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PASAKOJO APIE TAI. KLO
DEMOKRATAI TIKĖJO

Ruoškimės Amerikos Lietuvių kongresui
Šių metų spalio 27 ir 2S d.
PERU MAIŠTININKAI
Amerikos Lietuvių Taryba kvieIŠŽUDĖ 200 CIVILIU
ietuvių kongresą, Chicagoje, LL, Quality
LIMA, Peru. — Žvilgančio
W.
29111
St.
Inn Midpay, 5001
Tako maištininkai nemeta gin
Visos orgmizac jos ir jų nariai klų, bet ir toliau užpuldinėja
kviečiami kongrese dalvvauti ir nieko nekaltus kalnų gyvento
išrinkti atstovus į kongresą:
jus, suvaro i aikšte, visus išsker1. Dalyvauja visi .Amerikos diia ir vėl dir
Lietuvių Tarybos Valdybos ir miškuose.
Tarybos nariai su balsavimo j
Gerai ginkluoti
teise.
naikina inaištinin
o mis
Centrinės, bendrines ergą-i priemenėmis. Kairiams pavyko
jos siunčia po 5 atstovus. • netikėtai pastoti kelią pašlaitė
3. ALT skyriai bei organiza-1 mis žygiuojančius- maištininku
cijos bendrieji komitetai atski Kariai juos pažįsta ir nelaisvė
rose vietovėse siunčia po šešis ■ neima.
atstovus.
. j Bet Andų pašlaitėse Žvilgan
4. Vietinės draugijos, klubai, i čio Tako žmonėms pavyko ap
kuopos'bei jų skyriai siunčia po į supti kaime gyventojus, ju
SU
1 atstovą nuo ‘kiekvienų 10' na-. varė į aikšte ir sušaudė. T.
rių.
baisus žmonių, žudymas. Be to.
Liepos / d. surengto Brighton Parko liet.
5. Laikraščių redakcijos ir lie-' jie išsiveža visa rastą maistą
N uo
Avė. Rūta Juška aiškina šventės svarbą.
tuvių radijo programos siunčia'
po 3 atstovus.
— Argentina nori, kad britą
kongreso Į- nuimtų ekonomines sankcijas
PRANCŪZIJOJE SUDARĖ KOALICINE
tikslas — pademonstruoti Ame-1 prieš Argentiną.
rikos lietuvių vieningumą kovo- i
VYRIAUSYBĘ BE KOMUNISTU
Į
je užįLietuvos išlaisvinimą, pa
— Beman buvo, atvykęs Ar
Fabius sudarė koalicinę vyriausybę su kilom dviem ,
reikšti' padėką už paramą arba j gentinos
užsienio ministeris
pasisakyti dėl JAV vedamos
į Dante Capa to.
partijom, bet be komunistų į
Ltikc^.Laetavoš-’išlaisvmimo neį
PARYŽIUS, Prane. — Pran- šas. Jie nekreipė liek daug dė- ‘
galu, . aptarti pasiruošimą speUragvajaus -sostinės^gyven- (c lūijbsT• socialištas demoRrialas jnvsio j caro vaMžios atstovus, :
cia^ai* akc^^>rę^ataujančiai į tojai
£ demonstraciją prieš
Laurerif/Falnus sudarė koalici-’ kiek jie
X' kreipė i Rusijos deinone vyriausybe >u kitom
kairibjom partijoms, bet k on t;
listai.y Vieni jritarė perversmą
ništai
mus X
Ą.L 1 j
padariusiems .olševika
sylię. Pasitarimai ėjo iki 4
ateites darbams/
Ii stojo už K renskio
ryrio,
Kongrese kv'ięčiafiąJ^^Y^p-J
buvusius soeiclde-mck:
įeiti į
ii sveėtar iri patribfi^^i^Į^-J.
delK prancūzu sociali
- k a visuomenė: -Kongreso. s&Įęiu ! ' —Piėz./Reagamasi Apsiklau į. buvo pasižadėję Įeiti koalicinę
m3 oasisakė ^rieš k
‘"Vieningą tova už Lietuvos tais-1 sęs Moncfele jr ^rgiĄAnfcs kal Miteran ’ a vyriausybę. bet jie
vę” turim. parodyti, kad mes; bą, paėmė r visą .pūslapj;-plačiai negavo nė vienos svarbesnės
Prasidėjus pilielin
Jie
norėja
gauti
vij.
ministerijos
dar six-didesniu ryžti vieningai , skaitomame/dienraštyje .atsakyIspanijoje, kąvos a
daus
arba
užsienio
reikalų
kovosim! •
Prancūzijoje. Buvo
kyti i" jų tvirtinimą.
s
U '
nisterijas,
bet
Miterandąs
■ (Težino- pavergėjas, teišgirsta
‘‘liaudies front is'k o Leono B
ministerijų
jiems
nedavė.
valstybių -vadovai jog lietuvis,] — Bella -Abzugo buvd> komi
Komunistai reikalauja praves
kur bebūtu, ves kieta griežtą sijoj mosikavo plakatą."-Jai ne
audies frero*' vardu, T
kovą su Lietuvos okupantu. Rei leido žodžio pasaikyti, bet ji pri ti kelias ekonomines reformas,
oj komumsų bekeik ne
bet
naujas
premjeras
nesutiko.
kėtų įvairiose vietovėse'sudary tarė Mondale politikai. •
vietų valdžai atsLakius
Į
Komunistai
bijo
bet
kokių
rinti didesnes žmonių grupes h'-ąf-1
d eli ginklus Ispanijos deri
|
kimų.
Jeigu
Prancūzija
eitų
Į
vykti kongresą n .parodyfi pa
t:nei vyriaus bei, jeigu rele
Visa eilė respublikonų va
į
rinkimus,
tai
jie
jaučia,
kad
sauliui, kad mums užteks valios. dų patarė prez. Reaganui ilgai
komunistam vadovauk b
sm/arkiai
pralaimėtų.
Jie
nesu

pasiryžirfiD ir aukos teisingai ir nelaukti, bet-naudoti radija rindaliniams ir vi pars;dėjo t
tiktų
su
nauja
vyriausybe,
bet
garbingai laisvės kovai.
savio kovos.
k imams laimėti.
! į;e nesiūlytų tą vyriausybę versDaba* ir ve užvirė kova
Prancūziųos sxrialislu ir k
nislų Miteranfes buvo su me
Perversmas Rusijoje
i.• d''
koslie ne vvri usy]>ę. bet <
suskaldė socialistus
komunistai iš jos pašalin’i
Rusijoje komunistų suruoštas
perversmas prieš demokratinę
VAKARŲ GYNYBA
vyriausybę suskaldė socialistus
BRANGI?! KAINUOJA
visame pasaulyje. Pačioje Ru
washin c/dn, d. c.
r
sijoje demokratinė vyriausybė
F'
ta po didžiausias komunistų prie- karų Europos gynyba A:ner
S
iF
labai branginai kainavo,
karu Vokieti; j visą laika b
200.000 Amt kos karių, k
išlaikymas, ersiuntiimv p
Javo 56'<
JAV krašta
saugos išlaidi
Kada buv sudaryta šiaurės
Atlanto Sąju ga. tai A menkos
karo išlaidos geroka: padidėjo.
KALENDORfiLIS
nes Atlanto Sąjungas didelę da
lį išlaidų tu>r Ameriką pridėti.
Lie|>os 21: šv. Laurynas Br.,
Amerikos anai Vakarų Ve
Prakseda, Rimwdas, Lasota
kieti joj nuok t turi judėti. Ka
Liejas 22: šv. Platonas, Marija riams reikia nuvykti i Vokietiją.
Mag. Jo vartas. Auksė
Ten dažnai t iri važinėti iš vie
no dalinio į eitą. Prabuvę ka
Liepos 23: šv. Apolinaras.
riai Vokieti; je vėl turi grįžti
Brigita, Tarvilas. Gelminė
Eifelio bokštas buvo pastatytas Paryžiaus apylinkėse, o dabar ta Saulė teka 5:31. leidžiasi 8:19 Amerikon. Amerikiečiai kariai
važinėjo laivus, o dalxar nau
apylinkė tapo Paryžiaus dalimi. K Eifelio bokšto matosi plačios
doja lėktuvus.
Paryžiaus apylinkės.
.
_
. • I^abai šiltas, tvankus
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kad Argentina nereikš
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r Vikiai lai p pat kai nuo
Aa
a. Jų pagaminimai brangus o
iu reik a gink?.? nuvežti į
:etiją T^aimė. kad senus
ginklus g. įima |*arduoti. Ame
rikos kariams t e ginklai jau
non, jie naujutėliai.

komitetas spaudai paremti. Komitetą
daro: Vladas šimoiiūnas, ramovėnų pirm.. Alfa Paziūnenė. 1
trecių pirm, ir Juozas Pažero. šaulių pirm.

Pro karš

ka ji visiškai išreiKftita nėra
r bet kada, bet kur gali iškilti
staigia epidemija.
Džumųs skleidėjos yra žiur
kių blusos” vadnamos Pule
clieopas, kurios labiausiai mėgs
ta veistis tarpe žiurkių, bet mėgs
ta ir žmogaus kraują. Tose blu
soje veisiasi džurnos bakterijos,
kurios blusai kandant žiurkę ar
žmogų pereina j kraują.

Liepo> 15 — 17 d. 1984. 26(293)

VI metai

Redaguota PRANAS 4ULAS
Klausimus ir medžiagą slysti; 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632

Chicagos pensininkai nesnaudžia
Praeita treėiadeini. lieno^ 13 o vyrų, kad ir buvo, tai jie bare’
i
d . prie Fieldhauso So. Wes "dainavo
tern ir 55-tos gatvės, rinkosi Ir taip praėjo laikas iki 6 v.v.,{
Cbicagcs pensininkai važiuoti į kada visi skubėjo prie mu Jaupikniką pns p Anelę Kojakj kinačio autobuso, užimti vie
prie Lake Vila kur ežeras, ąžuoj t >s: ka- pirmesnis — tas geres
lai ir gražūs gėlynai lauke vi- nis, nes kiekvienas bijojo, kad
netektų sėdėti ant ratų”! Tas
‘visus piknikailtojus.
M v. r. autobusai pajudėjo iš ratu iškilumas gąsdina visus ir
vietos ir po pusantros vai. jau gadina ūpą. nes apie pusantros
buvome vietoje, kur mus laukė i valandos ant ratų esėdėjimas var
padengti gražiom staltiesėm štai gina visus: ne tik senus, bet ir j
lai, bet kadangi iki pietų dar bu j jaunus! Bepigu varžovams: jie
vo daug laiko, tad visi atvažia-l liepia palikti jiems du pirmuovę. pasipylė oc visą parką: kas! sius -uolus ir visai jiems nerūpne ežero pabraidyti, kas ieško-į pi. kaip “gerai” yra kitiems.Bet
jo vietų ant suolų, kurių buvo tiek to. jie pratina savo pavaldilabai daug; kiti nešės kėdes pa nius būti “vikriais”!
sinildyti saulėje, o dar kiti—-ieš
Tad po visokių mažų nesusikojo pavėsio.
pratimų. pasiekiam laimingai
Atsirado ir žuvautojų, kurie
Chicagą ir užmiršę ratų nepato
džiaugėsi ištraukę kokią žuvelę.
gumus. žadam rugpjūčio 4 d.
Diena buvo nepaprastai graži,
aros krioklys
važiuoti pas p. p. Pocius prie
tad ir visli ūpas buvo geras; be Į
ežero ir prie ąžuolų, kur
to. galėjom ilsėdamiesi gerti ir
mus laukia mieli šeimininkai ir
Kaip nustatomas ftetvų pakrikimas
Rūgštis apsaugo nuo širdies priepuolių I
kavutę, kuri buvo jau išvirta
gamta, bei nelaukia pilni bliūdidžiuliame, kavininke. tad tik
*as aliejus iš vad. “Nakties žva-)
dai, nes reikia patiems imts iš
Vadinama “Nakties žvakė’
Kada rūpestis išeina iš vėžių žiasi, jam reikalinga pagalbu
gyvenk ir džiaukis, kad dai
namų sumuštinius o kavą žada ir pasidaro tiesiog liga, nervų kurią gali suteikti specialis- (Nachtkerze) turinti medžiagą, kės” kapsulėse yra 170 kartų
sveikas ir kojos neša
duoti p. p. Pociai. Tad iki pasi specialistai apklausinėje pacien stas.
mažinančią cholesteroli krauju j stipresnė bei reikšmingesnė. Ši
lki 12 vai. laikas prabėgo laj matymo rugpjūčio 4 d.
tas sąryšis jau buvo paskelbtas
tą, stengiasi atpažinti neramu
Kita žmogaus neramumo rū
Padaryti
Amerikoj
bandymai,
^cne Varioko jienė mo kilmę.
1919 metais. Tačiau rezultatais
bai greit ir visi sėdom prie sta
šis yra baimė, paprastai vadi
patvirtino dvi patirtis. Viena jų,
naši
naudoti salima tik dabar.
lu, kur ;au garavo baršteliaifoi.
Paprastas rūpestis — tai visiš nama fobija. Yra pacientų, kuL
tai
toji,
kuri
teigia,
kad
juo
dau
^kalp Skanūs!) ir~ buljonas ^su
Iki šiam laikui trūko žaliavos.
VYRE^tcl AMzIAU> ŽMO kai oe^ii^lus^fje’škįnys, sutin-^riuos slegia baimė tokiose ■ą- giau cholesterolio kraujuje, tai
Pažymėtina, kad vienai ’ kapsu
makaronais. Paskui atsirado ku
kairias visur, kai laike bėgyje, lygose, kultose ramūs žmonės
NIŲ DĖMESIUI
t
uo
didesnė
yra
’
rizika
gauti
šir

lei pagaminti tenka panaudoti
gelis, ‘(fešros su kopūstais, kum-į
iškyla krizė, reaguojame grei visiškai . desihervuotų. Pavvzdies
smūgi.
Tai
įvykstą
dėlto,
pis ir kotletai su grybais: be to j f Cbieapo^ Policijos dėpŠtta- tai ir ieškome išeities. Bėdai pa džiui baimė aukštumų, vienataliejus iš 5,000 to augalo grū i
kad
cholesterolis
kraujo
induo-l
kotletai buvo nepaprasti, nes mentas \-yresnio ^tmžaus žmo sibaigus baigiasi ir rūpestis.Bei bės. minios ar naujos aplindųse nusėda tuo juos sumažina, Į Pagaliau viena britų kom
jautiena pusiau su stirniena — nėms praneša, kad šiais laikais kada pacientas nesiliauna būkš- kos.
kd pagaliai? kraujas negali ,nor panija pašalino šį trūkumą. Toji
ūs.i rado “rafinuotų” apgavikų tavęs ir net nežino kc jis graulabai skanūs.
Ryškus pavyzdys, tai rusai,
moliai tekėti ir širdies dalis de kompanija pradėjo auginti tris
Ir prasidėjo “tikras” valgy kurių t;kdns patekt* į seniorų
kurie, kaip žinome, jau nuo ca
guonies. nebegauna.
įvairias šito augalo (Nachtkcrmas: valgė visi kiek norėjo, nes butus ir, žinoma, juos apiplėšti
ro la’ku bijosi užsieniečių; vaAntra
patirtis
teigia,
jeigu
ze) rūšis, kurios visos dūoda
visko buvo tiek daug, kad neį-| Tokie “gudruoliai”, būdami u: gazą). Mes turime padaryti rei dnasi. bijesi užseniečių, kurie
pakeltą
cholesterolį
kraujuje
pa
manoma buvo visko įveikti iri butu duru kslba labai manda Į kiamus pataisymus; tuojau įlei pasirodo jų aplinkoje, tačiau
daug grūdų.
vyksta
sumažinti,
tuo
būdu
su

šeimininkės nešė atgal kitus pa j qiai ir dažnai atsivėda vaiką a1 skite mus į vidų”.
jie nesidrovi pasisavinti sveti
mažėja ir pavojus širdies smū-l Dabartiniu metu su šiuo alie.
tieksiąs net nepaliestus; taip j senyvą žmogų. Štai keletas iš '
Policija į-pėja visus žmones, mas šalis.
i
Į jumi daromi mokslininkų eksgini gauti.
buvo bent prie mūsų stalo ;kiek{ bandytų “įsileiskit mane” mal ( kad jie neįsileistu į savo gutus
’ perime^ytai ketuniolik^ e uni
Trečia, ir piti blogiausia ner
viėnas stalas turėjo 10 valgyto-Į davimų
svetimus žmones. Pažym tina,
~ Dabar yra išrasti.du specia versitetų klinikose. Moksliu'iivų suirutė, tai^vra depresija, ku
iu/vi<o buvo 5 stalai.
kad tų asmenų, kurie prašosi
lūs vaistai, cholesterolį sumo ’ kai patyrė gerų rezultatų ne tik
nelaimė
—
įleiskite
1)
Txyko
I
būtinai įleidžiami į butą, jų do
ti, tai vadinami “Lipidseker”. prieš širdies smūgį, bet patyrė,
Pabaidai buvo kava su pyta L mane į jūsų buią. kad galėčiau
[ilgos aplinkybių
be
jokios
ypatt
kumentai gali būti sufalsifi
Tačiau yra ir viena natūrali kad vadinama Gamma-Linolino
ga^s. Maistas buvo nepaprasta’ paskambinti telefonu policijai’’
reiškiniai atsitin
grėsmės.
Toki
:
sufalsifikuoti. Įsidėmėkite, kas
priemonė tam reikalui, tai yra rūgštis teigiamai veikia ir prieš
J
•
2) “Jūsų namiški ar gimine
skaniai paruoštas, tad visi pri
ka
dažniausia
pagyvenusių
zmo
turi rimtą reikalą, nessitengia
iš “Nakties žvakės” (Nachtker- kitas Igas.
sisotinę. skubėjo trauktis nuo ištiko baisi nelaimė ir aš nore
nių tarpe, taisi prežastis yra
tuč tuojau patekt į seniorų ir
ze) grūdų gaunamas aliejus. Jis
(Plačiau tuo reikalu skaity
stalų ir eiti aplink parką arba čiau plačiau apie ta? tai jus pa
fizinė
—
palūžės
organizmas,
jaunesnių žmonių butus.
ypatingai
turi
daug
savyje
vadi

kite vokiečių žurnalą š. m. ko
vėl prie ežero, nes sėdėti nebu informuoti”.
netinkama mityia ar ilgai užtrū
namos
Gamma-Linolino
rūgš

vo 29 d. “Bunte” nr. 14).
3) “Jūsų kaimyne neradau na
vo įmanoma: reikėjo gerai pa
Tie namiškiai, kurie turi bet kusi nervų įtaripa.
ties. Tai yra viena iš tų, vadi
Vikt. L-gas
kratyti pilvelius, o ypač ponios, mie »r man reikia gabaliuką pc f kokį darbą atlikti savo namo
Kas blogiausia, nervu įtam
bijojo to sustorėjimo, tad ne pieriaus parašyti jam skubų rei kieme ar garaže, jie yra pataria pos priežasčių priede gali būti namų neprisotintų rūgščių, ku
tik vaikštinėjo, bet dar dau kai ą-pran esi mą”.
mi savo namo dūris užrakyti ir pašalinių negale rimų įtaka. Kai rios žmogaus kraujuje choleste
DŽUMA
rolio kiekį gali gana žymiai su
žmogus yra aktus pasiimti su savimi.
giau šoko, nes svorį nesunku
4) “šis senyvas
rimtai pagalvoji ine apie šimtus
Džuma arba Juodoji mirtis
pridėti, bet jį visą laiką turėti.,. ištroškęs ką nors
Jei^.i kas į jūsų butą veržtu- ligų, kurias med icinos mokslas mažinti.
Teigiama, kad nors šios rūgš buvo baisioji Viduramžių rykš
' br.... geriau šokti ir judėti! Tad nori bent minutėlę atvėsti nuo
prievarta, nea*įdarykite durų. yra ištyręs, neveltui mūsų se
šoko viena su kita, vyrų neiėš- kaitros: Įsileiskite tuojau”.
Skubiai eikite prie savo telefo nuoliai sakydavo — “viena bė tys sudaro suldfetinę margarino tė, nuo kurios išmirdavo ištisi
5) “Mums pavesta išjungti no ir skambinkite policijai — da, tai ne bedi, dvi r trys — -r valgomų aliejų dalį, bet gau- kaimai ir aptuštėdavo valstybės.
koro. bet juos ir surasti buvo
sunku: moterų sekcija vyravo. F ūsu buto elektrą (vandenį ar >11!
Dabar ta pavietrė žinoma ir ži
žmogų suėda”. |
nomos priemonės, kaip jos sau
Čia patiekėme bendrus nervu' cialistes psichiatras, ir tai tik gotis ir kaip, nuo jos gydytis, tav
Įtampos bruožui Turime pa- kruopščiai tyrinėjant negaluobrėžti kad ligos diagnozę gali antį pacentą.
Ignat. Juz.
nustatyti tik
alifikuotas spe-

Džuma iš kontinento į konti
nentą persimeta laivais, kadan
gi žiurkės labai mėgsta laivais
vžinėtis ir su ąavim savo blusas
gabenasi. Džuinos tėvynė yra
Azija...

MIRTIES SPRENDIMAS

— Mano sužadėtinė atsisakė
už manes tekėti. Man tai lygu
mirties sprendimui.

— Nenusimink. Geriau mir
tis ,negu amžinas kalėjimas.
*

5^

• - C

— Kiek kartų tamsta jau bubai baudžiamas?' ' '3
— Nepamenu? Porias^eisėjas,
turite geriau žinoti,nes užsirašo!
te į knygas.
ŠVARUS DAJRBAS

Teisėjas: — Kokiu įrankiu
tamsia . parbloškei save kaimy
ną žemėn?
Kaltinamasis: — Jokio įrankio nevartojau. Tai buvo švarus rankų darbas.
VIS TIK GALIMA...

Du vyrai kalbėjo apie ką tik
mirusį bendrą pažįstamą, ku
ris abiems buvo skolingas.
— Sakoma, — tarė vienas jų,
jog negalima nusinešti pinigų
su savim į kapą, bet svetimus
pinigus, atrodo, vis tiek galima”.
*

*

X

GERAS VAISTAS

Dėdė — Tu, Jonuk, gydytojo
pareigoms mokaisi?
Giminaitis: — Taip, dėde!
Dėdė:—Ar nežinai, kokiu vai
stų atminčiai sustiprinti? '
Giminaitis:—Žinau, dėde!Pa
skolink man $5000, tai visą savo
amžių neužmirši.

TORNADOS
If one struck, would you
know what to do?
Tornados rwoset no boograpNc boundaries. Over
last 9v» year* a.245 tornados have touched down in
slat**. WMe they can occur anytime. March

GETTING PREPARED

IF IT HAPPENS

AU ŠYPSANČIOS MIRTIES ..
CALOO MB «E S®T>

Pro dūm s traukinio, pro vielas telefono,
Pro uži į|ihtas geležies duris,
Pro šaltą]žiburi. beprotiškai geltoną.
ašarą, kuri tuojau nukris, ' .

Pro gervi virtitię, kuri į šiaurę lekia,

MtMr ttrvice bffltBbi. CMcK your load
Imtina.

Wh at pHtstte. He can advise you what is

eeeedie

Pro gnom požemiuose suneštus turtus —
Atskrend Pasaka, atogrąžų karšta plaštakė,rgas spindulių lietus.
Ir mirga
ritas žengia vaiko koja.
Našlaitės teliečia vilkai pikti.
0 Eglės bfoliai dalgiais sukapoja
Jos vyrą žhltį jūros pakrašty.

Septynias

toeer or dtarwtoe protect AeniohfcigB
rtR Wther dhrage by rw or Mod. V
rwedewy. Mwb uwm timed off io pre-

mės, ant aklos kumelės
,ktį jodamas, kvailys.

•- I ydwX * e di
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Henrikas Radauskas
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galėjai

’TADAS POŽĖLA

nesuprasti,

ką

sakė’’

į Viena tik šeimininkė puode >r
II ramino mane:
KOVOS
Mariukas, \i§ Lbiau w£ubėda- link mus buvo visokių medžių:
Na, kas č'a tekm? Nusiiamax kopėčiomis užlipo ant na pušys, eglės, ąžuolai, drebulės,
(ATSiVINIMAI)
I mink, greitai pramoksi kaltes.
mų aukšto.
liepos, skroblai, topoliai, juohdir bus gerai.
!>?!* nesuvytuvkis beržines alksniai, beržai...
(TędnyD
< <pektcrius su raštai- Vieną jų
šeimininkė buvo teisi — p i’*
Pasislėpkime po ąžuolu, —
atskleidęs vavd jo. kas išlaikė i
Klausydamasis
muz
:
kc?\
tėį
wi.
priminė gyvąjį šilelį - beržinė!}. pasiūl au tėvui. Jis papurtė gal
pirmąją klasę. T»k išgirdę savo lengva aš pramokau ru-ų kai-*
as sudraudė vaikus; kurie kie-t
pavardę, nelaukti;'mi galo, lai bos. Taip pat susi tvaike ir na
Jis numovė nuo karties aiė.su va, prieštaraudamas.
me šėlo ir triukšmavo:
— Ąžuolas turi daug šakų-šamingi sparnais
skridome na mų darbai: abejodamas kuo, tik
— Sa, va kai, Me!n kas ^mui-l
mo. Išgirdęs savo pavardę, teki rinau juos iš draugų Po vieno
rištas vantas ir pakabinęs jas kelių, jos mus uždengs nuo lie- >
kito mėnesio pasidariau klasėje
nas parbėgau pas tėvu-.
sau ant kaklu, iš vi n jėgų te- lauš, mūsų neužlts. Beržas —‘
Melnikas buvo retas teks sa-Į
— Išlaikiau, tėveli!—puoliau lotynistu bet man parodyto
ne toks tankus, bet daug patiki-j
vamokslis kaimo muzikantes. ‘
griežtumo ilgai uogai jau už
jam i glėbį ir bučiavau jį.
Jam reded. ksd n vejasi debesis. mesnis už ąžuolą: jo gnaustinis]
Kaip jis išmeko groti, kaip su-!
Džiauramas buvo visuotinis. miršti.
Žiūrėje pro langus ir sekę jį jo neliečia.
t ebėjo pal;a’titi bet kekią nu-l
Iš gimnazijos pirmųjų dienų
drsugai - mokiniai juokėsi, kad
Daug la ko praėju, kol vėl
Debesys ouvo kaip šiandien— ■
'■irsta melo>dųa niekas nežino-1
man
paaiškėjo,
kad
io
n
ekdo
jis šluotomis kaip sparnais mo- tokie baisūs, o tėvas man liepė į
vuritikau tu buvu'u save rr >
o.
kurį
atsivežiau
iš
numų,
užteks
kytoju. Kalbėdamiesi apie pra*
sikucdzm'^ skriste skrenda. stipriai laikytis už beržo kamie-j
Iš dangaus j’> buve nukritęs;
visiems
metams.
Tik
su
rusų
eiti, atsiminėm Mintaujos gim
Akinrrką. kada Marius įbėgu no. Ir staiga, netoliese mūsų, i
i eš taip žavėjo visus.
kalba
buvo
blogai.
Ką
sakė
mo-l
naziją,
klasėj pasigirdo baisiausias perkūnas trenkė į šakotąjį ąžuo- Į
kytojas,
ne
viską
supratau.
IšeJ
Mintaujos
gimnazija
— Mokytouu, ko buvai teks
griaustinio kenksmas, net mo lą ir perskėlė jį pusiau. Aš su-!
jo
dėl
to.daug
nesusipratimų.
Į
i
griežtas man?
kyklos tingu stiklai sudrebėjo. tikau iš baimės ,o levas parakė:
Lengva buvo pradėti gimna
K.:
tą
lotynų
kalbos
mokyto-i
— Griežtas? Kada?
Mckyttras hioj:ui atrišo vieną "Antrą
kartą
nebetrenks”.
ziją. Lydimas savo vadovo, bujas
Jonas
Jablonskis
iššaukė!
vmla ir kiekvienam mokiniui Nuo to la:ko aš beržą gerbiu. !
s;mojo repetitoriaus, p’rma pa
Priminiau jam savo pirmąją
mane skaityti. Ligi tam tikros
tekau oris kimi ra Genį, labai
Matykite tiktai, kek beržas te:-j
vietos gerai ėjo, toliau suklu klasę, parašytąją man vienokę
kia žmogui naudos: pavasarį:
malonų
žmogų.
pau. Pasirodo, būta daugiau už-j ir, be to, <br paskirtąją baus
»J
—
Poterius
ar
moki?
—
pa

kokia saldi jo sula, kurią darby- j
mę.
paslėpė. Sau jis Liipgi paėmė
duota. Tai buvau nesupratęs.
klausė ijs.
i
metėję žmonės geria užsikąsda-1
(Bus daugiau)
terio šakelę. Kitą vantą jis už
— Nesimokei, tamsta? — pik
—
Meku,
kunigėli.
•ra su duona ir tuo stipriausi, o j
toka' paklausė jis.
kišo į kertėje buvusį elektros
— Na persižengnoki.
l>er pačius karščius, rugiapiūtės!
— Ne, — atsakiau ir negalė
paskislyloją (paskirstymo len
Aš persižengnccau ir pradė
metu, žmonės geria šaltą parau-j
jau paaiškinti kodėl.
tą). kur metalinėje dėžėje bu
jau ‘‘Tėve mūsų”.
gintą sulą ir labai atsigsuna iš j
MEET THE CHALLENGE!
— Kad išmoktum, pasiliksi
vo keli varinrsi, su įstiklintais
— Moki, meki. O šventos isto
ųuovargio. Ne tik nuramina
vienai valandai po pietų. — at
galais kamščiai. Ves jis spėjo
rijas ar žinai ką non?
troškulį, bet ir stiprinasi.
Po
sakė ir, atžymėjęs tai dienyne, i
—
tąlietaus — kaip maloniai kvepia
parašė už pamoką storą vienu.Į
ir pasigirdo teks griaustinio
—
O
kas
buvo
mūsų
pirmieji
beržynas, teikdamas žmogui sa- i
ke su kableliu viršuj.
trenksmas, nuo kurio ne tik ri
tėvai?
votiško malonumo. Iš beržo ša
Skaudu buvo pasilikti bė pieša mokykla, bet ir artimos jai
— Adomas ir Ieva.
kelių žmonės pasidaro sau labai
Beržas Lietuvos pajūryje
xų. Bet dar skaudžiau turėjau
trobos ir žemė sudrebėjo.
— Žiūrėkite, koks žinovas!
. geras pirtyje vanotis vantas, ku
susitikti su šeimininke ir repe
(Laurinavičiaus drožir.
Būsi geras mokinys.
rios vėliau, kai lapai nubyra —
titorium.
kaip sakiau, beržo šakeles ran
Toks
nesdėtingas
buvo
pirma
piji k i os būna šluotos ne tik kie
— Kas atsitiko, kur buvai?—
kose. — ramino mokytojas.
sis
egzaminas.
Mano
repetito

mams ir ūkio trobesiams, bet ir žo šakelėmis papuošia karvutes, einama. Mūsų žmonės myli i>er
tpipylė mane klausimais.
— O tai dėl ko. pone moky
rius
labai
apsidžiaugė
jo
pasi
gyvenamam trobom šluoti. Ber- už ką šeimininkių būna pavai- žą. Liaudyje apie beržą-berželį
Su ašaromis akyse papasako
tojau? — keli mokiniai iš kar-'
sekimu.
kaip
ir
aš.
. žo- pumpurėlių su degtine (dar _-šinti—bei— gauna “pavirŽLaus”—r suk ur ta ria u g gražu _ eisi nų-d air.
jau visą atsitikimą ir, atskleidęs
geriau su spiritu) antpilas — lauką išsinešti. Kada ^geresnėse rišlių, kurios atitinkaommis pro
— Kažin, ar su kitais taip eis dienyną, pirštu bakstelėjau į
— Beržas — tai stebuklingas sėkmingai naudojamas įvai j šeimose pas ūkininkus būna šei- gomis ir dainuojamos”. — bai lengvai9 — abejojo jis.
raguotą vienutę. Repetitorius
medis. Jis užvaduoja žaibolai rioms negalėms gydyti, o ypač;j mos galvos arba motinos kokia gė pasakojimą mokytojas .
Tie kiti buvo aritmetika ir vo nepatikėjo manim. Kaip, girdi,
di, Vėliau mes nueisime miš- padeda džiovininkams. Neklau- šventė —^vardinės ar gimtadie
Ta diena tsstijaišfisK: debesys kiečių kalba. Dėl jii nebuvo ko
žadus vaikus motinos klusnu nis, — vaikai ir samdyti šeimyks beržo vantos išsku£tvtąs pavie abejoti: uždavinį su keturiais
su šaknimis ir jais užsodinsime mo ir tvarkos moko, paplakda- čiai žmones (labiausia jauni nėm šakelėm ir Išcfe^įtąs mums veiksmais gerai išsprendžiau.
mokyklos patvorius^ darželį ir, mos beržo rykšte, apie ką net mas) berželiais papuošia namų —vaikams kol audra praeis lai Tik suklupau kiek dėl vokiečių
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
kalbos:
nesupratau
klausimo,
kur tiktai tiks — pasodinsime ir katekizme yra minima, kad fasadines į durs, nupina vainikus, kyti rankose, giliai įstrigo man
yra seniausia, didžiausia^ jr turtingiausia lietuvių fraternalinė
net ir aikštelėje.
Dvasia šventoji vaikelius bausti o jei kada laukiama į vietos pa atmintin. Manau, jog; lt kiek ką aš moku. Bet. repetitoriaus
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
Nuolatnis
nenu trūkstamas liepia beržo rykštute. Senovėje, rapijos bažnyčią atvjosiant vys vienam mūsų ten buvusiam, ber paaiškintas, vokiškai atsakiau:
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tvos
—Ich kann lesen und schreigriaudimas bei klaikus žaibavi kai dar nebuvo popieriaus, svar kupo — tai visada ant parapi žas liko Tisam gyvenmui mie
darbus dirba.
mas darė įspūdį sunkiosios arti besnius atmintinus įvykius, žmo jos ribos pastato iškilmingus liausias medis, geriausias gy ben.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ^SLDONUS doleriu
—Bitte, schreiben ąuf die Talerijas. puolančios kokią tvirto nes beržo tošyje užrašydavo. vartus —4 tcbromąv — papuoš- venimo! biciulią ypaėĮtiems, ku
apdraudų savo nariams. .
t > .
fel
deinen
Famiiiennamen.
ve. iš kur tolygus slinkosios ar Mūsų seneliai iš beržo tošies pa dami jaunais berželiais. Taipgi rie likosi darbuotis Savo tėvų
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
Aš greitai ir lengvi išvedžiau
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
tilerijos apsišaudymas susilieja sidirbdavo sau gana padorias ta berželais puošia ir bažnyčios fa ūkiuose, gimtojesavo^žemėje.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuviu draugas gali
lentoj savo pavardę. Po te pats
į bendrą klaiku ūžesį — dundė bokines šniaukšeiamo jo (mil te sadines duris bei vidų. Kaip ma
Jcniaįi Buteika
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
mokytoas parašė du žodžius ir
jimą. Gatvės (jų buvo kelios) lūrio) tabako laikymui. Iš ber-J tome, be beržo niekur neapsiSLA — apdraudžia ir Taupomąja rpdrauda — Endowment
paklausė mane, kas čia parašy— rirto srauniais šniokš&m žo šakų ir nestorų stiebelių žmo
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
____ i—L
aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai
■
ta.
čiais upokšniais.
nės pasidaro sau soduose, kie-’
j
— Mutter, Bater, — perskaiSLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
— O dabar, vaikai, pasiklau muose, prieangiuose pasėdėti
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metama
' čiau.
1
sykite, ką aš jums papasakosiu, suolus, stalus, kurių nė dažyti
|
SLA —kuopi: yra visose lietuviu kolonijose.
,i — Gerai, moki.
— tarė mokytojas:
nereikia it kurie patvarūs ir gra
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui,
Po to abudu patekome į salę,
"Kai man buvo dar tik 8-ri žiai atrodo, jei, žinoma, tinka
jie Jums mielai uacelbes į SLA įsirašyti.
2759 W, 71st St., Chicago, HL į .
kur susirinkę vaikų tėvai su m o
metai, kartą su tėvu miške mus mai sukalti.
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
kytojais laukė egzaminu rezul
ištiko audra su perkūnija. Ap• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MaY SAL
Per sekmines piemenėliai ber
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
tatų. Buvau ramus, bet, išvydęs
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
kitu nerimą, pradėjau abejoti:
.
f
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
c kas ten juos žino?
Atdara, šiokiadieniais nuo
TeL (212) 563-2210
Prailgo belaukiant. Pagaliau
po valandos pasirodė ponas in—- —-— - —-—— - — -------------------- - ------------ IS4 m. metraftk. J&me yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vlntx
Srtvto, Igno fiapefio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio*
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vsistininiis
I. JteukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
*>
M. K. čfurSouio. M. SSefkio, V. Kaiubcs, A. Rūkžtelės ir jL Van/
karybos pcveialais. 385 pusk knyga kainuoja tik
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VERTINGOS KNYGOS

> DAINŲ SVENTBS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir to
Enfų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dabn

For constipation relief tomorrg±
, reach for EX-LAX tonight Į
Ex-Lax helps restore your system’s own natural |
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!

> vlkNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūic aprafr-

gyvmimo bruožų apnžyrnaa, bet tiksli to laikotarpio brdtlea Htt
rstftrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf>

Read tabd and foCov
directions.
© Ex-Lax, Inc., 1982

Labguvos apskričių duomenimis. Apraiymai Įdomūs kiekvienas
DetsvM. Leidinys ffinstrootae nuotraukomis, pabaigoje duodam*

Ini LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IS PRAEITIES ŪKANŲ _ (
ATEINA LIETUVA,

NAUJIENOSE GALIMA GAlYl:

MB4ta£o> S3S put knygoje yn Ryt>riUtų Um<U>ljL KaIds M
KĄ EAUMSS L1MK rvtytojco Petronėlė* OrlataftM <tt*

KuMada bolievikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tik H1 c

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, j
II tomas..................

$10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. C...---------- --- U

$6.00
II dalis, 229 psl. ......... ............... .......----------------------- 1—- $6.00
> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, neatrpre
Miko šiteikio, LIUCIJA, proza. 178 psL
---------- 1 L.
$5.00
Ime ir politikoje? tik ®r 3.
Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl $5.00

rtfeD

bM| jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus tdaav
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
AMo formato* 385 pualap<<, kainuoja
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl.
.......
J___ $4.00
J.'vendoros, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V SIS

psl

ZM

Ra

) psL .

______________________________ ___ ______

$2.00

- -

parašė 700 puslapiu knygą, turion sudėjo viską, kas 5ef ka3i Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Betuvfu*
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kuru Jaunium ir prof. K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
kr patarė mums toliau studijuoti.
KaIms PS. Uett vtrieBat

~
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KAnjIENOS
E7KJ 8. Halsted St, Chicatro, ID HM

NAUJIENOS, 1729 So. H&lsted St., Chicago, m. >0608 saųsčekj ir prtdžkte vienų dolerį persiuntimo ižlaidons.

■ — Naujienos, Cbka«o, 5, Hl Sat-Man4ay. July 21-3S, 1984

dovybė į tolų faktą pėr daug dėmelio nekreipia. Juk reik
manyti, kad tokias-mokinių keliones organizuoja minėtos
draugijos patikėtiniai. Žinant, kokiam tikslui okupan
tas šią draugiją yra įsteigęs ir kuriai vadovauja buvu
TH£ LITHUANIAN DAILY NfcWI
siosios mūsų kariuomenės išdavikas Petronis, supranta
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holidays
by The Lithuanian News Publiihinf Co^ Inc.
ma, kodėl jis atvykusius “svečius” globoja, juos vežioja
1739
Hatatwd Strwt Chktfto, IL $0603 TaUphone 421-41 Ot
po propagandai paruoštus centrus ir tai — visiškai vel
tui. Ir dar žinant, kad okupantas nieko nedaro, kas jam
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 3704000
būtų nenaudinga, aišku, tokia jo teikiama “malonė” pa
Postmaster: Send address changes to Naujienos
kviestiesiems “svečiams” yra reikalinga ir naudinga oku
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608
pantui. Būtų neišmintinga manyti, kad jis “Tėviškės”
draugija Įsteigė tam, kad tokių- “svečių” lituanistikos ži
As of January 1, 1980
metams
$40.00
pusei metų _______________ y/? ųų nias padidinti, jų tautinį sąmoningumą sustiprinti.
Subscription Rate*:
trims menesiama$12.0U
Priešingai, šios draugijos tikslas grynai propagan
vienam menesiui $4.00
Chicago $45.00 per year, $24.00 per
ix months, $I2.UU per 3 months, in
dinis: “plauti” smegenis jaunimo galvoje ir jį įtikinti,
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
S22.UU per six months, $12.00 per
metamą
$45.00 kad Lietuva nėra pavergta. Priešingai, joje žydi gerbū
oree months. Canada s45.UU per year;
pusei metų
$24.00 vis, kultūrinė pažanga, kokios Lietuva niekad neturėjusi.
'flier countries >48-UU ner year.
vienam menesiui $5.00
0 be to, ir tokius “svečius”, panaudoti propagandos sklei
25 cents per copy
Užsieniuose
dimui. Štai tik vienas kitas tokių “turistų” propagandi
davinys apjungti JAV organiza
metams$48.00 nis pareiškimas... matėme ne vieną bažnyčią. Daugelis
Pagerbtas
ambasadorius
Kampelmanas
pusei metų----------------------- $26.00
cijas, besirūpinančias žmogaus
Nuo sausio pirmos dienos
restauruotos,
gražiai
išlaikomos...
Visur
kur
tik
mes
bu

Dienraščio kainos:
JAV-se veikia vadinamoji Ry vakai, vengrai, ukrainiečiai ir teisėmis Rytu ir Centro Euixe
Naujienos einy kasdien, išskirtam vome, man labai patiko... Kaune, išdygo nauji rajonai,
tų Europos konferencija, i kuria lenkai. Konferencija įsisteige Į>oje. Sukaktis buvo atšvęsta iš
Chicagoje ir priemiesčiuose:
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadiemus. Leidžia Naujienų Bendro daug naujų pastatų išaugo. Pasikeitęs ir senamiestis — yra įsijungę išeivijos lietuviai, 1974 m., laigi šiemet atšventė kilmėmis, kurių metu įteiktas
metams _____ $45.00
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago
pusei metų —.....
$24.00 1L 60608. Telet 421-61U0.
gražiai restauruotas ir Laisvės Alėjai, kokia žavi dabar!... estai, latviai, bulgarai, čekoslo- dešimtmeti. Konferencijos už žymjuo ambasadoriui Kampeluinis menesiams ------------ $13-00
manui, tarptautinėse konferenmiestai labai gražūs. Kauno ir Vilniaus senamiesčiai,
nenam menesiai------ ---------- $5.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money puikūs architektūros paminklai. Ypač, patiko muziejai,
ei jose rūpestingai ginančiam tų
vietose:
jaunimui: “Tada Jus manęs paklausite, kur ta Lietuva: Europos sričių gyventojų tei
Orderiu kartu su už&a kymu.
teatrai, net kaimuose. Girdėjau steigiamos nedidelės pa nejaugi, ji užgęso, nejaugi negyva? Aš atsakysiu ne
ses.
veikslų galerijos... (žiūr. “G. K.” biržl. mėn. 14 d.). Ar ieškokite jos po “Gintaro” viešbučio ar ekskursijų auto
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sexmadieniux,
Pabaltiecių komiteto
. tokia propaganda nėra naudinga bktipanftri?
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet Šeštadieniais — iki 12 vai.
buso langus. Kai eisite pro geltoną murziną mūrą ties
veiklos gaires
Be to, ar ne skaudu, kad šios gimnazijos “turistai” “Lenino” aikštę, žinokite ten gyvena Lietuvos budelis,
komunistinėje spaudoje pristatomi ne kaip Vasario 16 ten rūsiuose kankinama lietuviška dvasia”: Ir visu griež Dr. K. Aidlauskas pranešė
Okupantas nieko nedaro,
gimnazijos mokiniais, o Hiutenfėldo gimnazijos vardu. tumu atvykstantiems pareiškia įspėjimą: “Tik atvykite Jungtiniam Pabaltiečių komite
kas jam nenaudinga
Reiškia, jos tikrasis vardas nutylimas. Bet kodėl.? šis švarūs — įleiskite, kad priešas jus suteptų, kad nepa tui Vašingtone, kad Amerikos
vardas okupantui akis bado, nes jis primena mūsų tautos naudotų jūsų savo užmačiom. Budėkite. Nesiduokite Lietuvio Taryba pritaria to ko
miteto projektui, nuniaukusiam
Lietuviškai išeivijai, lietuvių Vasario 16-sios gimnazi Laisvės Chartą. Primena tą faktą, kad šios Chartos dėka
nuperkami apgaunami, ar užmigdomai. Būkite budresn veiklos gaires. .Jų pagrindiniai
ja yra pasididžiavimas, nes ji yra vienintelė laisvame pa Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma valstybė. Aišku,
už tuos, kurie nepraregėjo, kurie nepažįsta komunistini! punktai: siekti, kad I'absltijo
šau‘yje. Ji pavadinta lietuviškajai širdžiai, tokiu savu Maskvai ir jos statytiniams, toks faktas yra baisus, nes
.alstvbiu klausimai būtu kelia, t / f•
11 /m X ‘
ir brangių vardu: “Vasario-16-sios gimnazija”. Jau vien primena, kad Lietuva buvo laisva, o dabar pavergta sve slibino”.
Jungt. J autų žmogaus teiTad paskaičius toki'okupuotos-Lietuvos jaunimo įspė-; 3ių .kc misijoje _hei Jungi. Tait
tik jos Šis vardas, mūsų-lietuvišką. jaunimą turėtų vilioti- timos valstybes — -Rusijos.--Į ją vykti ir laikyti sau gąrbė, joje semtis lituanistikos.
Be to, šios gimnazijos tikslas’paruošti jaunimą są jimą ir jį sugretinus su Vaitkutės “Gimtojo krašte.” pla tų dekolonizacijos komitete, būManau, kad ateityjėvšią gimnaziją baigusieji didžiuosis moningais kovotojais dėl tautos laisvės. Tuo tarpu “Tė čiu reportažu (žiūr. birž. 7 d.’ 1984 m.), pokalbiu su at ų keliamos diskusijos^ PaWltikad jie turėjo laimę gyvenant laisvame pasaulyje moky viškės” draugijos tarnai, vežiodami po--propagandinius vykusiais Vasario 16-sios gimnazijos mokiniais, aiškiai ,0 v; y Jiųc kįat^jnm/’Jungti
nių tlĮaaių sesijose.* Taip pat
tis grynai lietuviškoje gimnazijoje, pavadintoje tokiu kil centrus, jam plauna smegenis, aiškina, kad Lietuva nie metai, koks jų menkas budrumas ir dar mažesnis komu .ū.iii.ici 3;ekti, LaU JAV-bės steng
nistinio slibino pažinimas. Jie giriasi, kad per vienuolika tusi įvesti daigiau paballiečiu
niu vardu. Taip, kaip šiandien su pasididžiavimu prisi kad nebuvo tokia laiminga, kaip dabar.
mena tie, kurie studijavo Kaune, pavadintame Lietuvos
Taigi, ir klausi, kodėl gimnazijos vadovybė neišaiš viešnagės dienų susipažino su Vilnium, Kaunu ir kitais dimes ž'.nenių į savo tarptautikendsijas. JAV turėtų ap
kunigaikščio Vytauto Didžiojo universitete.
kina mokinism's ir jų tėvams, kd “Tėviškės” draugija neėstais. Jie lankėsi muziejuose, parodose ir susitik*,
su respublikos vidurinių ir aukštųjų mokyklų mokslei arti Pabaltijo valstybių klausi
Be to, reikia pasidžiaugti dar ir tuo. kad vis dar at- siekia.
ma XA1O užsienio reikalų misiianda patriotų tėvų, kurie siunčia savo vaikus į šią
Bet kas dar būdinga, kad tokie “svečiai” niekur ne viais, studentais. Bet nė vienas iš jų nepaklausė kokią nisterių posėdžiuose.
vienintelę, grynai lietuvišką gimnaziją. Žinoma, ji reika mini, kad Vilnius yra Lietuvos sostinė. Kodėl? Todėl, Lietuvos istoriją okupantas juos moko? inome, kad ten
Laisvės federacijas
linga ne vien tik mokinių, bet ir medžiaginės paramos. kad Vilnius šiandien yra Rusijos tik pboVincijOs' iniėstas, mūsų tautos istorija yra sufalsifikuota, o taip pat oku
direktoriate
Reikia ją remti ir aukomis, nes ką ji gaunanti iš svetimų o ne Lietuvos sostinė. Vilnius taip pal], kaip ir kiti Lie- pantas yra sudergęs ir nepriklausomos Lietuvos laiko
rankų to permaža. Ypač, toks reikalas padidėjo, kai ne tuvos miestai bei miesteliai. O tik M įskva vra šostitiė tarpį ir jį atvaizdavęs juodžiausiomis spalvomis.
15r. Jonas Gears, Amer. Lie
Bet gi, minėtieji Petronio “svečiai’ dėkoja “Tėviš tuvių Tarybos įgaliotinis Vaseniai ji buvo paliesta gaisro, kuris jai padarė nemažai ne tik Rusijos, bet ir Lietuvos ir kitų j is okupuotų krasnuostolio.
tų. Taigi, ar nereiktų tokiems “Tėviškės
T
” draugijos kės” draugijai už nuostabią viešnagę, už globą, už ma nngtene, išrinktas į Imisvės feTad nstebėtina, kad gimnazijos vadovybės akys nu “svečiams” išaiškinti, ko ši draugija siekia, kviesdama lonias dienas, kurios jie ten praleido. Vaitkutės “Gim leracijos (Freedom Federation)
lirektorių tarybą.
kreiptos Į mūsų išeiviją, o ypač, Į gyvenančią JAV-se. šieš gimnazijos jaunimą Į pavergtą L etų va?
tojo krašto” reporterės rašinys papuoštas šių ekskur
I)r. K, Bobelis dalyvaus
Tiesa pasakius, jie ją daugiausiai ir remia.
O be to, ką okupantas rodo pat žiestiesiems “sve- santų nuotraukomis. Vienoje jų, kuriai vadovavo Ginta AMER.
LIET. KONGRESE
Bet ja taip besididžiuojant ir besirūpinant jos para čiams?” Ar ne muziejinę Lietuvą ir propagandai skir rė Kotkė, kuri jau kelintr kartą ten lankosi, yra suminė
VLIKo pirmininkas dr. Kazys
ma, iškyla klausimas, širdyje keliąs nerimą. JĮ iškelia tus centrus? Trakų pilį, Druskininkų bei Palangos ku- tas ir kaikurių pavardės, kaip antai: Lili Burskaitis, Mil
paskaičius “Tėviškės” draugijos leidžiama melo propa rortus, meno galerijas. Bet jiems nerado merdėjančios, da Motekaitis, Linas Kastys, Joachim Freter,. Irena Ge Bobelis pranešė Amer. Liet. Ta
rybos pirm. dr. K. Šidlauskui,
gandai skleisti, jos “oficiozą” “Gimtąjį kraštą”. Atrodo, naikinančios, pavergtos ir kenčiančioj Lietuvos. Jiems čas, Darius Sužiedėlis ir Marcos Lipas.
kad jis priima kvietimą daly
kad šios gimnazijos vadovybė nepajėgia paveikti šios neleidžiama'laisvai važinėti ir ją panktyti tokią, kokia
Iš visų šių Vasario 16-sios gimnazijos mokinių, “Tė vauti dešimtame Amerikos Lie
gimnazijos mokinių, kad jie nevyktų Į okupuotą Lietuvą ji šiandien yra, išgirsti pavergtųjų skiiidas, kurias skai- viškės” d-jos pakviestųjų viešnagėn, praregėjo tik vienas tuvių Kongrese ir jame pasaky
“Tėviškės
TAvičlroe”
apt ami TPn
inc cucumciL
t*____
i.-itkalėjimų,
’*_____ Marcos Lipas. Jis pamatė kokiu akiplėšišku melu jie ti kalba tema: "Tarptautinė po
” rlremcriinc
draugijos Irvi
kviečiami,
ten Kilti
būti jos
svečiais. Be tome pagrindžio spaudoje. Jiems
i 1_____
parodo
to. kyla klausimas, 1kas tuos pakviestuosius suor- psichiatrinių ligoninių, bei kacetų. 1 r to nepatvirtina buvo mulkinami. Apie tai jis parašė ilgą laišką Draugui. litinė raida ir Lietuvos bvlos
vystymasis”.
ALTo Inf.
ganizuoja vykti tokion viešnagei! ?° Atrodo, kad va- okupuotos Lietuvos jaunimo laiškas užsienio lietuvių
A. Svilonis
I

•53

ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

■ i.......Z

dėl nelaimingų atsitikimų, palyginti, ne taip c ažnai būna reikalingi.. Nežiūrint to, čiobrelio, kiip
VEGETARIŠKA MITYBA
vaisto, ir šiandien neatsisakoma vartoti - P1 z.,
IR SVEIKATA
gripo epidemijai siaučiant ar kitoms panašiems
ligoms pasireiškus, čiobrelis yra didelis pagebiVenezuela, Caracas, 1982 metai
nirtkas toms ligoms pagydyti, kartu naudojau ir
(Tęsinys)
kitus naminius antibiotikus. Tie žmonės, klriė
nuolat vartoja prie savo amisto česnakus, svogū
Nuo senų laikų jau žinoma, kad kaikurie aro
nus, petražoles, citriną, čiobrelius ir pnš^, n tai
matiški augalai turi stiprias antiseptines savy
suserga gripu ir panašiomis ligones.
bes, kurios bacilas ir virusus sunaikina. Prie šių
Gaminant valgi virtuvėje, čiobrelį, kaip p leaugalų rūšies priklauso ir čiobrelis, vargšų —
skonį ir tuo pačiu kaip vaistą, galima nauddti f ai
“biednųjų” gelbėtojas. Anksčiau Maro-Pets epi
riais atvejais. Pvz., išvirus sriubą, i ją Įberiana
demijos laikotarpiais jokių kitokių apsisaugoji
• susmulkinto čiobrelio; tušinant daržoves vert i į
mo priemonių neturėta, tik aromatinius augalus:
; jas iberti šio vaistinio augalo; darant salotas ar
čiobrelius, česnakus, petražoles, citriną ir kt. Epi
mišrainę, irgi verta Į juos Įdėti čiobrelio. I^iai
demijos metu žmonės tų augalų prisivalgydavo ir
I sveika gerti čiobrelių arbatą, pasaldžius ją'ne
visą kūną jais net iki apsideginimo išsitepdavo,
dumi.
’•1
norėdami siaučiančios epidemijos nuodus paša
Čiobrelių yra pagydomos šios ligos: žaibų
linti ir nuo jų apsisaugoti.
apsinuodijimo, gripo, sloga, angina ir pnš. tari
Taip elgdamiesi mūsų protėviai buvo teisin nėms ligoms gydyti čiobrelis naudbjatnas klip
gi, nes čiobrelis savyje tūri “Ahtiseptikum Thy patikima dezinfekavimo priemonė. JJtlddmgie nš
mol”, kuris yra daug stipresnis Už “Phenol’į’’, vabzdžiams įgėlus, reikia apnuodintaW kflno vi
skaitomą vienu stipriausiųjų bakterijų sunaikin įtrinti čiobreliu, o odos žaizdas plauti čiob
toju. Iš čiobrelio — “Thymus” yra gaminami virintu vandeniu. Sergantieji reumatizmu ar
Įvairūs formakologiniai produktai, kurie net am- triČiu, beąiipaudydami vonioje, į,jos fiandeųĮ
p;:t m‘ų kojų gydymui naudojįajju. ? < i •
retų Įberti kelias saujeles čiobrelio, kuris laba)
Maro t Mdemijų šiandien nebepasitaiko, o jei gelbsti ta liga sergantiems.
kur pasireiškia, greitai mediciniškomis priemo
Reumatizmą gydant, patariama susmu mnėmis sustabdor bs ir visai panaikinamos; kojų tus — sukapotus čiobrelių kompreiuM,
amputavimai dėl 'Tikrinės ar vėžio Kgu. o taip pat ant skaudamų vietų. O gerklei spaudant,

riama ją skalauti metų, eukaliptų lapų ir čiobrelių miltelių mišiniu, kartu išvirintu.
Nervų sistema, kraujo circuliacija, galvos
svaigimams, ūžimas ausyse ir kitos panašios li
gos leidžiasi pagydomos čiobrelio pagalba.
Dilgėlė nėra piktžolė. Taip dilgėlė nėra,
kaip mes manome, piktžolė. Įprastai mes, savo
hamU aplinkoje, viską, ko nevertindavome, iš
rovę gumesdavotne Į patvorį, kur auga dilgėlės,
lies tų atrhūtų nė tik žinonės, bet ir šunės nenorės
kitiir išblaškyti dėl to, kad dilgėlės ‘‘kanda”.
Frahbtizijos augalų žinovai Maurice Messegue
labai prižiūrėdavo dilgėles, nes jos Įsitikinimu, tas
augalas nėra piktžolė, bet vienas iš naudingųjų
augalų, turintis savyje stiprią gydomąją galią.
Jis nždtatrdė aplinkiniams ūkininkams mindžioti
dilgėles, augusias jo daržo patvoriuose.
Nėta jokio atleidimo tietn^ žemdirbiams, ku
rie savo namuose neturi sudžiovintų dilgėlių.
Kiekvienas iŠ thūsų pažįstame dilgėli .0 ypatin
gai vaikai, kuriuos patvoriais bešlartkiojančius,
tos dilgelės "įkąsdavo”. Kai vaikai grįždavo j na
mus štf šutirfttšidmis kojoinis dėl dilgėlių “įkandimo”i motinos juos guosdavo sakydamos: “Džiau
kis, vaikeli, dėl to, nes subrendęs nesirgsi reum atizmtu
v Dilgėlės įkandimas teigiamai veikia kraujo
čibčtilišcij^. VlėhA raštinga ir religinga moteriš
ke pasakoja apie Feironijų, būk jis Buvęs labai
Įvirtas ii* sšto jtg$ sugebėdavo perduoti savo katiSffiš. Ttfb reikštu pš nė tik šavė, bėt ir šavo ka

rius leisdavo išplakti dilgėlėmis per pilvą, pu
siaują ir kojas.
Maurice Messegue gydydavo reumatizmu ser
gančius ligonis dilgėlių šakomis. Aplinkui jo ūkį
slankiojantieji šunės neleisdavo jam ramiai pra
eiti, ypač tie, kurie sirgdavo reumatizmu. Jis
juos, prisiviliojęs, išplakdavo dilgėlių šakomis.
Po tokio išplakimo jie gerai jausdavosi. M. Messague savo vaistų gamyklose gamindavo dilgėlių
ekstraktą skausmų sumažinimui. Jis pataria va
saros metu valgyti daug dilgėlių salotų formoje.
Dilgėlės yra naudingos ne mažiau, kaip špi
natai. Iš jų lapų galima virti sriubą panašiai,
kaip ir iš kitų lapuočių daržovių. Dilgėlės yra
stiprios kraujo valytojos, o išvirtos ir valgant,
raminančiai veikia skrandį. Jos gydo reumatiz
mą, hemoroidus ir nosies kraujavimą. Iš dilgėlių
išvirta arbata labai tinka gerklės skalavimui ir
užterštos odos gydymui. Kai kurie kosmrtinini
krėrhai odos valymui gamindami 1§ dilgėlių. Vi^’emis, turintiems burnos uždegimą, dantų ir ger
klės skausmus ,o taip pat turintiems nemalonų
kvėpavimo dvasią, patartina skalauti bumą dil
gėlių arbata.
(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
Įkaityti dienrašti naujunos
4—N»up*no', Ch’cgja,

SM.-Mondsy, .Tūly 21-23, 19R

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

Funeral Home and Cremation Service

I

i

šeštadienį liepos mėn. 21 d.,
Marquette Parke, 6900 So. Ca
Medicinos direktoriui
lifornia Ave.; įvyks Futbolo
1938 S. Manheim Rd^ Westchester, HL Klube Lituanicos devintas me
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis tinis futbolo turnv ras ir gegu
žinė. Turnyre dalyvaus iš arti
TeL: 562-2727 arba 562-2728
ir iš toli suvažiavusios 8 vyrų;
5 veteranu ir 4 moterų koman
dos. Rungtynių pradžia 10:30 v.
TEL. 233-8553
ryte; finalinės rungtynės 6 vai.
Service 855-4506, Page 06058
vakare.
Miesto sveikatos departamen
tas neimtiems visą dieną tik
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rins krajospūdį. Apie 1 vai. p.
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
p.. Čikagos Policijos šunų ir ar1907 West 103rd Street
.kliu vienetai išpildys progra
Valandos pagal susi tarimą
mą. Truputį vėliau atvyks Čika
gos ugniagesių mašinos; miesto
parūpintas milžiniškas balionas
— “Jumping Jack” ir Čikagos
OPTOMETRISTAS
profesionalų futbolo komandos
KALBA LIETUVIŠKAI
— Chicago Sting — maskotas;
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 •‘Stanley Sting.”
Tikrina akis. Pritaikn akinius
7 vai. vakare; turnyrui užsi
ir “contact lenses”.
baigus; visos pirmos ir antros
vietos komandos bus apdovano
tos atitinkamais trofėjais; paau
Dr. LEONAS SEIBUTIS kotos p. V. Miceikos, p. A. Bart
kaus, Brighton P-ko Namų Sa
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
vininkų organizacijos ir 12-to
PROSTATOS CHIRURGIJA
wardo aldermano.; Aloysiuš Ma-‘
2656 West 63rd Street
jerezyko. Trofėjų išdalinimas
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
vyks Futbolo Klubo Lituanicos
ketvirtai 5—7 vaL vak.
patalpose 2614 West 69th Street
* Ofiso telefonas: 776-2880,
(Lithuanian Plaza Court),
Rezidencijos felef.: 448-5545
Dėl smulkesmes informacijos;
kreipkitės į Lituanicos patalpas
ar telefonu 476-9100.

(312) 226-1344

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

LITUANICOS METINIS
FUTBOLO TURNYRAS

1

DR. PAUL V. DARG1S

i

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

Charles Stasukaitis

WestchesUr Community klinikos

— Mondale norėjo pakviesti
Bert Lance jo rinkiminei propagandai, bei paaiškėjo, kad
i'
FBI atidžiai vis dar seka jo
transakcijas.

— Už jokius turtus neįsileisėiau į .savo sostinę moteries.
Diogenas

i

sūris.
Damų gydytojai įsitikinę ir
turi duomenų, kad tinkamas
maistas ir geras maisto siikramTėvai mokina vaikus šepetu
tymas žymiai pagerina dantų
ku valyti savo dantukus du ar
emalių.
ba tris karts per klieną, Tačiau
apie svarbesnį reikalą — tin
Pažymėtina, kad geras mais
kamą maistą ir pamokyti vai tas, kuris suteikia ’vaikams sti
kus valgyti tokį maistą, kuris prius dantis, pagerins ir suau
turi visus vitaminus, kurie yra gusių dantis.
reikalingi vaiku dantims ir kau! Dar reikia pabrėžti, kiek gali
iąms, visai ^užmiršta papasa ma, reikia valgyti kietą maistą,
koti.
kurį reikia gemi s u kramtyti, ku
Jeigu .vaikas, valgo, tinkamą ris prite^fo5^'burnąxdt?u'fiau
maistą, tai jo etarrtfs visti ek kraujo,fc kuris aprūpina dantis
gaus reiks Engus vitaminus ir reikalingomis medžiagomis.
pačiu laiku kūnas taip sutvir
tės. kad nepasiduos įvairioms
TĖVŲ ATSAKOMYBĖ UŽ
vaikų ligomis, kurios taip daž
VAIKŲ GIRTAVIMĄ
nai sulaiko normalini dantų iš
ĮSTATYMAS
sivystymą.
Futbolo
Klubo
Lituanica
Florida
&
Nors ši problema slėgė piavaldyba
Dantys išdygsta dėka mine
senų
raliniu vitaminu, žemiau iš šiąją visuomenę jau nuo
— Išskyrus mano motiną, vardintos (daržovės ir kitas mai laikų, tik dabar Illinojaus valstybė išleido istatyrią, kai, taip
Prostatos, inkstų ir šlapumo^ neapkenčiu visą moterų giminę. stas žymiai prisideda prie stip
- c ” drausmė
> ’Eūrdpidaš riu dantų išdygimo, būtent: la vadinamuose laikuose
takų chirurgija.
puotos daržovės, kaip tai salo šeimoje buvo tvirtas socialinis
pagrindas. Tada rečiau buvo
Kas pavojingiausia žmo- tos, Jkopūi-tai, špinatai, buro
reikalas valstybei įsikišti i sei
St. Petersburg, Fla. 33710
mn.' Ugnis, vanduo ir moteris. kų viršus, ropiti viršus ir viso
Demokritas kių rūšių šviežios daržovės, vi mu- reikale tvaiitina. Dabar,
TeL (813) 321-4200
sokį vaisiai, ypatingai, obuoliai, kada tėvai nebezno (nei rūpi
nasi) ką vaikai daro, pasidarė
8 Ko negali
O
ogauti, tas daž- pienas pante arba kvorta (per neišvengiama užfiksuoti juodr
niausiai tau tinka. —Vietnamie dieną), grūdų gaminiai, kaip
tai kvietinė duona, avižų dribs- ant balto — išleisi nuostatus.
čiai.
Apdraustas perkraustyma*
Kadangi mažos. < smulkios sa
I nia-, ruginė duona,, kiaušiniai,
iš įvairiu atstūmę.
PIRKITE JAV T AU r*" MO
sviestas, margarinas, alyva b’ vivaldybės oriem-’ pine susita.

j

APLINK MUS ir NAMUS .. .
DANTYS IR TINKAMAS
MAISTAS

Į

Naudingi patarimai tr įdomūs dalyko

’

i

imjiHuiĮĮ^uifiimiTr ;įįu»«m

rimo, negu didelės bendruome
nės, tai nenuostabu, kad teisi
nis procesas prasidėjo didžio
sios Chicagos užmiesčiuose.
Tuo reikalu pirmutinis apsi
ribojo Deerfield priemiestis
1975 metais, išleidęs specialius
nuostatusį ten buvo paskelbta,
kad tėvai atsakommgi už vai
kų padarytą žalą Tuo pačiu me
tu nors ir buvo pasisakyta prieš
vandalizmą?
Būdinga, kad principą išplėsdamos kitos vietovės negalėjo
išvengti, pasmerkiant alkbholiz-,
mą.
Tuo metu minėta linkme pa
suko vienas po kita devynioli- e
ka Chicagos priemiesčių, atėjo!
eilė ir Illinois valstybei.
Tenka pažymėti, kad Illinois I
įstatymas išėjo silpnesnis, ne-Jį
negu atskirų vietovių potvarkiai i į
ir tuo būdu, žinoma, gali iškilti painiavų. Teisės žinovai nu-|
mato seriją ginčų teismuose, Į
ko] neaiškumai išsispręs.
'■' Illinois Įstatymas, kaip!dabar
yra paskelbtas, nustato, kad šei
mos galva, tai yra tėvas, ar jo,
našlė ar Įgaliotas globėjas, ne
gali būii apkaltintas, nebent
būtų Įrodyta, kad nepilnametis
kaltininkas atliko girtavimą na
mie ir išeidamas iš namų, buvo
girtas—ir kad šeimos galva apie * _
tai žinojo. Pabauda siekia iki m
I
500 dolerių suma.
Magdalena Šulaitienė F

1

1

Al’UNK MUS IK MUSŲ

GAIDAS ~ DAIMID
ENT A USIA LR DIDŽIAUSI! LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL $27-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero
Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
IKIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

ANTANAS VILIMAS

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

TeL 376-1882 ar 376-5996

/KAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

BIELIŪNAS - ŠAUTU

PERKRAUSTYMA1

Aikštes automobiliams pastatyti
; LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
. ir VISA korteles.
lt ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

■iiwTwnmr'-----

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A
NOBLE VIRTUE*“ EXCEPT WHEN HE'S
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER
PRIVERS ACTIONS FOR GRANTED
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE.
UNEXPECTED/

4348 So. California Avenue
TeL — 523-3572
LACKAWICZ
ŽCME CHICAGO MOTOR CU><&

EMESES
s AR t
AGAINST THE
IRATE' DRIVER
WHO TRIES TO
GET EVEN ON THE HIGHWAY.

4” -

"

U ei

<
6

H*.

t:Sf

WHS rtotse*. 111C AM
1441 W. 71«t Stawi

¥

£

Chi<ar*, nHno«» Mtff

M

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

. 11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Ulinoii

TeL 974-4410

HELP TO PROTECT YOU
IN AN AUTO ACCIDENT
•ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER
□VINE, AMERICAN MUTUAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY
TEND TO RESTRAIN THE BODY
FROM BLOWS AGAINST
PARTS OF THE CAR, LESSEN
THE DANGER OF BEING
THROWN OUT OF THE CAR,
AND IMCRLASE SURVIVAL
CMAKCkXt
Chicago,

Mondav

l

30,000 Brighton Parko Lietuvių šventėje
to meras Harold Wa
Šių metų liepos 7 dieną So
il pritarė miesto tarvbai
Western Avenue viduryje, ža*
liojoje pievoje 30JKHI žmurnų
nuo 11-tos valandos ryto iki vi planu suruošti An’rają Blight- ’
lietuvių namų savinin į
durnakčio pripildė tris di Ižiau- :
ii pats užsuko i šven- i
sius blokus plačiausios ir ilgi iu : kų šventę ir
RHAL KSTAT1 FOX ĖAUB
|
RIAL 1STATI H>I SAU
I
te. Merass Washington praleisies Chicagcs gatves
Grojo šeši orkestrai, veikė už do daugiąu negu valandą švenPASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJBJ
kandinės, buvo pardavinėjamas j tėję, stelhėjosi įvairiausio mais
LB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKULMAUL
alus, tikrintas kraujo spaudi-1 to purinitiniu, sveikino parda-Į
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
mas ir 68 draugijos pardavinė- j vėjus ir paragavo lietuvi.'ko i
Jo įvairiausius lietuviškus g'imi į maisto.
irius — kugelį, dešras ir dešri- j
Mera pasveikino susu :nkuPETRAS KAZANALJSKAS, Prezidentui *
kės, kopūstus, sūrius, rū; šių sius lit \»us lietuviškai "La-Į
pieną, šalt* girą ?r kitokį mais-;
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
* TeL 847-7741
paža dėjo kitą m-rtą pra
tą. šventę surengė 500 Brighton ■
Jis lietuviškus ž<xlžiuS. j
.Parko Ik tuviu namų savininkų’
Jvs suruoštos šventės i
Ijtrauke į įvairiausią darbu. Na- j pirmininkas, viešai visiems pa-1
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
mų savininkams padėjo Chica-j eiškė. kad jam laivo labai ma
NOTARIATAS • VERTIMAL
"gos miesto/specialių įvykių ko- :cnu p ra \ esti šią ke tu viską
rmisija. Ji sutraukė kitų vietų švert<\ nes nebuvo nei vieno j
yiBŲ RŪŠUĮ DRAUDIMO AGENTŪRA
F
lietuviškas kolonijas pasižiūrė- Tvarko ardytojo, niekas nebu-1
:Įi, kaip Brighten Parko lielus ir niekas neardė naiyiai suruošė vasaros popietės statytes tvarkos per visas 11 vaINCOME TAX SERVICE
: šventę.
andu. Diena buvo laba: karš
S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233.
ia,
saulės
raginimas
išgerti
dau

į Minėtoji mero komisija priBrighton Parko Lietuvių namų svininkų liepos 7 d. surengtoj šventėj matome alder• žiūrėjo susisiekimą ir visą lai-! giau alaus negu pajėgia, buvo
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
maną Aloysius Majerczyk (kairėj), uGIiic? gos merą Harold Washington (vidury ) ir
;:ką palaikė tvarką. Gaisrininkai j aider’s, bet niekas r.enusigėrė ir
PATAISYMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
Jce Kulį, šventės tvarkytoją) dovanoja merui medinį lietuvišką laikrodį.
j aiškino susirinkusiems kas da-j niekas neardė t\ arkos. Visi lie
Tyriu Chicagos mhsf©
tuviai gali tuo pasididžiuoti, pa
Nuotrauka: Antonio B. Dickey
Dirbu ir užmiesčiuose, >r&O4
LIETUVIAMS.
;ryti gaisro metu.
ja rantuotai ir sąžininga L
reiškė
Joe
Kulvs
.
{ 12-to wardo aldermanas AloKLAUDIJUS PUMPUTI!
9 butų mūrinis. Labai geros pajamose
4514 S. Talman Avė.
jysius Majerczyk buvo ruošiaŠventės dalyviai turėjo lauk
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

Tat 927-355$
gužinė įvyks rugpjūčio 12 dieną, ’ ir prisiusime knygele: Kaip at tavimas.
pnas šventės Lietuvių namų savi- ai eilėje po 10 ir daugiau žmo tės organizatoriais dirbti.
Daug darbo į šventę įdėjo Šaulių salėje. Pradžia 12 vai. gimti iš naujo”. Lithuanian Mi
■ ninku draugijos garbės pinni- nių, kad gslėtų užkąsti — tradi
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas,
įninkas ir išsirūpino iš miesto vi cinio lietuviško maisto. Dauge-1Į Brighton Parko namų savinin- po pietų. Veiks virtuvė. Bu v nistries, P. O. Box 32L Oak pirkinys.
DĖMESIO
:
ltis reikalingus leidimus šventei •is norėjo paragauti maisto, ku-1, kų draugijos darbštusis pirmi- dovanų paskirstymas, šokiams Lawn, IL., 60454. .
62-80
METŲ
AMŽ.
VAIRUOTOJAI
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
:paruošti, trafikai sustabdyti ir ri tėvai, kol buvo g\ vi, šeima!■ ninkas Viktoras Utara, Janina gros geras dk Knoll orkestras.
Nebrangus.
; Tiktai $126 pusmečiui automobilla
liability draudimas pensininkams.
'
'
I
l
Pleckienė,
Parnas
Rimša,
Sta—
Amerikos
Darbo
Federa

!tvarkai palaikyti.
Kreiptis: A. LAURAITIS
;
maitino. Per vienuolika valan
— Dr. A. Buividis, D. P. M. cijos vadai patarė nariams rem-j ŠIMAITIS REALTY j
Ii svs Neniškis, Vincas Kelmutis,
4651 S. Ashland Avė.,
dų pardavėjai padarė $100,000’
Chicago, IIL
Stasys Stanaitis, Maryte Strun- , P. C. turįs savo ofisą 4554 So.’ ti Mondale.
doleriu apyvarta.
TeL 523-8775 arba 523-9191
)
INSURANCE — INCOME TAX
gienė. A. Kasperavičius, Vincas Archer Avė., prie Polonia Grove
Žebrauskas, lietuvių šventės
2251 W. 63rd St
Galeckas, Jadvyga Palubeckie- (361-0318), labai gerai pataiso
STASYS ŠAKINIS
— Konvencijoj Mondale gavo
vicepirmininkas, pareiškė, kad
Tel: 436-7878
nė ir kitu
V. kojas, be jokių bereikalingų 2,191 balsą. Hart — 1203, Jesse
LIETUVES DAŽYTOJAS
visi 68 pardavėjai pareiškė no
skausmų. Jeigu jo nurodymų Jackson — 110.
Dažo namus iš lauko
; ro ateinančiais metais dalyvau
klausysi, tai lengvai numesi svt>MICHIANA, MICHIGAN į
tuojame ir esame apdrausti. ■
ji šioje lietuvių šventėje. Atei
ir pasijausi daug stipresnis.
ir iš vidaus.
Miko šileikio apsakymu knyga
nančiais metais jie tikisi geriau
FOR SALE BY OWNER
ARVYDAS KIELA
P. J.
“Liucija” jau atspausdinta.
’ pasiruošti, tai pasisekimas bus
3 bedroom ranch home — \
Darbas garantuotas.
6557 S. Talman Avenue
<iar didesnis negu buvo šiais me
double lot, one block from £4
T
T
TT
r
T
T
4
”
Chicago, IL 60629
TUŠČIAS NAMAS
4612 S. Paulina Št
tais.
Lake Michigan. Full basement^
;
(Tcwn of Laks)
— Lietuviu Tauragės klubas į
Ar yra tauta pakeitusi savo
Hank Sobiek, aikštės ir įran
2 baths, Central Air, fireplace,- 434-9655 ar 737-171L
Autorius pavaizduoja lietuvių
prižiūrėtojas pareiškė, kad kviečia visus atsilankvti i ren- ’ dievus?, ■ o juk jie ne dievai; gyvenimą nuo XX šimtmečio
appliances stay.
Skambinti YA 7-9107 I kių
V !
v. ‘
I
jam buvo malonu su šios šven- g:ama linksma gegužine. Ge- mano, gi tauta pakeitė savo gar pradžios iki II Pasaulinio karo.
$69,500.
be stabu. .Nustebk dangau, dėl 22 ilgesni ir trumpesni apsa Phone 616-469-5908 evenings.;
to dalyko ir smarkiai nuliūskite
kymai, 184 psl. Kaina $5.
’ dangaus vartai, sako Viešpats. Gaunama “Naujienose” ir pas
Notary Public
HELP WANTED — MALE-FEMALE
Nes mano tautą nusikalto dveautorių: 6729 So. Campbell
INCOME TAX SERVICE
Reikia Darbininky ir Darbininkiy
# jopai: Jie paliko mane, gyvojo
Ave., Chicago, IL 60629.
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
!
vandens
šaltinį
ir
išsikasė
sau
■ LIETUVIU FEDERALINĖ KREDITO UNIJA
į ACCOUNTS RECEIVABLE —
Taip pat daromi vertimai, giminių
šulinių, kiaurą šulinių, kurie ne
INVENTORY
CLERK
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
gali laikyti sayyje vandens”. Je- KAIP SUDALOMI1
AKTYVAI 27 milijonai dol.
šymai ir kitokie blankai.
/1
remijaus 2:1
Position requires individual who*
>
TESTAMENTAI is an early riser, enjoys figures;
Maloniai k;■ieėiame pasiklaų
syti šios radijo programos ši ant / Tno reikalu 'jums gali daug & is attentive to detail. PrevicusMARQUETTE PARKE:
MOKA:
radienj 845 i ai. vakare banga padėti teisininke Prano ŠULO bookeeping &/or computer ex
Siuutiniai i Lietuvą
1450 AM per ■‘Lietuvos Aidus”. paruošta ir teisėjo Alphonse perience helpful but not mariKasdien nuo
2615 W. 71st St.
9% už taupomąsias sąskaitas.
«
Sekmadienį 9 vai.. rvte ra- WELLS peržiūrėta “Sūduvos” ’ datory.
10:00 iki 6:00 vai.
Chicago, Ill. 60629
12% už TRA
dijo banga 14 X) AM per Sophie išleista knyga su legališkomis .1
Call George 226-7805 a ' F. MEDAS, 4059 Archer Aven^'
Ketv. iki 7 v. v.
~Barčus išgirs te Gerąją Nau- formomis.
Chicago, 111. $0632. TelYAWWi
10.5G iki 11.75% už terminuotus
šešt. 10:00-1:00
Telef. 737-2110
jieną Lietuvi mis” su tema:
Knyga su formomis gauna*
indėlius — CD's
MISCELLANEOUS
CICERO:
t ."Pražuvęs per apsileidimą”,
ma Naujienų administracijoje.
J vairūs Dalvlttl
Antr. 9:00-12:00
. Malonėkite larašyti, jei turi Knygos kaina - $3.9f (su per1445 So. 50th Ave.
. te klausimu, ni ela i atsakysime siutimu).
KEMP CONCRETE WORK
SKOLINA: namų pirkimui, statybai, automo !
Ketv. 3:00- 6:00
Cicero, Ill. 60650
Homeowners insurance
i ---------------Any type of concrete and brick
biliams
ir
kitiems
reikalams,
tik
9:00-12:00
x šešt.
Telef. 656-2201
work, tuckpointing. Free esti
F. Za polis, Apent
t
savo
nariams
žemesniais
nuošim

New Yorko tel. 212-441-6799
3208% W.
St
mate.
25
years
experience.
Ilgam
patyrimas
—
sąžiningas
darbas
Everg.
Park,
III.
čiais ir geresnėmis sąlygomis.
493-2945 or 643-2864
Petersburgo tel. 813-367-6304
60642 - 424-8654
J el
tės' keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:
i

1

American Travel Service Bureau

KIEKVIENA SĄSKAITA IKI 100,000.00 del. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

9727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643
Telef. 312 23S-9787

Naujai pasirodžiusi
DIL ANTANO RUKšOS

■ ■—

patxmavlinAJ užsukant lėktuvų, traukinių, laivų keik
ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Parduoda
į ue kelionių draudimas; Organizuojame keliones 1 Lietuvą tr kitus sl-b^tui
I Sudarome
ų apsilankymui Amerikoje ir teikiame tarta
kvietimus gimini
]
Į OMcija*
reikalais.
• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik _etaaa rezervuoti vieta?
i anksto —
45 -80 dienų.
.

Nuomos
RENTING IN GENERAL
Išnuomojamas kambarys ne
rūkančiam vyrui arba moterei,
atskiras įėjimas ir galima var
toti viso namo patogumus. In
formacijoms skambinti
.
925-4671

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA

$17. TPersiuntiirui pridėti $1)

NTANO J. GUSENO RAŠTAI

**

GINTARAS P. CEPiNASi
Darbe valandos: Kasdien: nuo
9 vai ryto iki 6 vai vakaro, a
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d,
' h pagal susitarimą.
<

TeL 776-5162

galima gauti nepaprastai {domius gydyveikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A.

metų

grožis.

«MO\

Gafisu

MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1906
Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h

— DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
Kietais viršeliais_____________________ •4.00
•5.00
Minkštais viršeliais, tik___ :__________

— AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ •2.03
pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba

JOHN GIBAITIS • |
Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Ava.
(312) ;<b-8700

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valmdoa:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.

The most aspirin you
can buy for your'
arthritis pain.
Most effective buffers
for vour stomach.

•edaat II peraiuntimo iflaktom*.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Advokatai

Wert S3rd Strert
Chicago, HL 60629

DR.

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

•1

CKlCAOOl
- Naujienos, Chicago, 8, Hl. Sa

Chkaęo, IM. 4062?

Tel: 778-8000

