc

Policija, gavusi teisumo įsakymą, suėmė visus
.grobikus ir atvežė i teismą
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, Pareiškė pasirinktoji Geraldine A. Ferraro
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WASH1XGGTOON, 1).
— Lo kartu su sen. Edward KenneNaujoji JAV administracija sti- dy. Pastarasis norėjo tapti viLONDONAS, Angį. — I>on- šė, įdėjo į paruoštą didelę dėžę J
CAMB
: prins savo krašto a augas ir ceprezidentu, bet, matyt Walter
dono policijos vadas William ir rengėsi išvežti i Nigeriją, bet 1
INDIAN
MALAYSIA
bandys tartis su Sovietų Sąjun- Mondale
įkė. kad jis jo ne
j
Hucklesberg gavo teismo įsa jiems nepavyko.
OCEAN
a
ga karo jėgoms mažin
va- kvies viceprezidento pareigomis,
kymą, suėmė visus 4 buvusio
Vaioru Dika liudys teismui,;
ka-r pareiškė kongreso atstovė' kaip jis nekvietė ir Jesse JackNigerijos? transporto ministerio
INDONESIA
kaip grobikai jį užpuolė gatvė-1
Geraldine A. Ferraro.
I son. Walter Mondale remia vi
Umaru Dika grobikus ir atvežė
je, jį .surišo ir. sumušė, nuvežė
Atstovė Ferraro vakar buvo1 sa eilė juodžių, kurie visą laiką
į britų teismą.
prie aerodromo, pririšo prie lo
Demokratų partijos kandidatė j yra buvę demokratai, bet Jesse
Teisme^ yisi. keturi buvo pa vos ir įšvirkštė anestetikus. Tei
viceprezidentės pareigoms. \Val Jackson jam neatrodo tinkamu
MALAYSIA
PACIFIC OCEAN
sodinti į specialias dėžes, iš ku sėjas pranešė atvežtiems grobi
ter Mondale ją pasirinko vice viceprezidento pareigoms. rių jūe negali -pabėgti teismo kams, kad jie netari teisės su
prezidentė ir jai tą pranešė pra- ‘
Geraldine Ferraro atstovauja
metu. Tos dėžės tūri neperša u? imti gatvėje žmonių? Tai esąs
eitą savaitę, kai ji buvo atvykusi ' Queens distriktą kongrese.
namą stiklą. Jeigu kuris norė policijos darbas. :
į Oak Woods, Minn., Bet abu!
BORNEO
SUMATRA
tų juos is teismo išvogti, tai jie
tada nutarė Mondale nutuarvi
.... RUSAMS PADARĖ
Umjoru tvirtina, kad jis ne
nepajėgtu, to padaryti.
m o neskelbti. Pats Mondale va- į BILIJONINIUS NUOSTOLIUS
vogęs valstybės pinigų. Jis ne-j
kar paskelbė, kad nėra jokio reiJakarta
W. IRIAN
u Paaiškėjo,-kad^ buvęs mi^te- turįs pinigų banke. Niger josi
LONDONAS, Angl.
fe^gsJAVA
kalo
toliau
tylėti
apie
vicepre-j
ris Umoru Dika buvo pririštas vyriausybė turės įrodyti ,kad j
i
metu gegužės 13 diena Severo
į.
9
zidentės
pasirinkimą.
Cmoru vogė pinigus.
1
morsk© laivyno bazėje įvyko
INDONESIA
MIMC«
statyti C-yyrai, kurie jam įš
Pasirodo, kad iš visų Walter! milžiniškas sproginėjimas, ku
“ Piatst Lomlono policijos va- I
virkšdavo anestetikus.. Dėžes !
Mondale .apklausinėtu žmonių i riame niekais nuėjo bilijono do
Sekretorius George Shultz iš Singapūro išskrido į Indonezijos salas. Jis užtik
das atlydėjo baltu automobiliu ]
siuntė Nigerijos ambasada. Jos
kandidatas viceprezidento parei-į lerių vertės rusų karo medžia
visus 4 suimtus grobikus ir liu-Į
rino salų gyventojus, kad Kinija gavusi Amerikos ginklus, salų negrobs.
buvo paskirtos Nigerijos vyriau
goms, Geraldine A. Ferraro jam gos. Ten buvo ir sprogo šios
dijo teismui. sybei.
■ "
atrodė pati naudingiausia. Ji i atominės raketos.
sirašę po Sovietų Sąjungos vy yra Xe\v Yorko demokratų par- ’■
1. 960 SA N-l ir SAN3, SA- rtaiu prokuratūra vis dar j
Londone -priemiesčio aerodro
riausybei adresuota peticija, ku tijos, 42 metų.
• N1 naikina gyvybę 9 kilometrų
me dėžėą.buvo atidarytos ir ras kabinėjasi prie a rkv.’Povilo Mar
rioje pasisakoma prieš kun. A.
Ponia Ferraro yra gera kai-1 diametre. Ji turi 155 tonų dina
ti 5 žmpnės. Iš jų IMka buvo, cinkauš dėl santykių su kalėjime
Svarinsko
ir
kūn.
S.
Tamke
vibetoja, labai greitai orientuo-. mito galios.
šių melų pradžioje Londone
Svarinsko i1 Tamkevičiiesis
nuvežtas: ligoninėn.
r
sėdinčiu bankininku Sindora.
čiaus
kalinimą.
Šiuo
melu
pa

jasi ir kongresui bus labai nau- < SA-N3 naikina gyvybę 9 klm.
jvyko žmogaus Teisių Konferašai teberenkami* visoje Pran dingą. Ji yra įpareigota paruoš-^bameti'e ir turi 460 svaru di
už nėgnažintas rencij&t.; kįmers metu svarbia
ELTOS prancūzų k. redakto cūzijoje. Peticiją paruošė tarpy ii demokratų partijos Užsienio ■ namito galią.
kalbą .pasąkg D. Britanijos Pą^.
, kad
■ ■ '
te.
rė Bjįutė Venskuvienė prane tautinės Christian Solidarity politikos ’Platformos knygą. Jai
2. 400 raketų SS-X3 ir SS-Nlams_Htb' narys Alan Tyreli, bai
jstsiešė, kad birželio pradžioje jau 38 International organizacijos .pran būtų buvę-šiek tiek lengviau. : 12. Jos skrieja 110 kilometrų ir
I. mi- nepatinka sa vės ūž Europos .Parlamento
kimo
Prancūzijos vyskupai buvo pa- įcūzu .skyrius. ,:-r ‘
(ELTA) jeigu ji butų priklausiusi atstu- j naikina gyvybę 9 klm. diaxuet.
katl rezoliūviją Pabaltijo klausiniu.
,vų rūmų užsienio komitetui,, liet į ru.
vėsti - kovos Jo žodžiais:
jeraš į
ji greitai orientuojasi ir susi-Į 3. Ten buvo sukrautos visos
terorizmą
“Dr. . Gito von. Habsburgo
gaudys. Walter Mondale yra ti- į
Iš viso buvo 50.
rėjo
~ • «, i .
,
|.parašytas branešimas apie Pakras, kad iš visų kandidatų, po- '
4. Ten buvo visos SS-19 ra
nepavyko. Kariai i
- Graikai tarimą tad prez. 1 balti j o ra|stvbK
valstybes reitaIavo>
reikalavo, ka<|
kad : Vyriausybė išaiškino, kad. Indijon atvykę europiečiai
nia Ferraro bus naudingiausia I ketos skriejančios 310 kilome
mė,' o daLar. S’igerljos c
^agapas.padeda turkams, bet].p)11)al|jfo
įausin^ būtų
būlu ,lai
Kr.
Pabaltijo .kklausimas
■
f ’. kurstė Bindranvalė sukilti
tru.
jam ir demokratų partijai.
tai pasanągė’3; ^y?du^ -jį sumu- ne graikams.
duotas Jungtinių Tautų DekoloLietuviai bus nepatenkinti, j
NEW
DEHLl,
Ind.
—
Punjie
privalo
sukilti
prieš
Indiją,
nizavimo Komitetui, ir buvo pri
kad savo sekretorium ji pasirin- i Kiekvienos pagaminimas kąiimtas didele balsų dauguma. Ta džiabo šiaurėje susierganizavo paskelbti nepriklausomą Pun- ko lenką,. kuris kelis metus dir- i navo po šimtus milijonų doleKeelung
čiau Ministerių Taryba atsisakė Akal Dal partijos vadai pradėjo džiabą. Vėliau jie patarė pri
-- -I rių. Dirbtuvėse dirba ne vytai padaryti. Jų nurodytos prie organizuoti visas opozicijos par- sijungti Kašmirą.
bet niekas nežinojo, kur tie spro rai, bet aukštus mokslus baigę
Dabar sieliai kelia didžiausią ginėjimai vyko, nebuvo vardo.; fizikai ir chemikai.
žastys buvo visiškai nepatenki tijas prieš Indirą Gandhi .jos
Shulinkou
guberna- Rusai paminėjo, kai amerikie- Į
namas. Europos Bendruomenės vyriausybę ir kariuomenėje tar triukšmąc. dėl Kašmiro
<7
-------------------naujančius
sichus.
tomus atleidimo. Jie reikalau čiai nunulė, kas ir kur įvyko, j — Graikus kibai erzina JAV
Ministerių Taryba dar nepriėjo
. I
vieningos nuomonės ir dar nesu
Veikiantieji sieliai planuoja ja, kad jis būtų grąžintas. Si- lx>t rusai ir vėl apie Severomors-' pranešimas, kad amerikiečiai
geba suprasti, kaip svarbu rem visame krašte suorganizuoti opo chai žino, kad jis niekad nebus ką nieko nesakė, nes jie nenori.' neduos graikams Norvegijoje
Taichung
ti pavergtųjų bylą visame pa zicijos partijas prieš Indirą grąžintas, bet europiečiai pata kad žmonės žinotų, kur yra jų esančius F-5 lėktuvus, be£ pąrsaulyje ir ypač už Geležinės Už Gandhi. Neatrodo, kad jie pa ria reikalauti jį grąžinti. Tie laivynas.
I leis juos turkams.
& Hualienj
vadinami
europiečiai
yra
nė
kas
dangos...
jėgtų ką nors rimtesnio suor
kita, kaip Maskvos agentai ir
“Už savo įnašą j pranešimo ganizuoti. Jie planavo pralauž suvažiavę į Indiją iš Irano, šiau- j
apie Pabaltijo valstybes sureda- ti, suvaryti dešimtį tūkstančių rėš Afrikos ir kilų vietų. Indijos i
! gavimą aš gavau laiškų iš viso šachų į Aukso šventovės sodus, policija juos visus gali suimti ir
pasaulio kampų. Po devynių bet jiems nepavyko. Juos įlei išsiųsti.
mėnesių, tie laiškai vis dar atei do tik dviem valandom. Ikaė- j
na. Aš žinau, kad mano kole jus dviem valandom, kariai iš
IŠGRIAUTA VISA
gos gauna Įianašių laiškpų. Tai vijo visus įžengusius sichus.
SEVEROMORSKO BAZĖ
padėkos laiškai, bet mes žinom, Daugiau jie neįsileido ir liepė iš
ainan U
LONDONAS, Angį. — Sevekad jie reiškia daug daugiau siskirstyti.
^f^Taitung
Mes žinome, kad jie siekia mus
Dabar kariai dirba prie niek- romorsko sprogimus registravo į
padrąsinti toliau veikti ir da vieno mūšių metu sužaloto na visa eilė stočių, l>et visos tikrai •
Kaohsiung
ryti naujų pastangų. Jie pasie mo. Neįsiles sichų, kol darbas nepranešė, kurioje vietoje vyko j
nelaimė. Tiktai gegužės 14 d.]
kia savo tikslą”.
nebus baigt?s.
Amerikos karo vadovybė paskcl Į
38 prancūzu vyskupai pasisako
Bindranvalė buvo Maskvos
bė, kad sproginėjimai vyko Se-1
agentas
veromorske, stipriausioj sovie
Indijos karo policija, ištar tų karo laivyno bazėje. Apie Sedžius! perversmą ruošiusius si veromorską rusai mažai težino
Ana
chus, nusltfjė, kad perversmo jo, nes sovietų spaudai buvo už
Square Miles
idėjas jienje: įkalė Indijoje apsi drausta minėti, kas tas Sevemnd-D^lawarai 1
morskas yra.
gyvenę ewJpie&ai.
Severomprskas yra Kola puPradžioje kariai nežinojo, kad
europiečiai buvo, bet tolimes siausalyje, ‘ gerokai į šiaurę ir
PtpelcHM
nis sichų tardymas nurodė, kad ryhis nuo Murmansko. Mieste
14J81f000
kalendorius
lie europiečiai buvo Maskvos gyvena 55,000 rusų. Visi dir
agentai. Scham neateidavo į ba karo laivyne, kaip Gorkyje
Liepos 13: šv. Henrikas,
11,793,909 J
galvą, ką jie tari daryti. Jie įka visi dirba karo dirbtuvėse.
Mildreds, Vytenis, Austina

Alan Tyreli, M. P. apie Pabaltijo rezoliuciją
Europos Parlamente

Kursto sichus prieš Indijos vyriausybę

Taivaoo Mdot
Jie ginašU nv

24 angliakasius.

Saulė teka 5:25 leidžiasi 8:24

šiltas ,ne toks

Sprogimai buvo tokie stiprūs,
lė į galvą B ndranvalei, kad rei
kia užimti Aukso šventyklą. Vė- kad užrekordavusieji manė, kad Walter Mhndale viceprezidente pasirinko kongreso atstovę
raidine A. Ferraro, kad gautų Amerikos italų balsus.
' liau jiems buvo pranešta, kad tai būta atominių sproginėjimų, ’

APLINK MUS IR MOSU NAMUS

Atsakymui turėtų būti ne tns
laikraščių ir straipsnių pavadi
nimai, bet datos ir iš tų straips
niu bent po vieną citatą. Citatų
sakiniai turėtų būti pilni; nuo
taško iki i taško, nė vieno žodžio
praleisto, nei pridėto, ar iš laik
raščių pririnktų. Citatos turi
bū*i paimtos tik iš straipsnių,
rašyta apie East Chicagos, Ind.,
R L.B. skyrių. Straipsnį išspaus
dins te tam pačiam laikrašty,
kuriame kaltinimus patiekėte.
J. Gidžiūnas

Naudingi patarimai ?r įdomus dalykai

svylos
grupėm
t oi tik savo šeimos.
Kok;e malonūs vasaros vakai ai ga mtoje! Tačiau yra įvainų
vabzdžių pasiruošusių mus ikąst i ar įgelti. Norint to išvengti Į
bei sumažinti nemalonumus iki
minimumo reikia.

geluoniui, tai k-eipkite^
į gydytoją.
* * *
• Consumer Repoits apta
įvairius plaukų dažymo preparatus ir juos vertina. Pabaigoje
traipsnio vartotojam^ duodami |

1. Nevartoti dažymo prepare-1
1) nenaudoti kosmetikos , ir i tų dažniau, negu reikalinga.Paperfumų, jei planuojate laiką j kanka dažvti viena karta i mėpraleisti gamtoje. įvairūs bliz j ne>į arba net kas 6 savaitės.
gličiai bei puošmenos taip pat
2. Nelaikyti -dažu ilgiau, ne
pritraukia vabzdžius.
gu nurodyta arba reikalinga, j
2) Nedėvėkite maišo platumo Jei instrukcijose i-ašoma laikyti
suknelių bei laisvo sukirpimo tik 25 minutes, tai tiek ir laiky- Į
drabužių, kad vabzdžiai nega ii , g ne ilgiau.
lėtų palįsti tarp jų iirjūsųodo>
3. Valioti daug vandens pa-j
Venkite dėvėti gėlėtus drabu
dažymo išplovimui] skalpo bei j
žius. o dėvėkite vienos spalvos
odes. Tuo nepakenksite plaukų
geriausiai pilkos arba rusvos
spalvai.
spalvos. Vakare neikite laukan
4. Stengtis, kad galvos oda
be batelių.
turėtų kuo mažiau kontakto su
3) Namuose laikykite durį;
dažais.
ir langų sietelius pilnoje tvar
5. Stengtis trumpinti plaukų
koje, kad i vidų ’neįeitų gyliu?
turį ar kitokie vabzdžiai.Jei ne dažymo laikotarpi. Vyresnio
turite jiems specialių nuodų, amžiaus moterims dhžyti plau
galima panuadoti
plaukams kus nepatartina. Taip pat nepurkštuvą,kuris suklijuos vabz patartina ji os dažyti nėštumo Į
džiu sparnelius Atviri atlaikų laikotarpyje.
* *
maišai bei dėžės pritraukia
vabzdžius ir vabalus, kuriems,
s Vasarą stovyklaujant ar iš
įsiveisus. yra sunku išnai kylaujant lengva pagaminti gry
bus su ryžiais. Reikia; 10-. uiųjkinti.
w

4) Svarbu žiu ori. kad bitės
yra labai piktos po stipraus lie
taus; kuris išplauna iš žiedų
va i si adų Ikes. Jos tada puola be
provokacijos. Jų geluonį veikia,
išimti peilio geležte arba nagu,
nesistengiant išspausti geluo
nies nuodu. Jei esate elergiški

•
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GRASINA VAŽIUOJANTIEMS
Į OLIMPIADĄ

SINGAPŪRAS,
Malazija,
Zimbabvė. — Pietų Korėjos at
stovai skundėsi sekretoriui G.
Shultz, kad jie gauna grasinan
čių laiškų iš Amerikos. Laiš
kuose patariama sportininkams
nevažiuoti į Los Angeles Olim
piadą, nes prieš juos bus pa
vartoti ginklai.

C

GAMTOVAIZDIS" (Tapybd)

ADOMAS GALDIKAS

Sekretorius Shultz paaiškino,
kad prezidentas Reaganas ėmė
si visų priemonių apsaugoti vi
sus žmones, kurie vyks į Olim
piadą. Sekretoriui parodė kuklusų pasirašytą laišką iš Wa
shington!) priemiesčio, bet pa
stebėjo, kad tai yra Olimpiados
priešo darbas. Amerikiečiai jo
kių grasinančių laiškų nesiunčia
ir reikia manyti, kad sportinin
kams nebus jokio pavojaus.
Prez. Reaganas turi taip vis
ką sutvarkęs, kad niekas nega
lėtų užpulti atvažiavusių. Atsto-

nizaciiją, bet ir organizacijos
veiklos aprašymus.
Yra asmenų, kurie mano.kad
1949 m. biržei ;o 29 d. East Chi mojo susirinkimo protokolas ir
tik nuo jo atėjimo i organizaci
cagos, Ind.. Pranciškaus lietu atskiru lapu visi dalyviai pasi
ją prasidėjo veikimas ir apra
vių parapijos salėje. 32 asme- rašė. Tie dokumentai turėtų bū
šymai spaudoje. Nenusivokinims dalyvaujant, buvo įsteigta ti protokolų knygoje. Susirinki
mas apie organizacijų veiklą,jie
LTD-j Į ją. J. P. teigimu^ įsi- mas išrinko penkių asmenų val
norėtų, kad atskaitomybę val
atvykę iš Vokietijos lie dybą, jie pasiskirstė pareigo
dyba patiektų ne susirinkimui, Sąjungos atsįuvai negazdiila
tuviai išrinktas susirinki m*' mis taip: BU Daukantas — pir
sportininkų. Sekr. Shultz atsiJ. P. spaudoje pasirodė dide bet jam.
prezicįųjn^as, surašytas steigia- mininkas. J. Eidėnas — vicepirnesamin.; nariai—kun. Martašiūnas, lis' žinovas,, bet nesugebėjo
Organizacijų narių skaičių pa kyli.
Gražina.. Puikūnaitė n Pūikū-: žvilgtelėti i tą pati laikraštį, lyginsimi tada, kada paskelbsi
vandeni, nusunktus grybus ir nas.
kuriame tiek ‘gražbilybių” pri te savo organizacijos narius. O
sriubos, pusė putidukc van margariną 2 kvortų puode ir
Pavėluotai, liepos S d., val- rašė. Jas nuo 1949 m. būtų ra- dabar, ponas J. P., R. L.B. East
— Britų prokuratūrai įrūdijo
dens. 1 uncijų konservuotųt gry užvirinti. Supilti ryžius ir pa-į dyba suruošė išvežtųjų minėji- dęs
tik skelbimus apie orga- Chicago,In d.,skyrius narių skai ministeris Urnom Dika. Jis pa
bu. 2 šaukštu sviesto, arba mar virinti minutę- Uždengti ir už
sižadėjo atvykti į teismą ir liu
čiumi yra pats gausiausias.
garino, Iii puoduko jau virtų gesinti ugnį arba nuo jos nuf
1 Nesusigaudydamas ką raš’.», dyti ,kaip jam buvo įšvirkšiaDR. JONUI ADOMAVIČIUI, JO VARDINIŲ — | pats pakėlė R.L.B. East Chica ma anestetikai.
ryžių, vakimamu "Minute rice” imti. Tegul pabūna 5 minutes. I
vardu. 1 šaukšto smulkiai kopo- o po to sudėti petruškas ir cit- |
JONINIŲ PROGA (SKAITYTA BIRŽELIO 24 D. gos skyriaus prestižą. Į blogą
tų petruškų ir 1 šaukšto citri- riuos sunką.Patiekalas yra 4 as- 1
— Ketvirtadienį aukso uncija
organizaciją neatsilanko čia pat
L. SODYBOJE)
nos sunkos. Sumaišyti sriuba, menims.
gyvenantieji, o į gerą organiza- kainavo $341.
ciįąą suvažiuoja iš kelių vals
Kas iš širdies meilės padės,
tybių ir keliasdešimt mylių. ?
Senstančiam, suvargusiam seneliui,
J. P. susirūpino k;tų dvasi
Tas veifas žemiškos garbės;
niais reikalais. Manau, Jums ge
Tokie darbai patinka ir dangiškam Karaliui...
riau žinoma, kad okup. Lietu
voj tokie ponai stovi prie baž
Tik Jis .pirmas atsirado,
nyčios durų ir sudarinėja sąra
Kurs seneliams Sodybą atrado
šą. Atrodo, kad ir Jums būtų
vieta prie bažnyčios - tdurų.
Ir sukūrė jiems savąją grožybę,
I lengvai sudarysite saraša; beČia Alvudo paūksnėje.
reikalo tik paslaptį išplepėjai.

j. GIRDZ1CNO ATSAKYMAS

mą su paskaita ir menine dali
mi. Paskaitą skaitė J: EidėnasJ
((miręs), c meninę dalį atliko
dainininkai. Po metų pirminin
kas buvo dr. St. Jankauskas, o
persiorganizavimo darbą atliko
t u omenims pirmi ninkos drį J.
1
Paukštelis.

Dirba, trūsia, prakaituoja,
Nuo ankstyvo ryto iki vakaro
Ir daktaro profesiją praktikuoja —
Medicinoje gilią vagą varo.

Rašo, moko, skaito paskaitas —
Apsisaugot nuo ligų,
Kad tautietis būtų apšviestas,
Užbėgtų blogiui už akių.
Be rūkalų, narkotikų^ alkoholio —
Liktų sveikas ir laimingas.

Tai reik ryžto, meilės ir pasiaukojimo,
Kurs randas irtus vadovo asmeny;
Mūs senelis niekad nesvajojo,
Kad sėdės k džiaugsis '
Čia savam pavėsyje.

Kadangi visas straipsnis skir-Į
I tas mane suniekinti; prašysiu
1 J. P. autentiškais įrodymais pa’ teisinti ii. 1. Kada aš, rašyda
mas apie East Chicagos, Ind., R.
L. Bendruomenės skyrių esu
mulkinęs jus ar organizaciją.
2. Kada aš. rašydamas apie Ė.
Ch., Ind. R. L.B. niekinau jus
ar organizaciją? 3. Kur ir kada,
rašydamas, apie minėtų orga
nizaciją. iškraipiau istoriją ir

fiQME CHICAGO MOTOR CUiS

Čia vėliavbs abejos vis mūsų plevėsuoja,
Lyg prie prezidentūros,
Ki-yžius lietuviškais ornamentais simbolizuoja
Laisvąją Lietuvą,
Su kryžiais prie pakelių
Ją amžiną
nemirštamą L.

0, gėlių. įvairiausių gražumas,
Tarytum .Botanikos gėlynų kvapas.
Vaisius meilės, darbo, prakaito lašas,
Guodžia siulėlaidžio valandas...
* toiptng to mkto

'aim

Gegužės pamaldos sodelyje,
Prie paveikslo Dievo* Motinos,
Galėjo klausytis seneliai savo kambary
Giedančias giesmes iš karsiakalbio...
Per egteffr šierrrnikšnių viršūnes,
Talkon kviečiant visus,
Pagalbon silpstančiam saulėleidyje.

oržirarf

Juozas Paliūtis

OiW&sear pools te
sav« gooline.

<zr

liūnas koalicinėje vyriausybėje grįžo dirbti fabr:kuosn&. bet
gavo Susisiekimo ministerio po- kai kūne buw suimti, k. l'ruastą.Keletą kartų M misteris Ma mi bei ištremti. T-k pa vieniai
siliūnas priėmė D< « bo Rūmų itį atsidūrė Vakaruoto ir pateko į
Klaipėdos Daibininkų organi Ameriką.
zacijos (vad. J. Adcmėnio) de • Delegacijos duhjvis P. Fablegaciją, šioje audiencijoje ir
man teko dalyvauti ir kartu
— Aukščiausia- tdrau
prašyti minister, pagerinti Kla- džia kalbėti maldas mokyklose
pėdos uoste dirbančiųjų uždar o visi kitaip tikintieji norės sa
bius bei darbo sąlyga^. Minis vų mav
ir kiE nebusipratinudė
ters Masiliūnas susipažinęs su Dabar siūlo mokyklose įvesti ke
memorandume iškeltais ekoįlo Uas minutes tylos. Atrodo kad
miais ir socialiniais reikalavi atsiras tokiu, kurie nenorės ty
mais pasisakė jiem.- pritariąs ir lėti.
tuojau davė parėdymą atitinka
miems valdininkams pagerinti
— Policiia nustatė kad Ahcit
Klaipėdos uoste dirbančiųjų
Coleman gali būti gerai gink
buitį bei uždarbius.
Po nūdienei jos, min. Masiliū luotas, be, FBI non suimti jį
nas paklausė delegacijos nariu, gyvą.
ką jie darytų, jeigu Lietuvą už
imtu Sovietai9 Ministeris pasi
— Ruth Love kontraktas bai
sakė, kad jis būdamas geležin giasi ateinančiais metais, be?
keliečio sūnus, turtūt dirbtų ji reikalauja, kad būtų pratęs
ekonominėje srhyje. Kai kurie tas dabar. Ji gauna $120.000 pęr
delegalijos nariai irgi pasi-...
metus. Mokytojų taryba nesuti
sakė, kad eitų dirbti pagal sa
ko pratęsti.
vo profesiją. Kai kurie dalyviai
pasisakė, kad ne visi
gausią
darbą pagal savo patirtį. .
1940 m. Sovietai Įteikė Lietu
MEET THE CHALLENGE!
vai ultimatumą, kuris nors ir
buvo priimtas, tačiau Sovietai
okupavo vi>ą kraštą. Min. Jo
nas Masiliūnas buvo suimtas ir
su pirmu trėmimu užkaltame
prekiniame vagone bu ve išvež
tas į Sibirą, Vorkutos koncen
tracijos lagerin. Pasiekusiomis
Kauną žiniomis, dėl žiaurių ir į
nežmonišku sąlygų, Vorkutos
kancentracijos lagerio kaliniai
sukilo; sovietų kariai kalinius
numalšino, Tuo metu min. J. | SERVE WITH PRIDE IN
Masiliūnas tragiškai žuvo.
i THE NATIONAL GUARD:I
Pažymėtina, kad daugelis pa-\
starosios delegacijos narių- - rie-

VLIKo vadovybei pasidavė visa tauta

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi- vaisius,
irimo Komiteto valdyba 1984
.. . Apskritai, jau keli metai į
metus, keturiasdešimt metų su VLIKe jaučiamas krit ška chakakties proga, paskelbė VLIKo rakterio tvirtėjimas. Nusileis
r.iriais ir prašė vpaudą, organi ta iš kiek kartais fantastišku
zacijas ir radijo sa’andėles šiao planų ir lengva širdimi daromų
keturiasdešimt - metų pastovios, pažadų (sau ir visuomenei), į
tvirtos, nesvyruojančios kovos konservatyvų realizmą: planuo
atitinkamai atžymėti. Daug kas ti, kas įvykdoma, žadėti, kas ga
išgirdo VLIKo balsą, o dir dau lima, daiyti, kas būtiniausiai
giau girdėjo, bet neišgirdo. Šių reikalinga.
metų eigoje j kiekvieną LKDS
1«B<
Čia ristinas ir VLIKo parei
Biuletenio laidą įiėsime keletą
I
312
sjingnmas. Gal daugiau negu
minčių apie šią instituciją, ku
kitos institucijos, VLIKas pri
ri yra kaip aštrus krislas oku
klauso ne nuo savo valios, kiek
panto akyje ir tarsi debesis virš
nuo pavergtos Lietuvos 1 kimo
kai kurių išeivių galvų, nelei
ir tarptautinės politikos vingių,
džianti jiems pažvelgti į saulę.
(š tikrųjų, ar kokia nors speci
Nevissda tai yra bloga valia. Ne
finė opera bus pastatyta šiemet,
retai _vra žinių apie VLIKą trū
ar kitąmet, dainų ar tautini!,
kumas, o kartais tipiškas ^ai
šokių šventė surengta tą mėne
kūnų lietuvių galvojimas, kad
si, ar kitą, tame mieste ar kita
Uetuvcs nepriklausomybės laikais 1937 melais Kėdainiuose pastatyta gimnazija
jei aš dirbu LB, tai turiu nieko
me — nelabai jau svarbu. Ta
nematyti kas šalia jos. Jei dir
riau neatsiliepimas laiku ir pabu Lietuvių Fonde, negaliu reni
riu geriausiu būdu į kokį nors} VLIKas prirtstalė tautai ;r tokį
ti Tautos Fondą. Su pasididžia
Sibire, Vorkutoje, prieš 40 metų sušaudė
įvykį pavergtoje Lietuvoje, ari tauta jį priėmė. \TLIKo manda
vimu turime teigti, kad pana
neišnaudojimas kokios progos ar! tas buvo dargi pakartotina: aU Į buvusį Lietuves ministerį Joną Masiliūną
šaus galvojirrk> neteko sutikti
reikalo, kuris galėtų paveikiau- j naujintas jam jau reziduojanti
pas politinį darbą dirbančius lie
I pasauk karui pasibaigus^ iš.
ribų.
šiai tarnauti pavergtos Lietuvos > už Lietuvos valstybės
w
*
Sibire. Vorkutoje, priverččia- saunnio Kaukazo lietuvių ešatuvius, susispietusius apie VLI
VLIKas tad savo esmėje yra Į
interesui — jau būtų sunkiai pa
mo darbo lageryje m kiškai žu lonu keliavome Lietuvon; plau
Ką ir Tautos Fondą. Vyriausias
teisinamas dalykas. Čia todėl ir grynai politinės prigimties in-|
vo Nepriklausomos Lietuvos pa kėme per Azovo jūrą, važiavo
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas
reikia džiaugtis ypatingu VLIKo stitucija, turinti griežtai apri i
skutiuis Susisiekimo rruniste- me per derlingus Ukrainos laujuk sukūrė Lietuvių Bendruo
pirmininko ir jo valdybos parei botą veiklos sritį ir neribok
Masihū-1 kus prekiniuose vagonuose,
menę ir davė jai labai gražią ir
i
gingumu, Kelios kelionės me- mandatą ir galią atsiuvau’i
§
na.
čiau badavome; gauictavome tjk
prasmingą paskirtį. Ir šiandien
tuose į užsienius, kelionės po] litines pavergtos tautos asj1
įsiliūną pažinojau as iš bendro kat’lo kaušą sriubos
VLIKas, kurio pagrindinis už
1AV vienu ar kitu reikalu, eilė i cijas bei vadovauti laisvės
meniškai; jis su save mažame ir tai kartą per dieną.
davinys yra politinis, sielojas
posėdžių ir nuolatinės komunika vai. VLIKas veikia lietuvėj L
čia
ypač JAV LB suskilimu ir sie
Tuo metu Ukrainoj šeiminin
cijos palaikymas — tai vis gilios dujoje, bet jis nėra iš išeiv
o lietuvių pabėgėlių benkia, kad LB būtų vieninga, tvir
kavo kaizerio vokiečiu kariuo
pareigybės pajautos labai aki ir nėra jos apspręstas. Jo J
utyie Jonas M. tada dar
ta ir atliktų jai patikėtus užda
menė, maistą duodavo pagal
vaizdi demonstracija. Tai pačia nys yra politinėje lietuvių ben-!
S klasės abiturientas, gi aš
vinius. Tautos Fondo pirm. J.
korteles. Pabėgėliai tokių kar
tikrąja prasme ir idėjinio užsi drijoje (politinėje tautoje, body
u vos įpusėjęs.
Giedraitis savo kalbose, prašy
telių neturėjo, todėl, pora savai
angažavimo labai realus akcen-j
damas aukų Tautos Fondui pri
tavimas — liudijimas tikėjimo! mybė yra tik tai bendrijai, kuri rfevo i lietuviu pabėgėlių komi čių laikotarpyje teko, visiems
mena neužmiršti ir Lietuviu
savo darbu, savo kovos teisinJ šiandien negali nei savo suvere- tetų socialiniams-ekc-nominiams pabadauti.
Fondo, spaudos, parapijų, mo
gumu bei tautos ir valstybės Į niteto vykdyti,, nei politinės vaIš Kaukazo atvykę pabėgė
t Joną*
kyklų ir t. t.
i
lies
pareikšti,
ši
šviesia ateitim”.
pasižymėjo organizac; iais ga- liu eselosas prie Lietuvos sienų,
Aprašydamas Sukaktuvinį
Algirdas J. Kasulaitis VLJKpJ nėra vien VLIKo pnvcieg
nepertoliausia nuc Vilniaus, ne
VLIKo seimą, įvykusį 1983 m. Politinės ir Teisių Komisijos na- j bet labai didelė pareiga. VLIKas j
toli Baranovičių miestelio, visi,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
jos
jei ir ne- i ekon. Jatulis. A.ViluštsJ J. Kor- buvome apgyvendinti karanti
Detroite, Vincas Kovas rašo Tė rys, savo pranešime VLIKo sei- negali
1 .
_ atsisakyti,
_
.
vynės Sarge ,psl. 13-16) “...vi mui 1983 m. lapkričio mėn, 12 retu. Atsisakymas ar vienaip Į !a. Pr. Kurtinaitis, Petras Spe- no barakuose. Šie barakai bųvo\ L - T1** seniausia.^ didžiausia^ Jrj turtingiausia lietuvių frateraalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau • per 97
sas seimo darbas buvo turinin d. Detroite, kalbėjo: “Vyriau ar kitaip modifikuodamas savo , tylą (dabar gyvenąs Chicago- aptverti spygiuotos vielos tvora j
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
gas, nors nebūtinai išskirtinas. sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko mandatą, VLIKas pažeistų sa j je ir kL. kurie gali šias žinias vokiečių karių saugomi.
[
darbus dirba.
7 .
Prisimenu, kai vieną kartą
Tačiau paviršiaus kasdienišku mitetas yra politinis organas, vo prigimtį”.
patvirtinti.
R K U EiuL I Vyresnieji studentai prižiūrė Jono Masiliūno vadovaujami į- SLA' —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS AKLU ONUS dolerių
mas slepia savyje gilesnę ir sei sukurtas tautos politinę valią
apdraudų savo nariams.
mo ir apskritai VLIKo veiklos reiškiančių politinių partijų —
davo jaunuosius^ ypač, gabumais pro tos spygliotos vėlos tvoros
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško princų
prasmę. VLIKas ir jo veikla jau grupių ir rezistencinių — ko PATS SKAITYK IK KITUS
sužymėdavo Jon -s
patari- apačią, išlindę moksleiviai, pa
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
siekę Baranovičių miestelį, kur
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
yra seniai nusistovėję prasmin vos organizacijų dar pavergtoje
is bei pamokyr^ais^ pazamePARAGINK SKAITYTI
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
nusipirkę maisto ir obuolių, par
guose rėmuose, taip, kad atro Lietuvoje. Jos laisvu ir bendru 5 DIENRAŠTI “NAUJIENOS?
i į
u lietuviuku.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja npdrauda — Endowment
sinesėm į karantino barakus.
do, kad kitaip ir būti negali. Tar sutarimu deponavo VLIKe savo j
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
"V
si tasis. darbas pats pasidaro, be turimą galią atstovauti politinėj
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
Atlikę poros savaičių karan
fe tiną, traukiniu' tuose pačiuose
pastangų,. be_ planavimo, be valią. Todėl VLIKas yra auten
SLA — vaikus apdraudžia .pigia terminuota apdrauda: ui .
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams,
žvilgsnio į ateitį.-'Tačiau taip tiškas visos tautos politinės va
prekiniuose vagonuose parsekė
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
nėra. Atvirkščiai. VLIKo dar lios reiškėjas jai pačiai to ne
me Vilnių; po poros dienų iš
JAY DRUGS VAISTINE
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėju^
bo plotmė ir lygmuo yra gilaus galint — jos suverenumo vykten — kiekviena šeima ir pavie
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
2759 W. 71st SU Chicago, III
planavimo, kūrybinio nusiteiki-dymui esant laikinai sutrukdy
niai jau klasiniuose vagonuose,
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centru
mo ir be galo didelių pastangų tam. Tokia savo prigimtimi
važiavome į gimimo vietoves.
f • RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE VAY SAL
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
Su Jonu Masiliūnu suėjau į
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
sąlytį, berods, 1938 m. Kaune,
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
kai jis buvo Liet’. Geležinkelių
' * TeL (212) 563-2210
valdybos Ekonominių reikalų
> LITERATŪRA, lietuvių Htsratflros, meno ir
tvarkytojas. Netrukus J. Masi- L_.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

D54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netenrią, Vince
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko!
I, Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* fr Y
Meilau* straipsniai bd studijas, Iliustruotos nuotraukomis I

> DAINŲ 8VENTBS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* tr txi
fintų tokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
iventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalnuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duamenimi
bei užkulisiais. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

For constipation relief tomorr^
> reach for EX-LAX tonight <

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aptakt
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne tanas
gyvenimo bruožų apralyma*, bet tiksli to laikotarpio buities Htr
ratūrinė studija, susk Irstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr*

Ex-Lax helps restore jour system *s own natural.
rhythm ooemight. Gently. Dependably. Try it tor. jht.
You'll like the relief in the morning
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Chernight Wonder?
Read bbd aad FoDomf
directions.
C EvLak Ine.. NK2

> LlkIaj V Uik ASI8 PAMARYS, Henriko Tomo-TamaltttE
poniai parafytz rtndij* apie Rytprūsių*, remianti* Pakalni! k
Labguvos apskrlfių duomenimis. Apraiymal fdom&a kiekvienai
DetavfnL Leidinys muštruota* nuotraukom!*. pabaigoje duodam*
yftmrardžin pavadlnlma’air Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba1

Inl LIŪDAS MIKŠYS,

50 metų studijavęs, kaip

1. Dn Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
H tomas ---------- ----------------- —__ —----------------- l—

ATEINA LIETUVA,
$10.00

9 Prot Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psL

L

< JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, iMjaupNI
Ir klriArngri interpretuojama* gyvenime Ir politikoje! tik * J. Miko Lileikio, LIUCIJA. proza. 178 psL
ftfgfo Jailneko knygoje apie Juliaus Janonio gyveniin^ tr poe
pija. Dabar Mtq jj galim* pavadinti kovotoju ui hnogana tetoe*
5. Prot R
KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAXKnyga yna (fiddlo formato, 265 pualapii, kainuoja |ML
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.
______

Qn

C

NAUJIENOSE GALIMA GAl)TI

t <4 LAUMBS LIMB, ralytojo* P*tronėM* OriataftM atf
tnfnftiMl tr minty* apfe atmeni* br rietą* neprfL Lietuvoje tr pb
matrial* boBerikp okruxcljo* metai*. Knyga turi 234 pualapt*
bet kainuoja tik (S.

HI

TiiikiiLiu iifiiiini iiri

i

6. X Vmcbrtts S. DAUKKNTO LIETUVIŠKA VEIKIA.
60 psL
- _____ ——
~

$6.00
$6.00
$5.00

$5.00

para# 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada tr
bet kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir Hetuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. X.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti.

H 00

$2.00

t

ištraukti mirusio Andropovo; kurio dauguma ąiaari^
pasiūlymą. Rusai pakeitė taktiką ir įsakė Černenkai,
kad jis nesusitiktų su prezidentu Reaganu, jeigu jis ne
atšauks iš vakarų Europos naujai atvežtų vidutinio dy
THE LITHUANIAN DAILY Nfewt
džio raketų. Reaganas jas pasiuntė ne tam, kad atšauktų.
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidaya
Jis nekreipia jokio dėmesio i mirusio Andropovo reika
by The Lithuanian News Pubhahing Ok, Inc.
Halstad Street. Chicago, IL HX>Oš Talaphooe 411-410C
lavimą ir visai nesirengė susitikti su Černenka.
Černenkai įsikandus Andropovo planą, prezidentas
’ECVND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USES 37494000
sugalvojo naują dalyką. Jis pasiūlė aptarti ginklų var
Postmaster: Send address changes to Naujienos
tojimu erdvėje. Sovietų spaudoje keliais atvejais buvo
1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
keliamas šis klausimas, bet niekas jokiame pasitarime i is
As of January I, 19a0
metams
$40.00 nebuvo svarstoma. Tai buvo nauja problema, rusai su
pusei metų
$22.Qb
Subscription Ratos:
trims mėnesiams $1X06 tiko tartis šiuo klausimu. Rusams sutikus susitikti su
viena na mėnesiui $400 Černenka tartis apie ginklus erdvėje, prezidentas, kal
Chicago $45 00 per year, $24.00 per
ix months, $12.00 per 3 months. Id
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
bėdamas su laikraštininkais, pareiškė, kad galėsime pa
$22.00 per six months, $12.00 per
metams ------------------------- $45.00
liesti ir kitus klausimus. Černenka tuoiau pranešė TAaree months. Canada $45.0U per year;
pusei metų-----------------------$24.00
Mher countries $48-U0 ner year.
vienam menesiui$5.0( SSUI. kad erdvės ginklų pasitarime nebus galima liesti
kitų klausimų. Tame pasitarime bus liečiami tiktai erd
25 cents per copy
Užsieniuose
vės ginklai, o jeigu bus liečiami kiti klausimai, tai reikės
metams---------------------------- $48.00
pusei metų ------------------------ $28.00 oradėti iš pradžių: Amerika pirma turės atšaukti visus
Nuo saosio pirmos dienoi
Dienraščio kainos:
Europon atvežtus ir Įrengtus vidutinės galios atomo ra
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Chicagoj e ir pnenūesčuzosa:
|
sekmadienius, pirmadienius ir šven ketas...
tadienius. Leicsha Naujienų Bendro
metams$45.06 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
Prezidentas Reaganas. pastebėjęs andropoviška Čer- J
pusei metų----------------------- $24.00 IL 60608. Telef. 421^100.
trim g menesiams
$15-00
nenkos užsispyrimą, pareiškė spaudos atstovams, kad jis
vienam mėnesiui
______ $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money priims Černenkos pastabą ir nelies kit klausimų. Tai reiš
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
^*"130
kia, kad nelies ir vidutinės galios atomo raketų atšauki-'
mą iš Vakarų Europos. Bet praeitą savaitę tuojau šauktii
skiltas
Japonų jūros bangos
NAUJIENŲ raštinė atdarą kasdien, išskyrus
sutvarkyti skubų susisiekimą tarp Baltųjų Rūmų ir'
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL
Kremliaus. Tas reikalas buvo aptartas prez. Trumano
laikais, bet jis beveik niekad nebuvo vartojamas. Tuo
ŽYMUS ROMANISTAS ... view of Boeks IV. 26 d. numery Svarinsko profilį ir porą žinuKode! rusai panoro tuojau tartis?
tarpu gyvenimas žengė pirmyn ir kyla nauji reikalai.
PRIMENA LIETUVOS
čių apie Lietuvą.
išspauzdiatome straipsnyje
LIKIMĄ
Vienas biuletenio redaktorius
Sovietų Sąjunga pradėjo bijoti, kad Amerika, negavusi
dūrio Europos Tragedija’’, Kun
Visi žinome, kad prezidentas Ronald Reaganas su
Bohdan Nahaylo yra gerai susidera rašo:
tikslių žinių iš Europos, galėtų paleisti atomjnę raketą
Vienas žymiausių šiandienos ‘
Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniu sekre
Į pačią Maskvą, gal net Į pati Kremlių, o gal Į kun nors prozininku. Paryžiuje gyvenau-1 “Vidurio Europai,, kuri aist- oažinęs su Pabaltijo. Biuletenio
torium, o dabar jau Sovietų Sąjungos prezidentu Černen
ringai kuilyvuoja įvairybę, ne-į metinė prenumerata (10 nume
sovietų pramonės centrą. Sovietų spauda pasigiria, kad tis čekas Milan Kuruiera savo gali
būti nieko <vetime<nio.kaip; riu) $30; adresas: Suchasnist
ka, iš anksto nesusitarus su sovietų atstovais tartis ir
ji gali sustabdyti amerikiečių pasiųstą raketą, bet jie, raštuose dažnai prisimena Lie-j Rusija: vienoda, niveliuojanti,į Publishers,] 5 Shernngham Av.,
ką jiedu susitars. Prezidentas norėjo, kad diplomatai iš
patys netiki šitokia savo karių galia. Rusai nori, kad luvos likimą.
centralizuojanti,pasiryžusi trans * London, N17 9RS. England.
anksto susitartų,, o suvažiavusieji tą .susitarimą pasira
šimet anglų kalba išėjusiame! formuoti kiekvieną jos imperi- j
(Elta)
būtų pertvarkytas- skubus susisiekimas tarp Kremliaus i o romane Nepakeliamas būties
šytų ir duotų atitinkamiems valstybių organams patvir
ir Baltųjų Rūmų. Jiems atrodo, kad amerikiečiai gali lengvumas, randame šį paragra- jos tauta (ukrainiečius, gudus,'
tinti susitarimą. Preridęntas. pareiškė^ kad jam niekad
armėnus, latvius, lietuvius, ir į
padaryti didelę klaidą ir pirmieji gali paleisti atomo ra fą:
Europos Parlamento ątstocė
neteko su Černenka susitikti, bet jis nemato'jokio rei
kitus) į vieną rusų liaudį (ar.!
remia VLIKo sugestijas
“Visi ankstesnieji Rusų im- [
ketą i sovietų susisiekimo, pramonės ar net pati Kremlių.
kaip mūsų žodinės msitiffilfąkalo su juo susitikti, iš anksto nežinant, kokiu reikalu
Kad tokia klaida neįvyktų; sovietų valdžia reikalavo per perijoš nusikaltimai, buvo pa cijos amžiuje paprasčiau sako Europos Parlamento atstovė.
būtų galima susitarti ir susitarimą pasirašyti.
žiūrėti prez, Trumano pamosią skubaus susitarimo su- daryti diskretaus šešėlio prie- ma, i ‘viena taiybinę liaudį’)”. vck:ečių parlamentarė Marlene
dangoje.Pusės milijono lietuvių
(Elta)
Tuo tarpu rusai būtinai norėjo, kad prezidentas Rea tatr,Į ją atnaujinti ir papildyti.
Lenž savo III. 9 d. laiške VLI
deportavimas, šimtu tūkstančių!
Ko oirmininkui dr. K. Bobe
ganas būtinai susitiktų su naujai Į Sovietų Sąjungos vir
Amerikiečiai neskubėjo šiuo klausimu pradėti pasita- lenkų nužudymas. Krymo toto-*
šūnes iškeltu Čemanka. Susitikimas būtų davęs rusams rimfų, o rusai pirmadieni jau atsiuntė i Washingtona sa riii likvidavimas tebėra mūsų] Biuletenis ame nerusn tautas Į liu*’ rašo, kad ji ‘‘labai palan
kiai” žiūri j VLIKo sugestijas
Sovietu Sąjungoje
komunistams ir pačiam Černenkai dideli prestyžą, kurio vo delegaciją, kuri yra pasiruošusi tuojau pradėti pasi atmintyje, bet fotografinės do
Ukrainiečiai pradėjo leisti pe-! apie Lietuves klausimo iškėli
jis neturėjo net sovietų politinio biuro narių tarpe. So tarimus. Washingtonan jau atvyko specialistai, kurie kumentacijos neturime; anks
mą tarptautiniuose
forumuo
vietų valdžios agentai darė dideli spaudimą i Europos gali šiuo reikalu tartis ir spręsti. Iš visko matyti, kad čiau ar vėliau bus paskelbta, jog riodini Soviet Nationality Surrį se. Ji priduria, kad Europos Par
jie esantys sufabrikuti. Kitokia vey (Sovietų- tautų apžvalga).’
dvasiškius, kad jie priverstų prezidentą susitikti su Čer rusai bijo pirmo amerikiečių atomo bombos. Jie nenori, 1968 m.čekcslovakijos invazijos kurio tikslas informuoti Vakarų’ lamentas šiuo metu baigia sa
nenka ir susitartų, kuriais klausimais būtų galima susi kad amerikiečiai nebūtų suklaidinti propagandistų ir ne is^orva; jos nuotraukos ir filmai publiką apie nerusų tautas ir jų į vo darbus, bet neabejotinai ims
svarstyti VLIKo kelia.mus klau
tarti, bet prezidentas Reaganas atsisakinėjo. Pagaliau, paleistų pirmos raketos Į Kremlių, Gorki ar kurią kitą tebėra saugojami pasaulio areby ploblemas.
y
.
simus savo naujoje sesijoje.
vuose.”
,
1 Antrajame numery (1984 m.j
sovietų valdžia iššaukė Į Kremlių Vokietijos kancleri vietą.
(Elta)
Žurnalas The New York Re- vasaris) randame kun. Alfonso
Helmut Kohl. Rusai įtikino kancleri imtis šio žingsnio.'
Sovietomorske Įvykęs nepaprastai galingas sprogi
Grįžęs iš Maskvos, Bonoje jis sėdo Į kitą lėktuvą ir atsi mas ir Įvairūs sproginėjimai pakėlė rusus ant kojų. Agen
— Vakar Andreas Papandreou
rodė,
kiek
ir
kokios
galios
raketų
buvo
Sovietomorsko
ba

dūrė Washingtone.
tūra TASS net patiems rusams nepranešė, kas Įvyko Sodvi valandas tarėsi su JAV am
Prez. Reaganas davė porą dienų sušildyti kojas ir vietomoTske, rusai iš viso mažai tegirdėjo apie Sovie- zėje. Amerikiečiai nurodė, kokiuose sandėliuose gulėjo i basadorium, kad suš velninių
I santykius. . Buvo papiešti visi
pailsėti, o kai priėmė, tai labai atidžiai išklausė Vokieti tomorską, nes sovietų spaudoje niekad nebuvo minimas kokios raketos ir kiek jų buvo.
jos kanclerio misijos. Jo dar paklausė, kuriais sumeti Sovieto Šiaurės lah*yno bazė. Pirmasis, pats galingiau
Sprogimas Įvyko gegužės 13 dieną, o rusai iki šios 1 santykius ardantieji klausiniai,
mais jis tokio darbo ėmėsi, o vėliau keliais logiškai saki- į sias sovietų kąra laivynas buvo Sovietomorske, antrasis dienos nenustatė, iš kur JAV gauna tokias tikslias žinias., bet nerasta formulės santykiams
niai Įtikino Vokietijos krikščionių demokratų partijos yra Baltijos jūroje. Kronštate, trečiasis yra Juodojoje Ar jiems praneša sovietų štabe sėdintis aukštas sovietų sušvelninti.
vadą, kad nėra jokios prasmės susitikti su Černenka, jei jūroje, ir ketvirtasis yra Vladivostoke. Labiausiai rusus karys, ar amerikiečiams tikslias žinias duoda 28,000 my
— Umoru Dika grobikų teis
gu specialistai Ženevoje nesusitarė, kuriuo nors klausi nustebino nepaprastai tikslus pranešimas apie Sovieto- lių aukštumoje besisukinėjantis JAV satelitas.
mas tęsis bent vieną savaitę. Pro
mu. Ne kancleris Kohl prezidentą Įtikino, bet prezidentas morsko spraginėjimus. Manyta, kad lenkai ar vokiečiai
Maskva bijo, kad kas nesuklaidintų amerikiečių ir kuroras pareiškė, kad žydai gro- kancleri, kad, iš anksto nesusitarus, neverta susitikti. pranešė žinias apie sproginėjimus, bet paaiškėjo, kad kad šie nepaleistų pirmos atomo raketos Į Kremlių, todėl
bė buvusi ministeri už stambią
Sovietų valstybės vyrai nieko kito nesugalvojo, kaip amerikiečiai turėjo tiksliausias žinias. Amerikiečiai nu jie ir atvyko tartis.
pinigų sumą.
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ALEKSANDRA VAISICNTENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Aristotelis buvo aprašęs tais laikais žinomus
visus vaistinius augalus ir nurodęs, kaip tuos
augalinius vaistus naudoti, gydantis nuo vienos
ar kitos ligos.
Teosfrastas, anų laikų botanikas, aprašė dau
gelį anų laikų graikiškų ir užsieninių gydančių
augalų ir jų svarbą fiydyme.
Dioscoridas naudojosi savo sukurtą gydymo
sistemą ir aprašė augalinių vaistų gamybą, kuria
vėliau perėmė žymesnieji augalų specialistai Eu
ropoje, tuo būdu sukurdami farmakologijos arba
vaistų gamybos pagrindus.
Viduramžių augalinė kultūra ir medicina

Pirmieji augalinė medicina gydymo būdai
Europoje pasireiškė viduramžiais ir išliko iki šių
dienų. Taip pat ir kai kurie vaistai, naudoti pri
mityvių tautų medicinoje, buvo perimtividur
amžiais buvusių gydymo specialistų. Pvz.. belladona, belen is ir mandragora viduramžiais bu
vo vartojami n' tik gydymui, bet ir burtininkystėje ir magijoje, t lis laikais plačiai praktikuotuo

lUMgayy*

se. Tik Anglijoje belladonas ir belenas iki 1800
metų nebuvo gaminami ir naudojaisi gydymui
irdies gydymui vaistažolė plačiai digitalis buvo
prirašomas viduramžių gydytojų, ii- tas vaistas
pradėtas vartoti jau X šimtmetyje Shropshirb
kaimiečių. Iš čia jis 1650 metais paplito po Euro
pos kraštus ir buvo gaunamas pirkti anų laikų
vaistinėse.
Graikų mokslininkas Plinijus sukūrė ir pa
skelbė teoriją:
1. Gamta, su savo turtais priklauso žmo®
ir jam tarnauja.
2. Augalai sukurti patenkinti žmonių rei
kalavimus,.
3. Augmenija ir paskiri jos nariai turi visosmaisto ir vaistų išteklius, reikalingus žmonių gi
minės gyvenimui ir plėtimuisi.
1443 -1541 mietais gyvenęs šveicarų gydy
tojas Parascelas tą Plmijaus teoriją Paskelbė
kaip doktriną. Jis Įrodinėjo, kad daugelis žem^s
augalų iš anksto pačios gamtos turi Įdiegtą pa
skirtį, kam jie turi tarnauti.

Tropiniai kraštai yra labai gausūs flora r
jos rųšiASs.’ f Afrikoje-gyvena jnilijonai, žmon U.
labai primityviose ir draugovėse. Dėt labai stįkių susisiekimo galimybių, mokslininkams Jo
nikams beveik neįmanoma į tų gyventojų kai ku
riuos rajonus įžengti ir padaryti jų augmenija
tyrimus. »Nejmanorrta ištirti tų tautelių vaiste

jamus augalinius vaistus, kurių tarpe, be abe
jonės, yra ir tokių, kurie tiktų ir šiif laikų moder
niškai medicinai. Pvz., Nigerijoje auga pupa, tu
rinti nuodingų savybių. Ji vietos gyventojų nau
dojama kaip bausmės Įrankis, nusikaltėliams
bausti. Taip pat ten yra surastas augalas akių
ligoms, ypač gleukomai, išgydyti.
1966 metais Filipinų džiunglėse buvo suras
ta tribų “Tasaday” gentis, susidėdant iki iš 27
asmenų. Išaiškinta, kad tos genties kilmė siekia
akmens amžiaus gadynę, ši gentis yra išlaikiusi
anos gadynės papročius, kurių nebėra nė viena
me pasaulio krašte, ši. tik 27 asmenų gentis,
priklausė Mesolitikos ir Neeticos kultūroms. Gal
būti šios- gadynės palikuonys išsilaikė iki šių die
nų, naudodami augalinius vaistus, kurių paslap
tis šiandien dar nėra išaiškinta.
Pirmasis augmenijos žodynas buvo surastas
1653 metefe Vatikano bikfietėitoje. Jame yra 200
Įvaii iu augalų aprašymų. Įdomu tas, kad tos kny
gos autorius buvo Amerikos indėnų gydytojas
Martin de la Grun
KielfvienBm, šį raštą skaitančiam, .pravartu
žinoti, kad nikom a sis tabakas- iš Amerikos indė
nų paimtas, pirmą kaitą į Europą bąyę-atvežtas,
kaip, turintis medicininių — gydomųjų savybių ir
iki Šn — ®Ljo — šimtmečio pradžios tfavo nau
dojamas tik kaip vaistas nuo galvos skaudėjimo,
apsvaigimų ir nuo nosies ligų problemų.
Artų tr Šiaurės ATnerikos yra Žinomas, kaip

u ? mm mimu,a.
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tų kraštų gyventojų indėnų nuodingų vylyčios
strėlių gamintojos. Beveik kiekvieną indėnų gen
tis turėjo tų strėlių nuodingumo gaminimo for
mules. Toms strėlėms nuodai būdavo gaunami išatitinkamų augalų. 0 gydomųjų vaistų tie gy
ventojai, ypač Amazonės upės pakraščių, pasi
gamindavo iš atitinkamų augalų.
Pietų Amerikos valstybės Perti svarbiausias
gyventojų vaistas buvo “coko ir eocaina”, užėmę
pagrindinę vietą jų medicinoje. Andų kalnuose
gyvenantieji indėnai dar ir šiandien geria “coco”
lapų arbatą, geram virškinimui palaikyti. Se
niausias Perų valstybės augalinis vaistas- yra
“Quina”. Misijonieriai jėzuitai tą vaistą labai
Įvertino jau nuo XVII širrtemečio pradžios. Anais
laikais Quina dar buvo vadinama “jėzuitų žievė”.
Du šimtmečius šių laukinių medžių žievę, kaip
vaistą, kultivavo olandai savo kolonijose Azijoj0,
šiandien šis vaistas jau gamniamps sintetinių bū
du, tačiau jis yra tebegaminamas ir iš to medžio
žievės. Šios žievės pagalba buvo išgydytas di
džiausias skaičius ligonių kaip su bet kuriuo kitu
augaliniu vaistu.

(Bus daugiau) < •
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
tokiu adresu:

b uneral Home and Cremation Service
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Charles Stasukaitis

DR, PAUL V. DARG1S
gydytojas ir chirurgas
Westchester Commurnly kUnikoe
Medicines direkron ua
1936 S. hUnheim Rd^ We^tcb«^x, Utį

TAUTINES KAPINE
jirdėjau daug nusiskundi-!
? kad į Lietuvių Tautines;
Kapines, negalima nu važiuoti Į
JUlobusuŪ.

•

noriu pranešti

mūsų |

ciaDar galxma. Savaites dienu- į
mis. nuo pirmadienio iki penk-radienio, RTA pirmas auiobu- Į
sos išeina 6-tą xtlL ryto nuo;
ir Cicero Avė. autobuGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

1907 West lU3rd Street
Valandos pagal susiur^zą

dą ir nuveža iki Mercy Health
Center — SI st St, ir Kean Ave.
— vienas blokas nuo kapinių, i
Argai į Čikagą grįžta taipgi
kas valandą. Paskutinis auto-

?asakiško grožio Vilniaus priemiestis — Verkiai

VLADAS POŽĖLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
(ATSIMINIMAI)

pasakos. Ir man taip pat. Bet
jos kuodelių nesuverps.
— .Nemoku, lievute.
Koks buvo man džiaugsmas,
— Išmoksi.
*
kai kitą sekmadienį, parėjus iš
šventadieniais nekursuoja.
OPTOMETR1STAS
Ji sustojo verpusį ir maloniu bažnyčios, Ievutė parsinešė nau
balsu pradėjo:
iu knygelių. Vieną jų didžiuo
2618 W. 71st SU TeL 737-5149 e noskambinti telefonu 836Išėjo
tėvelis
į
mišką,
damasi ji man parode:
000*
Tikrina atris. Pritiko akiniu^
Išero motinėlė i mišką,
— Šita — vyskupinė. Gražia
Antanas Povilonis,
Toliau pagal mostą auktesniu- joje aprašytas Juzė.
balsu tęsėme abudu:
Tas Juzė pasirodo, buvo iš Pa
Išėjo tėvelis, išėjo motinėlė,
Klaipėdos'2 viešbutis
langes.
Išėjo visi valkai į mišką!
Poteriai pasibaigė. Su jais ir
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Ten jie sugavo pelėdą, parne
viešbutis.
Pasta

i mano pasakų karalystė. Laimė,
PROSTATOS CHIRURGUA
šė ją> nupešė, ir t.t
Dairia man patiko. Vieniša neilgam. Po metų kitų aš K pats
gryčia kalųe pralinksmėjo. Vie jau mokėjau, jaš/škmtirit'
Korpusas jungia trylikaaukš- na po kitos toliau ėjo dainos. Ie
Kaip pcteriąi pavyko, turėjo
tis bokštas. Viešbutis pastaty vutė dainavo:
tas iš latviškų plytųAurios daug
sis mano gyvenime egzaminas.
Rezidencijos telef-: 448-5S45
Atvažiavo meška
Ievutei neteko dėl x> raudo
Su
alučio
bačka,
geresnės kokybės ply
nuoti.
Mat. zuikelis nabagėlis
tas. Lietuviai nemoka. ir jau ge
Motina atsidėjusi klausėsi po
Vestuvėles kėlė.
Florida
terių. Jai ypač patiko mane bū
Katinai piršliavo,
giau. leidžia broką— milijonus
das kalbėli: vietomis pakelti
Gaidys maršalkavo,
plytų, kuries po keliolikos me
ar nuleisti balsą jų prasmei pa
O laputė ilguodegė,
tų tampa bėgai išdeginto mo
T svočias važiavo.
! žymėti. Ji tarė:
lio krūva.
I — Vaikas, maty£,. bus pase
Prostatos, inkstų ir šlapumo
Viešbučio architektas—Gytis
Jau buvo ievutė bedainuo kęs tėvą: tas irgi taiko maldai
janti apie ožį, kaip tas trimita balsą.
į
vo, kai ji ūmai susizgribo šauk-: Graudu buvo atlskirti su Ie
St Petersburg, Fla. 33710
— Balsų tikrintojai tvirtina,
vute. Tokia gera T buvo! Kiek
kad Walter Mcndale labai ma
Tri. (813) 321-4200
pasakų prisakė, krik dainų pri— Verptai, mano verpalai1
žai atsilikęs nuo respublikonų
Ievutė mėgo dainuoti. Mėgo dainavo! Jutau pareigą jai pa
kandidato Ronald Reagano.
grožį, pasakose ir dainose surie dėkoti už visą jos širdį ir meilę
?
dėta. Bet tie verpalai.... Sako ji gėlėmis iš lankos, j
— Jos tau.... — ^ištariau.
3 Del vienos utėlės kelnių ne man:
Vaikeli, — pasakė ji, — kur
is įvairiu
— Suprantu, vaikeli, malonu
esi. — Persai.
būdamas, kur ne, ^ekuomet ne
ANTANAS VILIMAS
užmiršk atnešti^mamytei gėlių:
TeL 376-1882 ar 376-5996
K
jai bus miela ir m donų.
Golden Egg

(Tęsinys)

And Cheese Salad Sandwiches

— ...u,..—

j

tomų aš pt'iAriau rašinius. Žiū
rėkite, ar viieo daug blogesni už
tikruosius?
I
Vyrai pavartė, palygino va
dovėlius.
— Beveik kaip spausdmti! -r
nustebo kai kurie. — Koks tai
sunkus darbas, mokytojau!
— Nelengvas. Už tai turiu
džiaugsmo, vaikai serai ir noriai mokosi, nors be vadovėlių
sunkiau. Ne visi vaikai turi vadovėhus.Trūkstantamuosius pra,
sau parūpinti. Būtinai.
Arčiausioje vyrijos sueigoje I
tėvai laužė sau galvas.kaip gau
Iti tu vadovėliu.
IB
— Matote.. — kalbėjo Mon-į a
kūnas, — kai Jurgis Bielinis
>siūlė elementarių, mes neemėėme. Dabar gausime iki Šiaulių Ii
pavažiuoti.
' Bet šį kartą neįtikėjo to žy-! |
gio. Iš paklausų paaiškėjo, kad j
čia pat galima gauti net Lietuvos istoriją.
— Lietuvos istoriją? — nus
tebo Mikalojus Pakeliūnas.
Kain Dievą myliu, pirmą kartą11
girdžiu apie ją! Ir man, prašau,‘|
viena knyga.
— O kam tau ji? — pašiepė
Lapinskas. — Vaikams, sakei,
ji nereikalinga, o tu duonos iš
jos nevalgysi!
Po Lapinsko pastabos atblėso
apgesusi kaime ugnis — ginčas I
dėl savo mokyklos.
i
Kai kurie ūkininkai, jų tar
pe ir Pakeliūnas, gynė valdžios
mokyklą.
(Bus daugiau)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
IKIJ V KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

JEAN VANCE ir GEORGE ŠORIAI

Pradžios mlkykla

PERKRAUSTYMA1

Lakfcnai — Pilna apdraydi
ŽEMA KAINA

R. ŠERĖNAS.

RADIJO iElMOS VALANDOS

P«6m WOPA - 14M AM
Flirtą.

v*de>a — Aldana Daukše

Fud up your hungry back-iir-school kids with a nutritious
jch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling
cal and easy-to-do'because it relies on hard-cooked

Tateti 77WW
Gddea Egg and Cheese Salad Sandwiches
4 sandwiches
1 tablespoon chopped
-cooked
pimiento, optional
>pped
teaspoon
prepared
i
cup threddad Cheddar
mustard
ebeesa

H59 Sa. MAPLIWOOO AVB.
CHICAGO.

«<»

1/4

"Lietuvos Aidai

tadfenie MQ
Vte balta S

saucs
teaspoon
sali
v<
8 slices bread
Softened better
Combine all ingredients except bread and butter. Spread
6 ahcM of brattd with about 1/3 cup egg salad mixture eadu
Try with remahung bread. Butter outsides of sandwiches.
Gril in skiDet or on griddle over medium-high heat until
golden brown. Turn and brown other side.
•HARLhCOOKED EGGS: Put egga in single layer hi sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 indi above
aggu. Cover and quickly bring juM to bailing. Turn off heat»
If nt ci u wry, remove pan from beat to prevent futtbex boding,
let eggaetvid covered in tim het water 15 to 17 dMUtes
Larue
(Adjuat time up or down -by about 3 mnhitea
tablespoon snipped
parsley or parsley
_____
flakes

Žiema. Steigvilai, Karolio
• Monkūno kiema.^ Erdviame
• prieklėtyje ant sihlų prie staj lo sėdi 14 vaiku su j lentomis ir
elementcriais. Viepi rašo, kiti
i skaito. Aukštas, imsiaplaukis.
; malonaus veido mokytojas eina
j aplink stalą, nuo .vieno vaiko
i prie kito ir tikrina-jų darbus.
-! Jau trečia mc|slo savaitė.
• Sunki, neįprasta avaite. Ypač
! tiems vaikams, kurie mokėsi be
į elementoriu.Tno ^įsidomėjo tėj vai ir pasikvietė Wkytoja pa
sikalbėti.
I
— Nelengva, vyki, — kalbė• jo jis. — Iš spausdintų elemen-

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

l et 974-4410

DEK
------------------------------------------------ ■—

VODIAND FEDERAL SAV
INGS aptamauri taupymo ir
□amų paskolų likaius visos
mūsų apylinkei Dėkojame
fums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudir^ ir ateityje.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIDLAND
FEDERAL

Sąskaitos nedraustos
Iki $10X000.
2657 W. 69th STREET
\ CMcayo, II4 60629
TeL 925^400

Bridgeview, i L 60455

1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois •
1
Telefonas — 6 52-10 03

ANL LGaN ASSOCIATION

S929 SO. H A T. IN AV

■■

VASAITIS-BUTKUS

Jer.)

it by tapping ?en^Iy *1
o loosen ch*R. them peek startine at larg'

Aikštes automobiliams pastatyti

Nuo 1914 metų

&

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60631
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAIS
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LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

LIETUVIAMS.

< iš JAV -Įjl. C! .1 T)?o:>aPADĖKA
i i butu mūrinis. Labai Heros pajamos.
lietuvių
o ‘T] ]Ą
ojo ne p
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‘
----savininkui.
Geras invesl
1 ėją.
j
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.eijų
Acse.
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,
r.eo<
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;.r
j
nea
Pagerbtas S. J. Jo
už tai!
skleidžiant
e^v s žo- lieki vienas, b
Si<
rdžių 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Birželio 5 d. Vi a’is Me
apie Tarybi šalį.
:ipri: Ain susil ūki pūraiTOS
paguodos. pirkinys.
į
pu- i r 1
mu< e ui
darbuotoj
.i tėvų že
Malonu buvo
i linkėji Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
=s =r
pažangi MC1 užzv
gerbtas "žymus
mus iš visų,
lOSh'
mą n Nebrangus.
.denio lietuviu v isuonneneš veiKiet irdžia:
ar per žmon;a: zcc 1 ra
ar
ŠIMAITIS REALTY
i1 o- rėtis “Vili cs kikse
telefonu
T
c-iškė
NT
Dalba
“
VaLstieč
- r 10 vvr reduktorii
Dekoru, 1 anie mane Jani ė li-<
INSURANCE — INCOME TAX
raštyje
”
pasakoj?.:
Jonas Jol ;ka. 75 merų sulaii-,
gonineje: J. ir K. Čiurin>i
I
2951 W.-63rd St
—Sėdi Algirdas Dap II: s už
l
Kės: sukaktuvininkas ats
arveliui. Miša
I nuosavo automobilio v r o ir s v. i Liepams,
TeL: 436-7878
ė žodi.
vyko į pagerbimą ir
ir M ižeikieneū Buvo šeir ių ku
j o; a: greičiau
rios : te tik mane lankė li goni-»
t pagirioti gavir
-v
l
i
nėi. ' ?et daug parėmė
ir page;-}i OPEN HOUSE SATURDAY i
Dej . kelią pastoja autom spėk
bėjo ž: o na
O. ir I
rona,-l ar.d SUNDAY, JULY 14 and 15.
toriai Tenka lieti i c‘vežimo".
1J1
J. ir V
ičiai ir V
šimu-.ciai.
V. ir Jtk...
girt:
1 to 6 — 8127 S. Sawyer
už vairo — ne vi Let
Vengiant<ai. G. ir Ad.
Ad Baltu
T; kad supyks Algirdas. Kur •
St. Den s, by owner —
Tuo reikalu jums gali daug
ragiai, ir iK. ir St. Pilips.—nuomat\ tQ ‘ Jį “Gegužės pirmosios"
immaculate brick Cape Cod,
padėti teisininke Prano ŠULO
širdus ači
mechanizatorių taio i3-4 bdrms., sur
sun porch, fin. bsmt,
□apuosta ir tebėjo Alphonse ?kola
Didžiau US adėka d A. Ga;
sitar
žeist
p turbūt ne pats kol —
with wet bar, 2 car garage.
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
linini, kui io ioesčiu i pastan1
inr kas nedrįstų.
ūkio
nedri
Ir
$61.5<X) offer
434-4664
išleista Jknyga su legališkomis į
gom:
u jėgas ir sveik:
dar OKI 2 dieną. kai jaunave
formomis.
j
Taip
d ė ko
neonines , lo
! džius i f: etrikac dės bi urą rciKnyga su formomis gauna- j i
kurių priežiūroj bud
vežti, Kieto irdžiai tie in-:
MISCELLANEOUS
ma Naujienų administracijoje.
vau, personalui.
Įvairūs Oalykli
soekteriai
Knygos kaina - S3.95 (su perJ. Girdž’ūnas
siutimu).
KEMP CONCRETE WORK
_ v-1 r Chica s vagys su-'
• Any type of concrete and brick.
.i.
stabdė
n i ° a Clements ir pa-!
8 S;
yra blogai; kati
Free estiwork, ruckpointing.
X
o
s i ėmė S25.w‘ turėtus
(dole- ; dar blc
vra šaltas žvilgsnis.
mate. 25 vears experience.
I
rius.
—Japonai.
493-2945 or 643-2864

1 Ato'

KAIP SUDALOMI
TESTAMENTAI

»S8

sae us for
financing.

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUATTS, SKALBDI0
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman D e čky s
Tel. 585-6624

AT 0UI LOW UT5
,. J K i „L!1, JĮJĮ

į
Intent
paid on Sivngs

■
t
I

intem: Compour^ded
Da2y snd ?2Š-

^FSLIČ—'

Autorius pavaizduoja lietuviu
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.

2212 WEST CERMAK ROAD ; CHICAGO, ILL. SOSOS

A

Pster Kazanauskas, Pres.
WVXSi Iton.Tu®.Frl. ^4

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

I

Z*

Tel.: 847-7747
Sat,

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

KAINA •— $17. (Persiuntirrui pridėti $1)
Silpsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745Š

Taip pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.
iffiffig i

•

■

>

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštui. !
F. NEDAS, 405? Archer Avensc, ’

Chicaje, I1L W632. T«L YA 7^9T »
m:'

Homeowners Insurance
Good service/Good price
F. Za polis. Agent
320814 W. ^5th SL
..........................
L
STATI »<*M
Everg. Park, III.
$0642 - 424-8654

i

tti e»»s*r 7i ni|i<
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LEBANON

I

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS:

B

Darbo valandos: Kasdien: noe
i vai. ryto iki 6 vaL vakaro.
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
h pagal susitarimą.

M
Al UM, I

♦

[LEBANON •.
BEXVT

f

ADVOKATO DRAUGIJA

'SYRIA

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGYS
Darbo valandor
Huo 9 ryto iki 5 vai. popiet*
Šeštadieniais pagal susitarimą.
t6(M S. KedrU Ava.
Chfca^ IM. 6062$
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Vi JORDAN

F2.O

Gailiu taip pat uf-mikyti p^tu, afxiufltnt čekj <rba
tiaoey orderį, prie nurodytos kidno^ prijierfa>t BĮ persiuntimo UEfaiMeTns.

ISRAEL
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A1AB KEP.
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— DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
Kietais virieliais
M.00
Afinki tais vlrieliašs, tik
S3.00

Dr. JL 1. G’qm« — AUKŠTA KULTŪRA — HAURŪS
KMONBS. Kelionės po Europą ĮspūdžiiL Tik

e

Boūscm

I

]

SYRIA

I

A. Gsssca — SIINTYS IR DARBAI, 259 pgu llečis 1905
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b
«urirūpiniiD4|________________________________ t8.0C

j

*

k/

Niajienos* galima K^uti nepapraMai Įdomini gydy*
tuja, ritu o men ėp veikėjo ir rašytojo

Dr, X J.
jtoLLb.
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A*

TeL 776-5162
tA49 West 63rd Strwt
Chieage, HL 6O62t

C

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

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

kubatūrai yra reikalingi teisini
>
kai; HeLžškio
žinovai, ku-į kas” žudynes
Praefe.savaitgali buvo sukiš•
_!•
--U
/•
rie galėtų ■ afiS±it^&tįiam.csios
^golicijps daboklę 61
medziagos;.g^^Sg^iyis,v:dal:- jaunit^^^
buvo .Skvarynimą ir,^ijtątfį:±a^^niUs Ko tas
hard
jb- •
uz 17-mėcio
j Jis
Garv ^^kįS^fe^ižuch'ma. Jis
4
Ayafenda s prajij ėjus ^nąžu^mą ;
skursij a-feivu
j
Pabaltijo - -pairaščii
_ ,
> I—_ p ' . - *
Gotlandą saląl k StockhpTiiią? J Praėję pusei dienos daboklėj
Apie šiuose įvykius ' snnrikesnėi RichaiM Kasso Jr. .pradėjo grįžinformacija bus patiekta vėliau. ■ ti sažme ir jis ten nusišovė.
VLIKiį- atstovai informavo po- i Tada 18 metų James Troiano
sėdžio dalyvits-apie tTLIKo nu-j užėjo "šėtoniškas ’ noras nužu
sis ta tymų- dėl 1945 m. Jaltos 3u dyti sąžinės graužimą nusikal
sitarimų^ 4984 iru Los Angele: tėlį. Jis ištraukė peilį ir pradeolimpiados,’ ir akcijos Europos jo badyti nusišovusį Lauwers.
Parlamente-bei atskirose vals- Bade už tai. kad jo akys visą
tvbese, ypač Švedijoje ir Olan- laiką buvo nukreiptos Į Troiano.
Buvo pakviestas prisiekusiudijoje.

INCOME TAX SERVICE

tas Fsfb

Mutual Federal
Savinas and Loan

t

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

. Notary Public

LIUCIJĄ”

V

r

Kopenhagoje ruošiamam So; PATRAUKĖ TEISMAN UŽ
vietų Sąjungos teismui yra jau ■ -ŠĖTONIŠKAS” .ŽUDYNES
gautas žymaus amerikiečio su- i HAUPPOUQE, N. Y. — 18
tikimasĄbuti teisėjui Ieškomi' nietųC berniukas indėnas, pakiti du Rišėjai Iš Europos. Pro- f
’ uP šetoniš-

M. ŠIMKUS

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

!

NAUJIENOS, 1739 So. Halted St., Chicago, 111., 60608

■ė --

.

434^65S ar 737-171 JA

REPAIRS — IN GENERAL
{vairui Taisymai

t
I

Čeki rašykite ir siųskite:

S
a
M

; 6557 S. Tąhnan Avenue

x’-.

-

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite S1.00.

■-u
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■fe
w»t ž Mw,n»oi
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MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
JOS KARIŪNŲ ŪKIMĄ

P

ARVYDAS KIELA

1

knj-gą apie

...a

tuojame ir esame apdrausti.

fl

AUGUSTINO PAšKONIO

■it®

Siy stogas. Už darbą garan-

Chicago, IL 60629

i

NAUJIENOS,

w

<

ww ta. KMXTVD »T- CKICACG. BC NfM

d — Naujienoj Chicago, 8, HL

Friday, July 13, 1984
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Beirute pamažu grįžta ramybė. SusiAaudyrraj nesigirdi,
protesrtuojanclos moterys jau išsiskirstė.
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Taip pat pranešė apie Tome J
Š. m. gegužės 26 d. Washing
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le. Posedyje buvo pristatytas!
K. Jurgėla.
Posėdyje buvo svarstyti past Į jKopenhagos teismui VLIKo ruo- j
ruošimai 1985 m. gegužės 6 d. šiamos medžiagos turinys ir do-- I
O tavoj e įvykstant lai Helsinkio . umentacijos projektas.
Santalkos pirmininkas pas ūAkto dgnatarų konferencijai :
,ir 1985 { lė■ sekančiame posėdyje peržmogaus teisių reikia
m. rugpiučio mėn. pradžioje ruo- ‘ svarstyti pirmininkaujančio kašiamam Helsinkio Akto 10-ties dencijos pratęsimą iš vieno į]
metų sukakties minėjimui — - dvejus metus.
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tj’vaus -pasireiškimo Kanadoje i plačiau apžvelgė 1945 m. Jaltos I
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Saulė teka 5:27, leidžiasi 8:24.
Jos neklau ė įstatymo ir tekėjo į nėti ambasadorių. Nigerijos Sekretorius Slmltz skradio po Indonezijos salyną, užsuks į Naująją
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parduos ai ją pakeis i kirą prieš
įeinu 1985 m., geli pasirinkti kitą lai-
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Linų rovėjos, grafika

Tautosakos motyvais

Sako! sesės lietuvaitės,
kad aš geras jų bernelis —
be nianęs nebūt drobaitės
it stovėt tuščiom staklelės.

kraus darbo sutarimi. rutuliavo>i. P:-. Sulaičio knygute daug
kam g'di padėti."
Darbo sancyk/ų pagrindai
i'.irbo teisriai. Redagavo Pt. Sulaiti-. Apie ši leidinį Tame paran
) ekonomistas dr. J.
Buč;
■ašė: “Knygutės tunm sum re Įvairių pasaulio valivmu bei isakvmu.
tvarkančių dari
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Be Šios padidi n tos paskolos,
(Tre;asure) departamentas
p ra našavo . kad fondai būtu išsibaigę liepos mėli, vidų
Demok ‘u ir respublikonų vaoovai
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“chikeri" žaidimą.
as. kur
daugun
ari respublikonai, be
didesni
skusoų paskolos reikalus Vi o j pat patvirtino. pr, sis
—
rorko tolėjas patarė
Medicare pareigūnAms taip pa
ruošti dokumentus, kad visi su
prastu. Dab<v tu doku nentų
niekas resuprahta.

Giria mane šviesiaplaukiu,
giria mane mėlynakiu. —
girdi! žydint, dangus lauke...
(Viedk sesė taip pasakė).

0 aš vfsas siūlu tįstu,
žiemą birbindams ratelį —
ir pavasarį išvystu.
kai išeinu nuo staklelių. /

Girdi! tikras aš lietuvis —
gyveiąs su jų Šeimynom,
ir tinkąs visur, kur buvęs,
sutuoktuvėms, Pakasynom...

Išbučiuoju mane šaute,
ir darausi aš baltutis,
ir nuo to, paėffittš saujoj,
sako, iš estįs švelnutis...

Mane sesės ima glėbiais,
baltai prausia, minkštai klosto,
prikamuoja- savo glėbiais
ir pšskiii man plaukus glosto...

Prie mAnęs, kad b^ipUo^us,
sesė sega,' tuomet* tūtą — > . i < 4,
laukia berno pa&rūbšuš... •
Taigi maho piršlio būta...

Prie patelio mane mauna,
stidii ’■damos kuodelį,
it ką įėji iefibs. jaunos:
'‘Mylime tave, linelį
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Nutarėme ruošti pavasarinę gegužinę
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Motinos tvarkomas Lufetas !
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Tuo metu retas Jaunuolis ar
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rį gabaus alinimo, pradej
voti apie reikalą įsteigti
orkestrą, Viena, būtų lab
dingą, jei >avo renginiams mum
nereikėtu
ra. palinkimą prie muzikos tu- j
imtieji galėtų pramokti groti, i
Jie ne tik patys galėtų groti, bet j
jie organizuotai pagrotu ir mū- '
sų vakarėliuose .
Aš jau buvau daug girdėję?apie Panevėžio muziką Isilciką. Į
Tuo laiku jis buvo Panevėžio
gimna^ijos'jiiuzikps mokytojas. ;
Nuėjau pas jį tuo reikalu pasi- ’
tarti. Jis buvo gana mandagus
ir malonaus būdo žmogus. Jis j
išklausė mane pageidavimus ir i
man atsakė, kad jis jau buvo

zugininimas

lietuviais

emausia. didžia
organizacija, lietuviai

ebeti, kad mokvt
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darbus dirba.

onems

giausia lietuvių fratei
niaujanti jau per 37
gelbsti ir kitiems, kuri

— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MLUONUS doleri'
apdraudų savo nariams.

nio/.j
ius. Iš viso

ošti mokytojo Lino
Kučo ir VIII kl. mokiniai pa
nešti Dalios Biiaršytės pašoko

leido 18 ardai
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kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus,
jie Jums mielai uaseibės į SLA įsirašyti

-OJŲ.

išleidžia per moks
.o mems 4 imkraštelius Hirmie
ji žingsniai. Jame bendradar- i
biaufa ir užpildo žemesniųjų klaPasku finis num e- i
aip ir kiek-

—;

Atdara šiokiadieniais nuo

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: ui
$1,000 apdraudos sumą> temoka tik SS.00 metams,

Polika
šventė užbaigiama: K
Donelaičio mokyklos daina “Si

A

fe b’LKYh VYl IH HK1DL ITi;
1 THE NATIONAL GUARD.

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

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

metriitk. Jsun
F. Rardrao, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V
MefLau?/ straipsniai bei rtudijes, iliustruotos nuotraukom!? I

rašytojos t
ivertes bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir
Hems gėrintis autorė? • puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim t
bei užkulisiais. Studija yra .151 pusi., kainuoja tl

> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprafi?
to luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausi
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksh’ to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, <uskirxtyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcnyr

tion relief tomo? i
■ EX-LAX tonight
x helps restore vour system's own natur:
You'll Jke the
Choco'.ated or

Inž. LIŪDAS MIKŠYS
50 metų studijavęs, kaip

airecuons.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

pomlsi pArežyts studija apie Rytprusiua. remiantis Pakalufc I
Libg-uvo^ apskričių duomenimis Aprašymai Įdomūs kiekvienam
Seteriui Leidiny? iHurtruot^- nuotraukomis. pabaigoj* duodami

» M UAUMSS LIM^ adytojo* Petronėlės Orintrifė? itf

mairirii bolševiką otapadjew metai*. Knyga tori 234 puriatrfu,
bet kainuoja tDt EL
*< *-* _
j
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IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

NAUJIENOSE GALDIA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINT'S,
U tomas ................... -.......... -.................................. —■

$10.00

$6.00
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl............................. .......
II dalis, 229 psl. ....... ................ .................................. ..... ...... $6.00

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonleriu*, nesupra
85.00
lax ir klaidingai interpretuojamas gyvenime b politikoje; tik t 3. Miko šileikio, I.ITCIJA. proza. 178 psl...........................
Fnrgfo Jalinsko knygoje *pie Juliaus Janonio gyvenimą ir po* 4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
riją. Dabar būtą jj galimi pavadinti kovotoju ui fanogaus trii*
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
Kayffa y-i didelio formato, 265 pnalapią, kainuoja W.
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.

< UTTKN1S JTOVELtS, H. Io«čenko kfcyba, J. Vririil
M&. knygoje yra ifi sąmojingą novalią. Kaina U
=13tTJ»O*K '

aiaoMJ

SaJjBA |3K. KJetf ririetliL

.................................

6. J.S’enclovos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

60 psl.................. ..................... -..............
pats

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Set kada lt
Set kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius
ir Hetuvių kalbą Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti.

— -......

$2.00
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Kodėl?

*

Kiek jau prikalbėta ir kiek jau spaudoje prirašyta
apie lietuviškų parapijų išlaikymą. Lietuvių Bendruo
menės vadovai buvo net ir Lietuvių parapijų metus pa- i
skelbę. Bet kiek mažai, beveik nieko tai nepatarnavo lie
tuvių parapijų išlaikymui? Tuo tarpu mūsų lietuviškos
parapijos, viena po kišto, atitenka svetimtaučiams. Ir tai
dėl to, kad tie, mūsų senosios išeivijos kartos žmonės^
kurie jas kūrė ir bažnyčias--statė, vieni jau išmirė, o kiti
dar gyvi, bet jau senatvės prislėgti. Gi naujoji ateivija
o ypač, jos jaunimas, mažai rodo dėmesio bei prisiriši
mo prie lietuviškų parapijų.

Juk senajai lietuviškajai kartai, lietuviškųjų para
pijų bažnyčios, jų salės, jų mokyklos buvo ne tik dvasi
niai, bet ir lietuvybės išlaikymo židiniai. Rodos, tokiais
turėtų būti ir naujajai. Ar gi, neliūdna, kad tokie bran
gūs, milijoninės vertės .šių parapijų ^pastatai atitenka
tiems, kurie nei vienu centu prie' jų statybos neprisidėjo
ir jų nerėmė. Reik stebėtis, kad pastaruoju laiku apie
tų, lietuvybės Centrų likimą jau mažai kalbama, o dar
mažiau spaudoje rašoma. Matyt, mūsų LB-nės vadovai
Įsitikino, kad lietuvybės išlaikymui daugiau padės ren
giamos šokių šventės, operos ir lietuvių dienos. Todėl jų
metu, pernai, Chicagoje net pamaldos buvo laikomos ne
lietuvių parapijų bažnyčioje, o svetimtaučių koplyčioje.
Bažnyčios naikinamos ir okupuotoje Lietuvoje. Jos
ten uždarinėjamos, o toki niekšingą darbą okupantas
tuo pateisina, kad jų neaptarnauja kunigai. Arba dėl to,
kad žmjonės jų nelanko. Ir jau kiek tokių bažnyčių oku
puotoje Lietuvoje yra uždarytų! Vienos jų stovi biauriai
išniekintos, paverstos ateizmo muziejais, kitos sandė
liais, o dar kitos stovi, bet jų langai ir durys lentomis'už
kaltos.
Man rodos kad Br. Kviklys padarytų didelį darbą,
-

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)

Gydančios augmenijos ateitis

Nėra abejonės, jog į augmeniją, iš kurios ga
lima pagaminti vaistų, gamtos tyrinėtojai krei
pia didžiausią dėmesį. Londone Farmaseutų drau
gija išleido prof. E. J. Schellard’o labai vertingą
veikalą apie gydančius augalus. Vienas seniau
sių medicininių augalų Regaliz ir šiandien mo
dernioje medicinoje užima pirmą vietą skrandžio
ligoms gydyti. Regaliz turi panašumo Į Cortizoną. Laike II-jo Pasaulinio karo olandų gydyRegaliz augalo.
Garsusis Indijos laisvės kovotojas Mahatma
Gandhi buvo nuolatinis vaistažolės Rauwolfia ar
batos gėrėjas. 1949 metais vienas britų žurnalas
paskelbė žymaus indų kardiologo gydytojo Rus
ton Jal Vakil straipsnį, kuriame buvo informuoja
ma, kad 44G jo ligonių yra gydomi Rauwolfia
augalu. Tuo pranešimu tuojau sijfidomėjp far
maceutinė industrija ir piadėjo visuose pasaulio
kraštuose ietkoti ši)-augalo. Jis buvo surastas
Indijoje. Birmcnijoje, Tailandijoje, Malazijoje,
Javoje Ir ATrikc« tmpikiniuose kraštuose. §ian-

jęi jie Šalia tų okupuotoje Lietuvoje veikiančių bažnyčių,
kurių jis atspausdino net ne vieną tomą, atspausdintų
atskirą tomą ir tų bažnyčių ir koplyčių, paminklų, kurios
yra uždarytos, išniekintos, sandėliais paverstos. Toks
darbas būtų labai svarbus, nes jis parodytų laisvajam
pasauliui, kad okupantas naikina ne tik mūsų tautą, bet
ir jos religinius ir dvasinius kultūros centrus.
O vis tik su dideliu apgailestavimu tenka pasakyti,
kad mūsų jaunosios išeivijos didelė dalis rodo labai men
ką prisirišimą prie mūsų lietuviškų parapijų ir jų baž
nyčių. Ir čia kyla klausimas, kodėl? Kai kas dėl to kal
tina, ypač Chicagoje, ir Jaunimo Centrą. Girdi, jo stei-'
gėjai mūsų visuomenei skelbė, kad toks centras bus toii
vieta, kur mūsų lietuviškas jaunimas bus stiprinamas
tautiniai ir dvasiniai. Bet, deja, jie tokio užmojo neat- .
liko. Sekmadieniais jaunimui susirinkus Į minėtą Centrą, nebuvo kas jį sąmonintų tautiniai ir religiniai, jam
niekas ten nekalbėjo apie lietuviškų parapijų ir jų baž-!
nyčių lietuvybei reikšmę. Ir niekas jo neragino, kad lietuviškas parapijų bažnyčias reikia būtinai palaikyti ir
kad tai kiekvieno seno ir jauno lietuvio ne tik pareiga priklausyt lietuviškai parapijai, bet ir ją remti ir Įsijungti Į jos veiklą. Tokio Centro kaltintojai sako, kad
jaunajai kartai atrodė parapijos yra atsilikimo centrai.
Tad nebūtinai ir savo katalikišką pareigą atlikti lietuviškoje bažnyčioje, ją galima atlikti ir svetimtaučių baž
nyčioje. Todėl šiandien sekmadieniais lietuvių parapijų
bažnyčios nėra perpildytos lietuviais, net ir ateitininkų
namuose, Lemonte. Ar gi, neliūdnas faktas, kad šiandien
lietuvis katalikas su savo šeima jau neberanda kelio Į
lietuvišką bažnyčią?
j
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Bet reik stebėtis^ kad prie tokio nuvertinimo lietuviškų parapijų ir jų bažnyčių Chicagoje, daugiausia
pasitarnauja ir ateitininkų vadovai, jų švenčių rengėjai.
Antai, vienas kitas faktas Drauge, iteitininkų skyriuje
rašoma, kad Dielininkaičio kuopos ateitininkai suruošė
šventę birželio mėn. 3 d. Tėvų marijonų mažutėje koply
tėlėje. Koks buvo motyvas šios kuopos rengėjams slėp
tis mažytėje vienuolių marijonų koplytėle? Man rodos,
kad šios šventės rengėjai tokias iškilmes ruošdavo lie
tuvių parapijos bažnyčioje. Šventę pradėdavo pamaldo
mis bažnyčioje, salėje vykdavo naujų narių priėmimas
ir vaišės. Tad ir klausi: kodėl šios kuopos vadovams
galvon šovė mintis, išeiti iš lietuvių parapijos bažnyčios?
Ar šie vadovai bijoję pasirodyti parapiečiams? Ir vėl
klausi, kodėl jiems, nerūpi mūsų jaunimą Įjungti Į tuos
mūsų lietuviškus religinius, tautinius! centras — para
pijas? Įdomu, ar tokie ateitininkų vadovai tai daro są
moningai, kad atpratinus jaunimą nuo j lietuviškų para
pijų? Ir kad greičiau tokias parapijos’ likusiais be lie
tuvių, atiduoti svetimtaučiams? Tai klausimas, kuris
liečia ne tik lietuviškų parapijų likimą, ibet ir lietuvybės
išlaikymo reikalą.
Taip pat tame pačiame Drauge atspausdinta kores
pondencija ir apie ateitininkų šventę Ldmonte, ateitinin
kų namuose. Bet kas skaudžiau, kad tėkia šventė buvo
suruošta, kaip tik tą sekmadienį Chicagoje, kai ALTa
suruošė paminėjimą “baisiojo’’ birželio, kada okupantas
išvežė tūkstančius lietuvių Sibiran. Juk tai gilaus liū
desio ir gedulo diena. Tai buvo paminati tie mūsų tau
tiečiai. kurie buvo vežami Sibiran, baisiam likimui, kan
čioms ir mirčiai: Kodėl ateitininkai, kaip spaudoje ra
šoma. rado reikalą ruošti tą sekmadie? Į savo šventę, o
ne dalyvauti tokiame minėjime? O priešngai, šiltais val
giais ir pasižmonėjimu gamtoje buvo v iojami vykti ne
tik vaikai, bet ir jų tėvai. Tai žinoma. iJe tik iš Lemonto,
-.-L
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Vroclavo lietuvaitės minint Dariaus ir Girėno žygio sukaktį.
tavos Simu, kurie mylėjo Ievyne
daugiau negu savo gyvybę.
NEUŽMIRŠTAMIEJI DIDVYRIAI
Meile ir viltimi, neregėtu širdies džiaugsmu, akis įbedę tolitėvynės žieduotus laukus
mosna padangių erdvėsna, tau
Negyvi jau atskrido te Jūs.
tiečiai laukė brangiųjų svečių
Bet į žvaigždžių ruimingas Dausas
skriste atsknendančių iš tolimoJūs drgsumo legenda musjves!___ -Į- jo užjūfio krašte------Amerikos,
K. Inčiūra j Baisi ir graudi žinia laukiančias
garbės ir gerovės. Patarnauti širdis giliame liūdesyje ir skaus
Didingų ir garbingų tautos
žmonijai — dėl geresnio gerbū mu paskandino, šiurpas sukrėtė
isterinių įvykių raidoje vaiskiu
vio pasaulio tautų ir pažangos. visus, kai dvi brangios ir mie
žiedu skleidžiasi narsiųjų Lie
Nugalėjus rūsčius ir žiaurius los, kiblios ir didžios asmenybės
tuvos sūnų Darijaus-Girėno skry
klastingojo Atlanto vėjus, šir grįžo tėvynėn karstuose, baig
dis gimtojon žemėn. Prieš 5dims didžiu džiaugsmu plakant, damos kilnųjį žygį mirtimi tau
metus, karštos tėvynės meilės
tamsios ir audringos nakties klai tos didvyrių.
skatinami, iš didingo dangorai
kūmoje žiaurus ir .beširdis vi
Jų d'džics meilės šūkis: 4iVisžių didmiesčio New Yorko plie
lingasis- likimas pagrobė laimės kas l\u. Jaune ji Lietuva!*’, li
ninė Lituanika pakilo Lietuvonir meilės vainiką, palaužiiamas ko visų lietuvių širdyse nema
Kaunan pirmieji transatlantinio
plieninius sparnus Lituanikos, rus. Didvyrių kilnusis žygis ir
skridimo lietuviai Darius-Girėužmigdydamas skausminga kan
gyvybes «ifka dėl tėvynės tvir
nas. Jų kilnių ir brangiu žygiu,
čia didvyrius amžinai. Giliu liū
tins jaunąsias kartas drąsiuose
kuriuo nustebino pasaulį, gėrė
desiu ir karštomis ašaromis pra ateit‘er žygiuose ir darbuose,
damies džiaugėsi tėvynėje ir vi
virko tauta dėl drąsuolių sūnų kurių laukia iš jų tauta.
suose pasaulio kraštuose gyve
vežti garbės ir didybės vainike
nantieji lietuviai.
Padangių (h’.džiųjų galiūnu
pasiekusio mylimą 'Salį, jiems
Gausinga minia, draugai ir
Dariaus-Girėno vardai įamžinti
miegant mirties karstuose.
geradariai džiaugsmingai, bet
paminkluose, meno ir literatū
dideliu susirūpinimu palydėjo
Soldino miške didvyrių krau ros kūriniuose niekados neleis
didžiuosius drąsuolius tolimon ju apšlakstytoje žemėje įamžin pamiršti j kilniojo žygio dėl tėir klaidžioti neaiškaus rytojaus tas paminklas visados primins f vynės gerovės ir garbės. Jų var
kelionėn, kurion vyko ne dėl sa didžiavyrių lietuvių kilnųjį žy
dai pasaulio aeronauaikos isto
vanaudiškumo, bet dėl tėvynės gį ir jų tragingąją mirtį. Lie- rijos knygoje aukso raidėmis
. įrašyti rodo, kad Lietuva pajė
gi duoti pasauliui didvyrius. Tau
bet ir.iš visos Chicagos Kodėl?
Skaitau tame pačiame Drauge ir apie ateitininkų ta jiems dėkinga ir niekados jų
nepamirs..

VLADAS PAUŽA

metinę šventę ir Clevelande, kuri suruošta gegužės mėn.
12-13 dienomis. Bet jų rengėjais reik pasigėrėti. Jie ne
ieškojo kokio nors centro ar koplyčios savo šventę at
švęsti, bet su vėliavomis dalyvavo šv. Mišiose Dievo Mo
tinos Pagalbos parapijos bažnyčioje. Atrodo, kad Cle
veland© ateitininkų vadovai yra sąmoningesni už Chi
cagos. . Matyt, jie jaučia savo širdyje dar atsakomybę
ir už lietuviškų parapijų ir bažnyčių išlikimą.
A-kas

^^^—1—1^— .■» .jl, .

dien tas vaistinis augalas užima žymią vietą vais- (
tų gamyboje.
Į
Šiandien pasaulio botanikai plačiai pravėrė
duris vaistinių augalų tyrimams. Mūsų šimtme
tyje vien Jungtinių Amerikos Valstijų mokslinin
kai ištyrė 75 tūkstančius augalų, ieškodami vaisjto
vėžio ligai gydyti. Beieškant šio vaisto, buvo su
rasti kiti naudingi, kitoms ligoms gydyti vaistld.
“Nesiteisinsime sakydami, kad mes dar Pil
nai nepažįstame gamtos augmenijos ir jos paslap
čių. Nesiteisinsime nereikalinga filosofija kr
fantazijomis. Reikia atkaklaus tyrimų darbo jir
pasišventimo, nes reikalas liečia mūsų pačių |ir
ateities kartų sveikatingumą, žemės ir jos gam
tos turtai priklauso visiems vienodai, tad kckėl
mums nepasiimti iš tų turtų lobio mūsų gyvėji
mo ir sveikatingumo .prailginimo galimybei
Šitaip užbaigia augalinės karalystės apžvalgą tjs
augmenijos žinovas, daktaras William A. R.
Thomson.
Vaistažolių kilmė ir gydančios jų savybės

Vaistažolių naudojimas yra labai senas, Į
nuo pat primityvių iki civilizuotų laikų,
nuo pat primityvių igi civilizuotų laikų.
Kimjtjė* Indijoje> ir Japonijoje augalijai
vaistai Ikivb naudojami jau apie 2,000 metų, pflbš
Kristaus gunirrta. Juos taip Pat naudoja Šia ui ės
ir Pietų Amerikos indėnai. Jais naudojomėvir
naudojamės ir mes ,europiečiai, pripažindami jų
gydomąją vertę.
.'

r,— --

l.

Europoje, ypatingai Viduramžiais, augalinė
medicina buvo labai išsiplėtusi. Daugelis anos
epokos gydytojų buvo gerai išsispecializavę toje
srityje, nežiūrint, kad labai mažai pažinojo kūno
sudėtį, organizmo veikimą ir ligas. Tačiau ir
tada augaliniais vaistais atsiekdavo reikšmingų
išgyjimo rezultatų. Anų laikų paskelbti gydymo
daviniai aiškiai rodo, koks didelis buvo išvystytas
gydymo menas, naudojant šios rūšies augmenim
gydymą. Tačiau, gaila, šios vertingos ir naudin
gos žinios buvo pamirštos. Vien paprasti gyven
tojai arba “tamsioji” liaudis prisidėjo prie šių
natūralių gydymo priemonių išlaikymo. Tuo ypa
tingai pasižymėjo kaimo gyventojai, palaikę nuo
latinį kontaktą su gamta ir jos augmenija. Tie
paprasti ,toli nuo didesniuose miestuose esančių
gydytojų būdami, tas gamtines gydymo priemo
nes naudojo ir perduodavo jas jaunesnėms kartorhs.

II

Im

— Jesse Jackson labai ne
patinka Walter Mcndale nutari
mas nepakviesti jo viceprezi
dento pareigoms.
— Gary Hart pareiškė, kad
?is br Įsuos už demokratus net
ir tuo atveju, jeigu konvenci
ja jo neskirs kandidatu.
l

l> ll

dicinos ir cheminiu būdu pagamintų vaistų, šian
dien daugelyje atveju tos modernios medicinos
specialistai vėl pradeda grįžti prie augalinių vais
tų. kurie yra gaunami iš atitinkamų augalų daug
paprastesnių būdu negu laboratorijose pagami
nami cheminiai vaistai.
Kaip jau anksčiau minėta, vaistinių augalų
yra labai daug. Čia prisieina paminėti tik mažą
jų dalį.

Amalas
(lotyniškai Viscum album, angliškai ir vokiškai—
Mistel)

Lietuvoj 1978 metais išleistoje knygoje “Vais
tiniai Augalai” apie Amalą parašyta: “...Anlalas
yra Amalinių šeimos, gyvenantis iki 70 m. vis
žalis 30-75 cn^ aukščio rutuliškas krūmas, para
zituojantis ant lapuočių: beržų, klevų, gluosnių,
kriaušių .obelų, pievų, rečiau ant spygliuočių.
Vaistams plaunamos žalios šakelės su lapais, nuo
Dėl ko taip atsitiko, kad paprasta, kukli ir
vėlyvo rudens per visą žiemą iki kovo balandžio
pigi gydymo priemonė buvo Pamiršta, nežiūrint
mėn. Džiovinama gerai vėdinamoje patalpoje. Ža
Į jos turimą naudingumo vertę?
. .
liava nemaloniai kvepia.
Mokslo progreso išdavoje buvo atrasta daug
(Bus dau<rian>
cheminių medžiagų, turinčių augalinių vaistų sa
vybių. šie cheminiu būdu pagaminti vaistai ir
išstūmė iš apyvartos augalinius vaistės. Tačiau
tie cheminiai vaistai yra labai brangūs ir jų doSKAITYTI DIENRAST] "NAUJIENOS“
savhną tegali nustatyti atitinkamus mokslus bai
gę spedalistai arba gydytojai.
Nežiūrint labai išsiplėtusios modernios me- 4—Naujienos, Ch-cajo, Sa t.-Monday, July 14-16.
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

ii
!

Funeral Home and Cremation Service

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

Charles Stasukaitis
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ŠENTAUSL4 IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas S23-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
T

Telef. 476-2345

RYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

v

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245
TE1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

4348 So. California Avenue
I
Tel. — 523-3572

TeL 925-8063

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

PINEAPPLE SPARERIBS

mmimmMN

i

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Priimam Master Charge
ir VISA korteles,

V*M|. _ Aldon. Ocute

I

A<U1L1 y

Leidimai — Pilna apdraudi
ŽEMA KAINA

M*rqu«tt« Park*

i

d Lo 1A1L v 11 to

BIELIŪNAS - SMITH

Stoties WOPA - 14* AM

<

L

PERKRAUSTYTAI

SafrUdieniii* ir sekailleaUir
nuo &30 iki 9:3$ nl rytt^

1

žinės tarpduryje.
— Tiktai?? .....
— Ne. dar ir policininkus.Šėtį pastatę, kaip šunys prieš ežį,
jie priėjo prie lango, piktai su
niurzgėjo ir paskui klest klest į
vežimą, tik dulkės beliko nuo
jųMažiau juoko buvo, kai seimininkas papasakojo apie ivyki:
Policija buvo pikta ir grubi.
Policininkai iškrėtė namus.Vie
Lauke stovėjo,
nas kratė, kitas lauke
stovėjo.
ažiuodami
pik
Nieko neradę, išv;
tai pagrasė:

KOVOS DĖL SPAUDOS

■

RADIJO i S IMG S VALANDOS

1

Viskas užmigo,viskas nurimo;
Žemę apsupo meilės svajones;
VL UJAS l’GžELA
Neša jos sielą, neša, liūliuoja,
Ilgesio pilnos ir įkvėpimo.

Vasaros naktys ramios, malo
I
(ATSIMINIMAI)
nios,
■
DR. A B. GLEVECKAS Atilsiu liūdną širdį viliojat!
(Tęsinys)
šnipinėjo.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I
Tiek tų ant žemės sielvartų,
Vieną kartą, mums besimo
— Nors ji bloga, — sako, —
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS
vargo!™
kant, be dvasios lėkė ji vidų
g
bet geresnės neįstengsime. Kny
Juk tiktai vienos, ramios,
1907 West 103rd Street
Adoliukas, šaukdamas: ‘Toligų nėra, mokytojų taip pat, e
Valandos pagal susitarimą
vienodos!
ei j a kieme!” Laimė, namie bū
už vis ^didžiausia bėda, uai poli
ta šeimininko, kuris išėjo sve
Ramios, vienodos! Magiška cija. Kam (ji maloni?
čių sutikti.
Jėga, ’
Pakeliūnas buvo raštingas
Tuo metu mes, mokytojo pa
Migdote vgamtą saldžia
žmogus,
dakaise
net
valsčiaus
OPTOMETRISTAS
dedami. iššokome pro langą ki
svajone!
raštininku
buvęs.
Bet
jo
ūkis
*
KALBA LIETUVIŠKAI
toje prieseklyčios pusėje, į kai
Kam gi nemigdot mano
dėl to nukentėjo. Žemė dirvo
2618 W. 71st St. TeL 737-5149
myno soda, o iš ten nėr kluoną
troškimų?
navo
ir
smilgose
skendo.
KnimėTikrina akis.—-Pritaiko akinius
— Dar pasimatysime1
Ko man taip ilgu, ’ ko man 10 kas kita: jo simpatijos visą išbėgome į lanką. Mokytojas,
ir “contact lenses”.
sumėtės
į
krepšį
mūsų
užmirš

Įvyko tai ankstyvą pavasari.
taip liūdna?
laiką valdžios ir policijos pusėn
tąsias
knygeles
ir
lentas
ir
vieną
Užgriuvusi policija sukrėtė visą i
Anonimus
kitą kepurę, paskutinis išlindo kaimą. Kilo daug kalbų ir spė I
Sunki dėl to buvo Pakeliūno
Dr. LEONAS SEIBUTIS
pro langą ir dingo su savo naš liojimų.
Įteikti diplomai
pozicija. Pirmasis jį puolė Mor
ta kaimyno šiaudų kaukėje.
— Bus blogai Monkūnui, —
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
kūnas.
I
Lietuvos
Žemės
ūkic
akade

Kai atsidūrėme prie Beršta- bijodami kalbėjo vieni.
PROSTATOS CHIRURGIJA
Mikolajau, ko tu išmokai
mija šiais metais išleido 118 ag-,
Ho, tada tepastebėjome, ko trūk
— Kodėl? — klausė kiti. —
2656 West 63rd Street
ronomų, 47 miškų ūkio inžinie iš rusų? Kalbos ir policijos bai sta:
•
Juk nieko nerado!
jį
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
rių; 70 ekonomistų organizato mės. O kc tu neišmokai? Mels
— Kur "Adoliukas? Kaziu
Bet praėjo savaitė, mėnuo.ki I
tis ir savo kraštą mylėti.
rių.
kas?
tas, ir nieko bloga neatsitiko. I
Ofiso telefonas: 776-2880,
Lapinskas pridėjo:
Rezidencijos telef.: 448-5545
— Aš mačiau Kaziuką šiau Kailo ūpas pakilo. Vaikai ėmė
— Ir už vis tas gėrybes tu
mokesčius moki ir savo spran duose prie tvarto — atsiliepė uoliau lankyti mokyklą, jos pa- ■
talpos buvo dažniau keičiamos I
dą lankstai!
Ignelis, pastabiausias iš mū- j
— pagal orą. O didžiausia buvo I
su.
Požėla Pakeliūnui priminė:
Kaip žvirbliai, vanagui nus- kailio baimė.
Florida
— Gaus į kailį/ kas policiją I
— Ar atsimeni, kaimyne, ką,
.
_
. . , . ‘ .. .. kndus, vienas po kito Imdome
□adare musu tėvai, kai policija . .. _
,
T>.
vedžios. — šnibždėjo į ausį Ka-’|
1
1
i aikštę is savo įliptų. Pirmasis
mus netikėtai užklupo jaujoje
pasirodė Adoliukią. Uždusęs jis ziukas savo draugams. — Oi, |
besimokančius? Jie nenusigan
gaus!
pasakojo:
Prostatos, inkstų ir šlapumo
do, tik mokyklą perkėlė į kitą,!
(Bus daugiau)
—Žinote, du Policininkai bu
takų chirurgija.
saugesnę vietą, nors Morkūną,}
vo! Kaž ką smalkiai kalbėjo ir
nabašnyką.
policija
ilgai
tąsė
j
5025 CENTRAL AVĖ.
Į rodė į mokyklą.Tėvelis taip pat
Lietuves akademinio operos
dėl jaujos. Nepyk, kaimyne, dėl!
į kalbėjo, bet jo neklausė. Paskui ir baleto teatro kolektyvas se
St. Petersburg, Fla. 33710
klausymo, bet ar šitas tėvų pa
Į jie susėdo ir išvažiavo.
zoną užbaigė premjera - baletu
TeL (813) 321-4200
vyzdys tau nieko nesako?
Tuo tarpu atlėgo ir Kaziu “Užkeikti vienuoliai”.
Dar tribūnai nebuvo išsis-į
Libretą A. Vienuolio-Žukauskas.
kirstę, kai visas kaimas jau kai- f
— O tą ką matei? — apstoję ko legendos motyvais parašė ir
MOVING
bėjo apie smarkias vyrijos kai-į
paklausę jį.
choreografija
O
J v. sukūrė artistas V.
Apdraustas perkraustymas
bas. Žinios greitai pasiekė Dir-j
— Aš? — šypsodamasis pa Grivickas. Kompozitorius —J.
iš įvairi y atstumy.
žios ir Bardiškius, artimiausius
klausė jis. —Auliuko nosį dar- Bašinskas.
ANTANAS VILIMAS
kaimus. Netrukus po to ėmė.
TeL 376-1882 ar 376-5996
dažniau lankytis Steigviliuose
Žeimelio policija ir klausinėti,
kas girdėti. Visi suprato, ko ji

SOPHIE BARČUS

___________

Rako vasarvietes miškas ir ežeras.

Service 855-4506, Page 06058

R. ŠERĖNAS.

1

TEL. 233-8553

_ _1

_____
1

; TeL; 562-2727 arba 562-2728

1

VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL

i

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, III.

1

Medicinos direktorius

•

Westchester Community klinikom

1--

1

Ramios, malonios vasaros
naktys;
Medelio užmigęs Tiejuda lapas,
Viskas nutilo,viskas nurimo,
Vienos tik žvaigždės mirkčio
ja, dega.
\ -

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(312) 226-1344

1

VASAROS NAKTYS

1

DR* PAUL V. DARGIS

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

Poet fiftd fruit go
together and the combination of
with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spareyito should be pnyooked by being boiled until tender. Thja
7~coces£ of parHaJ eooinng is called, parboiling.
Xf you
isiahla to devote the time or the refrigerator
^aee to the mazination procedure in this recipe, just omit the
step. The ribs wil tato a tittle less of pineapple, but theyTl
Otill be quite d^ick^.
Th^ rather robust <5sh la Ideal for a barbecue party. Fot
groups, allow 1 pound of spareribs for each persefi and
increase the smount of bating sauce accordingly. Accompany
ribs with cold potato qe maesroai salad, sliced tomatoes,
toeated French bread, snd fee pineapple sauce for dipping.

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
CHICAGO MOTOR CLUB TVP2 CM

2424 West 69th Street
11028 Southwest HwyM Palos Hills, Illinoii
TeL 9744410

TaMų 773-1S43

1139 Kk MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL

ewssa

1

I
u
A
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it

Jį “Lietuvos Aidaf

VASAITIS-BUTKUS

1

I

laidotuvių direktoriai

CAZi BftAŽMlONYTt
ftsixw fe*

Cudfea nno ptnaadUnl* QI
tadienlo 8:50 raL vakar*.
Vlaoa laidos ii WCSV atetiM

T

Jr.

1446 South 50th Avenue \
Cicero, Illinois
f

for 24 bovr*.

»nd its Ih
or snip

Telefonas - 652-1003 *

Si Pttmbcnt F1
H WttS ctotffid,
?fCB W. tįsti
77&AS74
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G ingių nepadėjo tiktai pačio
% e: t naktis ir svecu
je šiaurėje, Kūra sntyje, į pie
i į p kiiksminimų.
izHies pradžia 12 vai. Nve- tus nuo Tripolio. Kariai yra pa
k aini iš Marquette Par- siruošę įžengti. Bet kariai ne s,

.ithton Pa.ko, Cicero ir
— Minėdama liepos 13 d.
kitu
mano vyro Radisav Yelich vie-'
vik< v. tnvė: bus du .u su ko
nų metų mirties sukaktį, siua- j
pūstais, kūgelio ir kitokių už
čiu dienraščio paramai 100 dok j
kandžių
istioškuslus gaivins
Su pagarba P. Yelich!
tmras. Pu» gausiu fantu loteri
— Chica *os Lietuvių Našlių, • ja; šck:uv< gros muz ka.
NašLukių ir pavienių klubas rcn- j
npubdin p?\Utynias i r
gia pikniką sekmadienį, liepi s.
s į gegužinę, - nemokamas. NLpalankiam orui esant,
*
heli gatvių. Pradžia 12 vai. Bus geguži
smagi muzika, namuose darytų i J. ir K. čiurinskų adresas
valgių ir t. t. Visi prašome da-1 11233 \\\ SOth Court, St, John
Ind.
Korespondentas
Kviečia Komisija ir valdyKu

RUOŠIAMA GEGUŽINE
Graži gamta, tyras oras ir ra
mi vieta, kiekvieną žmngų nutei
kia maloniai. Pati gamta vilio
ja ir kviečia pabuvoti .ir pasi
grožėti ja.
Tokia graži aplinka supa J.
ir K. Ciurinskų sodybą. Jauki
ir graži vieta prie gerų kelių,
ir visiems pasiekiama. R. Ben
druomeąCs, East Chicagos, Ind.,
skyriais valdyba š. m. rugpjū
čio 5 dieną ruošia gegužinę ir

ŠIAURĖS LIBANE
TEBEINA KOVOS

kol abi pusės dieną ir naktį
puoli prkš pczię/jas, tai k iriai
nesunatišys. Girnių nenori pa
dėlį buvus o picziden'o Trenjier vadovauta ginkluota karių
grupė ir mariavitai graikų. č‘e
išsiskiistys į namus, kai bus nu
lieta daugiau karujo ir įsitikins,
kad tos kruvinos kovos pri
baigs Kovos eina lygumoje vi
sai netoli Viduržemių jūros, bet
pakrančių keliai atviri.

MOKA:

MARQUETTE PARKE:

Telef. 737-2110
CICERO:
1445 So. 50th Avė.
Cicero, III. 60650

Kasdien nuo
10:00 iki 6:00 vai.
Ketv. iki 7 v. v.

9% už taupomąsias sąskaitas.
10.5% iki 11.5% už terminuotus indėlius
(C D). Metinis prieaugis siekia 12.005%.

šešt. 10:00-1:00

12.0% už IRA (12.55%).
9:00-12:00

Ke?

Telef. 656-2201
šeš
New Yorko tel. 212-441-6799
Petersburgo tel. 813-367 6301

3:00- 6:00 < SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo9:00-12:00 >

šilučiais ir geresnėmis sąlygomis

£ Paskolos namų pirkimui, statybai ir kitiems
S reikalams.

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI ICO.COC.CŪ a's.1. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

rg »KMATS NUOŠIMČIAIS

BUTŲ

• VALDYMAI

• VERTIMAI.

X BACEVIČIUS — BEI Jj REALTY
INCOME TAX SERVICE

t

£529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicanos miesto leMs^k
Dirbu ir užmiesčiuose,
>ar<ntuotai ir sąžiningai,
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avs<
TsL 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

NEPASITENKINIMAS
— Ronald Reaganas, respub
likonų viceprezidentu pasirin
9 butu mūrinis. Labai geros pajamos;
“Visi, kurie trokštate, ateikite j Dilelis
butas savininkui. Geras invest
ko George Bush, bet pasakoja,
prie vandens. Kas neturite pini tavimas.
kad žmones privalo patys vice
gų, skubėkite! Imkite ir valgy 3 butu mūrinis su garažu. Pelningas
prezidentą t išsirinkti.
kite be pinigų, veltui, v\mo ir pirkinys.
pieno. Kodėl jūs išleidžiate pi Didelis, gražiai įrengtas bungalowl
i
PAVERGTOJE TĖVYNĖJE nigus ne už maistą ir dirbate, frjęhr anglis.
nors esate nepatenkinti? Klau
Estajetė Vilniaus gatvėmis
sykite manęs atidžiai: valgykite
‘■Vakarinių naujienų” estafe tai, kas jūsų sielą atgaivins k
INSURANCE — INCOME TAX
tėje Vilniaus gatvėmis dalyva sustiprins. Klausykite ir ateiki
295L W. 63rd St
vo 1,500 sportininkri iš 122 ko te pas mane ,ir jūsų siela bus
Tel: 436-7878
mandų.
gyva! Aš padarysiu
amžiną
Laimėjo 'Vilniaus pedagogi Sandorą su jumis, kaip suteikiau ",
nio instituto studentai.
amžiną malonę Dovydui”. Izai- OPEN. HOUSE SATURDAY
jo kn. 55:1-3;
and SUNDAY, JULY .14 and 15
1 to 6— 8127 S. Sawyer į
įsteigtai Pavilniu gamtos....
Maloniai kviečiame pasiūlau2}
St. Denis, by owner —
parkas
syti visus šios radijo programos Į
immaculate brick Cape Cod, :
Lietuvos *TSR ministrų tary šį antradienį 8:45 vai. vakare 3-4 bdrms., sun porch, fin. bsmt,
ba nutarė įsteigti Vilniaus mie banga 1450 AM per ^Lietuvos with wet bar, 2 car garage.
ste valstybinį Pavilnių gamtos Aidus”.
$61,500/offer
434-4664
Sekmadienį, 9 vai. ryte radi
‘ parką; kurio plotas sudarys
jo banga 1490 AM per Sophie
i 1750 hektaruL
MICHIANA, MICHIGAN
Barčus išgirsite “Gerąją Nau
FOR SALE BY OWNER
8 Nepirk piniginės, jeigu sap jieną Lietuviams” su tema: ^Di
džiausia Nuodėmė” .
3 bedroom ranch home — .
navai, kad uždirbai pinigu.
Jei turite klausimų, malonė
double lot, one block from '
—Indonėzai
kite parašyti. Tuo pačiu parei-; Lake Michigan. Full basemen t,
laukite knygelės: “Kaip atgimti 2 baths, Central Air, fireplace,"
iš naujo” — pasiusime dovanai.
appliances stay.
STASYS! ŠAKINIS
Mūsų adresas: Lithuanian Mi
$69,500.
LIETUVIS DAŽYTOJAS
nistries, P. O. Box 321, Oak 1 Phonte 616-469-5908 eveningsl
I
Lawn, II., 60454.
Dažo namus iš lauko

If
ir iš vidaus.

I
Darbas garantuotas.

D ĖMĖ.S I D •
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJA!
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams;
Kreiptis: A. LAURAITIS
;
4651 S. Ashland Ava.,
Į
, Chicago, UI.
į
Tel. 523-8775 arba 523-9191
J

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

ARVYDAS KIELA
s

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

47 S. Kedzie A.ve.
(•*12) ,«o-<j700

KEMP CONCRETE WORK
Any type of concrete and brick
work, tuckpointing. Free esti
mate. 25 years experience.
493-2945 or 643-2864

>727 S. Western Ave, Chicago, DI- 60643
Telef. 312 238->787
> nemokanti piULnuvlnjJu izfcsfcir.nt lėktuvų, traukinhj, litrų kelto
iiM (eruiaet), viešbučių ir rutomobllių noomavimo rezerv&cilas; Parduodi
« kelionių draudimus; Organizuojame kelionės į Lietuvą ir kitus kraštą
sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer
nacijas visais teilonlu reikalais.
a
* Tapykite ^knsdami Chartered lėktuvais, tik sebai rezerrooq vietaS anksto — pnei 45 - 60 dienu.

6557 S. Tolman Avenue
- ..'’ Chicago, IL 60629

f

Notary Public
INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai Į Lietuvą
ir kitus kraštui
f

P. N EDAS, 4059 Archer Arensi
Chicago, III. 60632. TeL YA 7-59T

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

American Travel Service Bureau

Į

434-9655 ar 737-171 rjs

MISCELLANEOUS
Įvairūs Dalykai

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

TeL 847-7743

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

/ei ruoiiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

i

• PARDAVIMAS

» N0TAR1ATA4

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas

KAINA •— $17. TPersiuntiirni pridėti $1)'

$

NUOMAVIMAS

C MAMŲ PIRKIMAS

Čeki rašykite ir siųskite:

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Chicago, HL

1212 W* Cermak Road

:

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

Lietuvių-lenku santykiai ir kovų pradžia

’

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu..
✓5
rii

Skambinti! Y A 7-9107

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS

(Town of Laka)

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAJJL

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ę

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

J

x:L*h
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^

I
BEIRUTAS, Libane — Pa 1
čiame Beirute, jo apylinkėse,
prie Žaliosios sienos ir prie kelio
į Damaską kovos baikėsi. Kariai j _ y:j^
neėmė ginklų iš kovotojų, leido se^a j~as rašinėja laiškus iš
jiems išsivaikščioti su ginklais, Amerikos kad sportininkai ne
bet kariai užėmė visas strategi važiuotu i Los Angeles olim-’
nes pozicijas. Moterys buvo ne piadą. Tuos laiškus siuntinėja
patenkintos. kad negrąžino su mnskviniai, jie nori, kad laiš-'
. *
«
imtųjų. Reikalauja, kad būtų kai būtų siunčiami iš Amerikos, ’
paleisti.
ne iš Rusijos.

AKTYVAI 25 milijonai dol.

IBAL BSTAT* H3K SALS
Hferfetlj tams —

REAL ISTATI FOR 8AL1
P--'--., z«n* — FtrdaviiMl

— Chicagos policijos teismas
nubaudė policininką išpiievartavimu savo automobilyje mo
teriškės, davė dviejų mėnesių
bandomąją bausmę. Jeigu jis
dar kartą pakartos šį nusikalti-;
mą, bus išmestas iš policijos.

• LIETUVIU FEDE RALINĖ KREDITO UNIJA

2615 W. 71st St.
Chicago, Ill. 60629

i

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman Dečkys
Tel. 585-6624

i

Homeowners Insurance
F. Zapolis, Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Advokatas

Miko šileikio apsakymų knyga.
“Liucija” jau atspausdinta.

“LIUCIJA”
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.

GINTARAS P. CEPtNAS
Darbo valandos: Kasdien: nu*
9 vai. ryto iki 6 vaL vakaro. >
Rditad.: nuo 9 vaL r. iki 12 TaL ii
Ir pagal susitarimu.

TeL 776-5162
2649 West «3rd Street
Chicago, HL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Ir v. BRIZGYS
Darbo valandon

KAIP SUDAROMI
m
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO I
paruošta ir tebėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.
Knygos kaina - $3.95 (su persiutimu).
6 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Sa

4606 S. Kedzie Avė.

Chleego, IV. 6062$

Tel: 778-8000

