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Habsburgas tikisi išlaikyti Pabaltijo
klausimą E. Parlamento dienotvarkėje
Birželio mėnesį bus renkami
Europos Parlamento atstovai!
Šia proga, Otto von Habsburgas
savo gegužės 16 d. laiške Lie
tuvos pasiuntiniui Washingto
ne, dr. Bačkiui rašo, jog jo per
rinkimo atveju, jis ir toliau dirbs
Pabaltijo tautų išlaisvinimo la
bui. Von- Habsburgas tikisi, kad,
su pakankania daugumta, Pa
baltijo tautų klausimas išliks
Parlamento dienotvarkėje.
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SUSITARĖ SU ŠAMIRU PRAVESTI
REIKALINGAS REFORMAS
Ben Guriono kabinete Peres dirbo 12 m. karo ministerijoj

Lietuvoje mirė Baptistų vyres
nysis, pastorius Inkėnas

rių pai'eiškė, kad jie sutinka ben
Pastorius Jonas Inkėnas, Lie
prezidentas Chainos 1 Ivrcogas dradarbiauti su darbieėiais. Iš
tuvos Baptistų vyresnysis, mirė
įpareigojo sudaryti naują Izrae viso darbiečių ir draugų buvo 60
1983 m. spalio 10 d. Apie tai ra
lio kabinetą, sako ofilialus Iz atstovų. Tuo tarpu Likudo šali
šoma tarptautinio žurnalo Bap
raelio \yriausybės pranešimas ninkų skaičius siekė tik 54 attist World balandžio-birželio
Simonas Peres 3 drenas po ke-i stovai, Meir Kahanas nebuvo
numeryje. Inkėnas studijavo
lias valanda* tarėsi su Icaku ša-! kviečiamas nes jis buvo vienin
J
Latvijoje ir An do veri o Newtomirų ir nutarė sudaryti vienin telis Izraelio nacis, norėjęs gry
no Teologinėje Seminarijoje,
gą vyriausybę reikalingoms Iz no kraujo izraelitų partijos.
Šanv.ras prižadėjo glaudžiai
Massachusetts valstijoje. Po ka
( raelio refonnom> pravesti.
ro jis buvo ištremtas. į Sibirą,
Prieš dvi savaites pravesti rin- bendradarbiauti su darbieciais,
i kimai nedavė reikalingos dau- kol bus pravestos reikalingos re
“Pabaltijo tautų epas nėra pa kur praleido .10 metų. Kadangi
■ gumos nė vienai partijai. Simo- formos.
sibaigęs“ — National Review jam buvo uždrausta užsiimti re
ligija Lietuvoje, paleistas iš Si
Į nas Peres dvi savaites tarėsi si
Savaitraščio The National Re
RUSAI NESITARS APIE
biro dirbo pastoriumi Latvijoje.
; Likudo grupės vadu Icaku ša
view’ .gegužės 4 d. numeryje iš
ERDVĖS GINKLUS
• mirų, ir priėjo išvados, kad rei
Išėjęs į pensiją, Inkėnas gyve
spausdintas Erik v. Kuehneltno Klaipėdoje. Jo laidotuvėse
i kia sūri, i ryti koalicinę vyriausy- i
MASKVA, Rus. — Sovietų
- Leddihno straipsnis “The Baltic
apsilankė ne tik baptistai, bet ir
valdžios agentūra "Tass” pas
Nations’.. Struggle”.. (Pabaltijo
Stengiasi išreikalauti nepapras į!
liuteronai, katalikai ir netikiu-,
kelbė, kad dabartiniu metu nė
Tautų Kova). Jame rašpnia,
tai dideles koncesijas, samiras
tieji.
(ELTA)
ra jokios prasmės tartis su ami*
kad. kaip ir.‘ Vokietijos ‘‘Demo
jau buvo susitaręs su tikybinė
rikieciais dėl ginklų erdvėje.
kratinės“ : dėspublikos piliečiai,
MIRĖ GILBERT RENAULT
mis grupėmis reikalingai koal:
iGrcmyka tvirtina, kad dabar
pabaltiečįai yra “darbštūs ir tech
cinei vyriausybei sūdan ti/ be'
nėra prasmės šaukti bet kokią
Praeitą savaitę Prancūzijoj e ’
niškai įgudę — dvi retos savy
grupių reikalavimai buvo kibą' 1
<onferenciją ir tartis apie atomo
bės Sovietu. Sąjungoje”. Auto mirė prancūzams ir užsienie
jau dideli.
ginklus erdvėje. Sovietų Sąjun
riaus nuomone, iš trijų. Pabalti čiams, karo metu gyvenusiems
Prez.
Hercogas
turėjo
galvo

ga siūlo uždrausti vartoti bet
laikraštininkas,
jo šalių, Lietuva turi .geriausias Prancūzijoje,
je,
kad
Percso
vadovaujami
darį kokius ginklus erdvėje. Sovietų
ateities perspektyvas dėka di- filmų direktorius ir kovos prieš Poliakovas siūlo atskirti šiaurės Jeruzalę ir ati duoti arabams, nes ten 'esančios seniausios
biečiai
gavo
63,000
balsu
dau
.1
vc
1 Sąjunga prižada jų nevartoti.
' dėsnio gi'ųaiimų skaičiaus "ir ‘‘ne vokiečius orgamzatorius Gilbert. Izraelio tvirtovės.
giau, negu šamiro vadovaujama Į yegu tą patį padaro prez. Rea\
r w v.
. -..
paprasto.-- Thjrtiįj” X.j»taJikų ■ Renault^
Likud grupe, ir Izraelio parla- į1 ganas. tai ir užteks, nereikės su1940 metais, vokiečiams 6ku
Bažnyčiai. “Nepaisant tragiš
, .
.
.
ŠAMIRAS PROTESTAVO
mente darbiecui bus daugiau >Į įtikinėti
ir tartis.
kos ir nereikalingę^:.įtampos paviį ^gpcūziją, jis męįė visą
PRIEŠ POLIAKOVA
;negu Likudo grupė, tai jis nutafilmų Š^žnį ir
tarp lenkų ięįj^g^^I^^as po savol
Sovie’ų valdžia nenori, kac
Šamiras-Peres bando sudary-j
Prašyti^Pcirs sudaryti liau
’
• *
Iš tejfcjjs or- į ' , J
piežius • dg&Įreiškęji^^iams. pabėį
Nemenko susiriktų su prez. Rea
ti planą koalicijos su leaku ša-.
Izraelio vyrausyl^ę.
. Jonas i^ga^s'^Į^j^^oĮMrem- gam^ąyec-Į£ė&p|rieš. nsstniš »
Rytinė Jeruzalės dalį Izraelis Tirėtų
ganu, nes tas susitikimas gali
liaus^yė^TO^^ią/:ą^^^feyių vokieetuAlš
Prancūzą i :
j mirų, bet dar reikalas nebaig- j
atiduoti arabams, sako Poliakovas
Praeitą savaitę buvo pasiū J būti naudingas.
atid^^
j tas, kad tebeina pasitarimai. Tuo lyta sudaryti koalicinę
praneBEIRUTAS.
Libanas.
—
Tvir
niečiams,
Popkovas
nuskrido
į
terkrijos •;iątoriją’^S
' šimtF^^r
..
.
! taiųru šamiras, nekreipdamas jo-i sybę tarp darbiečių ir
■'naciams.
-c * Kai tinama, kad dabartinis Libano Beirutą ir pats; asmeniškai
— lien Gurion valdymo metu
P^-lu*
>XdtqFUis citųpja ^^i^Jri.. gen. ELseriboweris-. leido- Charles
... - .
r ikio dėmesio
i einančius pas1...ta-;i grupės. Vieni turėjo
Simon Pcress buvo krašto ap
NV.‘. V. Temperley, .lo^s'
de GaųHe ^vizijai įžengti į Pa prezidentas Amin Gemayel pri nešė Libano inęmjerui planą, | rfniu^ griežčiausiai užpj-otesta- t kraštą
viena
mėnesi,
o
__________
kiti
—
< vkaip teks spręsi! Izraelio ir Ar-| vq prje. PoHa.
saugos ministerijos reikalų ve
m. j-ašė; -kai.“Pabalti]o šalių'ko- ryžių, kartū šų prancūzais įžen ėmęs psgrindan Sirijos planą
~ diakovo
Je‘, kitą. Dabar atrodo, kad planuo dėjas. Jis asmeniškai pažįsta
Artimųjų Rytų taikai ir pakvie timųjų Rytų ;>laną.
ruzalės dalinimui.
ves už laisvę- epas užims -aukštą gė ir .Gilbert' Renault. - Jis ?mirė
tė Libano premjerą Rašidą Ką
Buvo kalbama apie sudaryjjia į ' Be to, Poliakovas reikalauja.' ja sudaryti plačios apimties dar- visus Hakingesnius Izraelio ge
vietą" tokių žygių pasaulio sąra sulaukęs 79 metų.
rami, sutikti priimti visus Siri taqriautines komisijos Jeruzalės j kad Izraelis atiduotų Golano biecių vyriausybę, kad galėtų nerolus.
šuose’’.'• Pabaltijo valstybės “nepravesti kraštui būtinai reiks
— Amerikiečio. Mėir Kahano jos ‘ planus' Artimųjų Rytų tai administruoti.' Patys izraelitai- aukštumas. Nori, kad atskirtu lingas reformas.
bėra” nepriklausomos, bet pra
« — Simon Peres rengias atskir
kai.
paskelbė, kai Jeruzalė bus Iz-i ne tiktai kalnų pašlaites, bet ir į
ėjus beveik 44-iems mietams po pareiškimai sukėlė didelio pasi
Praeitą penktadieni buvo su- [ Izraelio rabinus nuo valstybės.
raelio sostinė Ten esanti Rau-Į pačias Golano aukštumas. Izrae
pirmojo Sovietų . užėmimo, jos piktinimo visame Izraelyje. Ma
Pradžioje pačiam prezidentui
dų Siena, p: e kurios izraelitai lis yra pasirašęs tarkos sutarti šaukti naujai išrinkti parlamen-į jzraeliO rabinai veda atkaklia
noma,
kad
naujai
išrinktas
par

Amin Sirijos planai nebuvo ži
dar tebekovoja. Pabaltijo tau
to nariai. Darbiniai turėjo 11 į kovą prieš sefarditus .
sunkiausiais
'alkais
atėjo
ir
rau

su Sirija. Tada Izraelio karo jė-: narius, bet 16 parlamentonaj
tu epas" anaiptol nėra pasibai- lamentas sudarys komisiją Ka- nomi, bet vėliau, kai jis panaiki
_____________
---dojo
senus
i'
dabartinius
savo
gos
būtų
galėjusios
lengvai
pa!
ihano politikai ištirti.
no karo vadovybės susitarimą
gę<-r ;
n.'
— Izraelio prezidentas Hertautos vargus. Arabai norėjo imti Damaską, tuometinė Izrae-j
su Izraeliu ir atšaukė pasirašy
Į cogas Peresui ir šainirui nurodė,
valdyti Am.'io statytas tvirto j lio vyriausybė sutiko pasitenkm i
tą sutartį, o tai reiškia ir Sovie
į kad Izraelio demokratams gresia
ves ir visas kasyklas.
• ti, apleisti visus kelius, bet pa-1
tų Sąjungos planą Artimicsiams
: pavojus. Susilpnėjus demokraRvtams.
Poliakovas nepripažįsta jo* ’ siėmė Golano aukštumas iš ku-j
j tijai. susilpnės Izraelis. Abu n£l;
kios tarpiau inės komisijos Je rių buvo puolamas Izraelis.
l tarė kai tų dirbti ir pravesti kėMaskvoj Vladimiras Poliako
Lib2no prezidentas pranešė,1
ruzalės valdyti. Jis reikalauja.
! lias reforma^ pačiame Izraelyje.
vas tvarkė visus Rusijos Arti
kad Rytų Jeruzalės dalis būtų j kad Poliakovas atvyks į Beini
mųjų Rytii reikalus senato už
atiduota arabams. Tvirtinama tą ir Libano prezidentui dėstys •
Beginąs pasveikino šamirą,
sienio reikalų ministerijoj, šia
kad Libano premjeras sutinka į savo plant Artimųjų Rytų klau j
kai jis nutarė drbti kartu Peme skyriuje tarnauja visa eVė
su šiais Polia<ovo reikalavimais. Į Simams spręsti.
resu.
arabų, išskirstyti po kelias Ar
Be to, įeika'auja, kad Izraelis
Potimųjų Rytų valdybas. Visos ži
— Penktadienį prez. Herco
atiduotų arabėms visas žemes,
liakovo planui Artimųjų Rytų
Pirnudienį aukso uncija
nios suplaukia į Poliakovo ran
kurias Izraels užėmė nuo 196/ gas sukvietė darbiecius ir Sand
kainavo $349.
planarm spręsti.
kas, jis skelbia galutinas sovie
ro šalininkus, patardamas jiems ‘
mietų.
tų politikos sprendimus.
sudaryti vieningą vyriausybę
BERNARPIN VAŽIUOJA į
kraštui valdyti. Pures nuošir
kovas atskrido Į Beirutą. Vie
džiai prez. Hercogui padėkojo.
LENKIJĄ, ITALIJĄ
šins savaitės pabaigoje Polia
------- —-------!
kovas atskrido į Beimtos. Vie
CHICAGO Dl. — Kard uolas
— šiaurės Ukrainoje ketu-'
toj pasižiūrėti sovietų pozicijų Joseph Berr ardin suorganizavo j
į rias dienas lijo nepaprastai smar ,
ir planų sirijiečiams ,o šie liba- dvasiškių keronę į Lenkiją ir Ita Į
kus lietus, suguldė visus rugius, j
liją. Jo vadovaujama dvasiškių Javus pjautuvais piauna ir džiovi 4
j grupė išskrenda į Lenkiją, o vėi na.
Į liau. iš ten skris į Romą ir pasi
matys su popiežių Jonu Paulium
ir Lake apskričių katalikų baž
Antruoju.
šia proga kard. Bemardin pa nyčių. Jis jau pertvarkė bažny
pasakojo sukviestiems žumalis- čios administraciją ir sekančiais
lana0, kad jis esąs visą laiką la metais jis planuoja aplankyti dar
KALENDORfiLB
bai užimtas. Jis kviečiamas kal nelankytas bažnyčias.
Kard. Bemardin pasakė, kad
Rugpiūčio 7: Klaudija Sirvydas, bėti įvairiais klausimais, bet dau
gumoj laikas jam neleidžia vyk- Į yra nedidelė grupė katalikų, kuJogilė
ti į prašoma vietas. ,
! ne jam nepritaria, bet didelė
John Paukštis
Saulė teka 5:50, leidžiasi 8:02
Per paskutinius dviejų metus jų dauguma su juo noriai benamentas
Legiono vada
Al. Vaičio nuotrauka
jis jau aplankė trečdalį Cook dra darbia uja,
šiltas, tvankus

LIBANAS PRIIMA SOVIETU PLANA
^ffiARTIMIEMS RYTAMS

4

vyKdonuj beveik kasdien; kieE
Tokie tyrimai parodė, kad daug mūsiškių dirba dvejose pa'
įtampoj?'esti gerokai apnaikina ^Dainose, o pinigus išpusto vė
mi kūaie esą vitaminai. Jų gau jais. Kiek daug mūsiškių gyve
sesnis patiekimas tokiems gy
Kūno, proto ir jausmu damos pagrindai
viams įgalino juos geriau PRI .’ėdinamose patalpose! Kiek mūiškių skęsta tabako dūmuose,
Naujausių moks'c žinių populiarus perteikimas
SITAIKYTI prie įtampos.
An t lakštinės liaukos (adre mirksta degtinėje, nyksta blo
nals) yra reguliatoriai prisitai gos mitybos pasėkose! Kiek mū
kymo prie įtampos. Jos gamina siškių kenčia dėl laiku nesutvarhormoną adrenaliną, kuris rei rytų dantų! Kiek mūsiškių ne
kalingas žmogaus staigiems ju rimsta dėl kaimynui turimo pyk
desiams išvystyti: bėgti, ar gin čio, pavydo! Kiek net pensinintis įtampos metu. Tose liaukose xų kenčia dėl šeimose atsiraduNervus valdyti privalome kiekvienas, nes
yra gausus kiekis vitamino C.) ios nesantaikos, dėl vaikų į
palaidi nervai kiekvienam kasa duobę pa
Jis esti apnaikinamas įtampos klystkelius pasinešimo, dėl jų
t melu. Todėl jo papildymas kūne lesimokymo, dėl kartu šeimoje
ogreitintai,
' yra būtinas. Jo gausiai yra žalių resimaitinūno, o tik pakampiais
(Mediciniškas raginimas)
1 lapų daržovėse, citrininiuose besibastančių ir niekam vertu
vaisiuose bei jų sunkose. Nerei .□aistu besimaitinančių! .
valgio įpročiais, nervinimusi dėl [
kia būtinai vitamino C tablečių
Visų tokių ir šimtams kitokių
menkniekio, nesveikais gėrimais,
priiminėti,
visų
pirma
kiek
vie
tabako dūmais apsinuodijimu ir! ■
legerovių išvengti, pradėkime
nas
lietuvis
turi
pradėti
norma

Į iiar
šimtais
kitokių
niek- Į
visi žmoniškai tvarkytis. Štai
liai maitintis. Vietoje alaus bei _;aip turime kiekvienas pradėti
j darbių
papildymų,
sakysimi
kitokio žalingo skysčio (įskai
Natiurmortas. Aliejus
Dail. Pocevičiūlė
I senatvėje už dolerio visa jėga |
elgtis:tant kavą ir arbatą), reikia pra
įsikibus savo gyvenimo baigimu, j
Nerv'ų pagerinimo
dėti ATGIMTI naudojimui nau
I ’is. teks niekadėjas būdamas,
priemones
dingų vaisių sulčių. Tik taip elg
Į nepalieka kūne energijos NE- tokiain. labai būtinam darbui ri savo veido nutepimui kas atsitiko su nekontroliuojamais
dien praliedžia kelias valandas jau paaugliais lietuviais, kai jie damiesi mes, ypač pensininkai,
1. Pakankamai pasilsėk ir įsiI VALINI»OMS (nuo žmogaus energijos nepakaks.
pradėsime kiek sėkmingiau ko miegok. Išmok atsipalaiduoti
Clevelando
viešbučiuose
neleis

ir
mato,
kad
veido
raukšlės
i valios nepriklausomoms), bet
Įtampa gyvenime vagia
dygsta kaip grybai po lietaus. tinai elgėsi. Kalti vadovai, kalti voti su įvairiomis mus kanki nuo įtampos. Raumenys tegu
s kūno funkcijoms —
žmogaus energiją
Kaip gali ranį būti toji juodė, tėvai, kalti dvasiškiai, kalti mo nančiomis chroniškomis negalė sau ir skuba, bet savo protu būk
mii. sekrecijai įvairių
Dr. Jonas Adomavičius
Kasdieniniame gyvenime mes kuri keturias su puse valandos kytojai. .. kad nuo mažens ne mis.
ramus: tik vieną dalyką tuo pat
kų kraujotakai, išsituštini- Į
kontroliavo
vaiko
elgesių.
Da

praleidžia
kasdien
supinimui
sa

raiku atlik.
žinoma, žmogus vieni daugiau, kiti mažiau nerGeros mitybos nauda
NERVINIMASIS nėra liga, be: I
;
bar
jie
bus
nelaimingi,
nervuoti
!
_
.
w
.
regan tikens tose srityse geros vinamės. Mat, gyvenimo ĮTAM vo galvoje 140 mažų kaselių?!
2. Susilaikvk intvmiu santy
Šio krašto gera mityba besirū
pasėka greitai pirmyn zeng-.an- ;
PA (stress, tension) mus veikia, Tokioms naudingam darbui lai per visą savo amžių. Tokiems
pinanti įstaiga (National Re kių pergausinime. Taip patarė ir
čios civilizacijos. Koo žmonės.
tkm's nevienodai mes kiekvienas ko nelieka, tokios ir panašios bus sunku atsispirti visokiems
search Council) tvirtina, kad devyniasdešimt trijų metų gu
daugiau pažengia technikoje. J žmogaus gyvybinė energija
teidžiamės lokiai veiklai mus reikalauja iš prezidento daugiau kūno ir dvasios nuodams.
yra ribota....
pakankama mityba yra būtina vus, stiprus, išmintingas ir akty
tuo gausiau'ima nervintis. To-'
žaloti. Įtampa' dabar laikoma neuždirbtų, veltui teikiamų pi
Gyvenime reikia prisi
geros sveikatos ir didelio pajė vus lietuvis Juozas Martinas.
kiam stoviui talkina mitybos., Nemanykime. kad mūsų kū- didesniu blogiu negu kartu pa nigų. Aišku, kad negali būti ra
taikymo
gumo palaikymui. Kada nepa Sužinok faktus toje srityje ir
psichologijos, fiziologijos ir Ii- Į ts yra begalinis energijos sal imtas blogis, daromas bakteri mus tas valstybinius pinigus pa
Ales kiekvienas esame veikia kankamai kūnas gauna maisto atsakančiai elkis.
Oguistumo veiksniai.
dis. Liaukimės kvailioti, kaip jų, nelaimingu atsitikimų ir ne- geriąs niekadėjas, kuris galėda
3. Kiek gali daugiau, būk gry
normaliose sąlygose, ar padidin
odį fabrike: jis reika- dasimaitinimo. Modemus gyve mas dirbti nedirba, o gautą pa mi gyvenimo aplinkos. Visi pa
na«
Nervinimasis, nelyginau*
to reikalavimo atsitikimuose, name ore, bet nepersikaitink.
e darbo užmokesčio; o nimas dar priediniai mus sunki šalpą per gerklę tavernoje iš tiriame baimę dėl kriminalo,.ka
gedęs muzikos inslrunientas. |
4. PASIVAIKŠČIOK, tai gero, žudynių, taip jų pilna visur * kada normali mityba esti nepaneišduoda reikiamo tono net la- į iei nėra pinigų tokiam užmekes- na sava įtampa. Mes dabar net leidžia.
Tokiems ir panašiems nervi- laikraščiuose, televizijoje, per Į kankania, tada kūno audinių riausia^mei vąms vaistas, kiekbai patyrusio muziko rankose į *iui. tai tegul šio krašto prezi- dešimt lūkst. dolerių ($10,000)
radiją pranešimų apie tokias gi'iuvimas-nykimas gali gautis,
besirasdamas. Gy^ninra- ta:p. dentas SPAUSDINA pinigus. metines pajamas laikome MEN . aimanas sutvarkyti geriausias
įKūno normalią mitybą gali
niekystes. Tik ne kiekvienas supaveikia žmogų, kad jL ima iš- į Ateikime kiekvienas pensiniu KUMU, NETURTU. Mes daW varstas yra. NUTRAUKIMAS
vieną bloką nueiti vengiame, PAŠALPOS 'NEREIKALIN menkstame, tokios įtampos vei-1 sutrikdyti' gausus kūno nudegi KE, nepersivaįgA’k.' Nustok val
leisti . daugiau energijos, negu į ka> į t
nami. Didžia dalimi taip atsi-l03^ sunki liga, sužalojimas, di- gęs nesveika nu is ta: balta-vati
kūnas, gali jos pagaminti. Tas j arams nepakeliui šū minėtu būtinai sėdamės mašinon. Taip GIEMS JOS. Ta prasme geriau
tinka dėl žmogaus PASIRENGIoperacija, o taip pat ir nę duoną, liaukis gėręs visokius
pergausus GYVYBINES energi J h'.odžiu bei kitais, kad ir bal- ir panašiai į niekus išeinant, mes sias šiame krašte gydytojas yra MO sutikimui tokių įtampų.
j jausminis negerumas — įtampa. birzgalus. Gerk ir valgyk svei
jos išleidimas slopina kūno ir? tais, nevykėliais. Mes kūno ribo nervinamos visai be reikalo. To dabartinis šio kTašto valdytojas.
Kanadoje buvo atlikti bandy- j
tai kiekvienas pensininkas kus dalykus, gausius mineralais
žmogus PATS turi keistis į
proto pajėgumą, žmogus pir- : ta energija galime išeikvoti kas- dėl ir kenčiame įvairiopai, kada
mai su gyvuliais. Nors mes ne dabar įsidekime galvon tiesa, ir vitaminais.
miausia PATS savu noru suma- į dieniniam darbui, ar vidaus or galėtume visu gyvenimo pilnu tikrą žmogų, tik tada jis liausis
kad daug lengviau ligos išveng6. Valgyk maišią, gausų Kaliu
žiną turimą energiją PERSI-1 ganu gyvybinei veiklai. Pasė mu džiaugtis. Gyvenimo džiaugs menkniekiais užsiiminėti ir pra žinome, kaip gyvulys pergyvena
įtampą, vienok su jais atlikti tynegu iš jos išsikapstyti. Todėl
DIRBIMU, nemiga (žiūri į tele kos tada esli vienodos. Kiekvie- mas yra paprastume. Kaip gali dės tikrai ŽMOGIŠKĄ- gyveni rimai teikia mums naudingų ži- į dabar, kol dar sveikais jaučia (potassium), fosforu, siera, lecitinu ir B vitaminais, čia vaisiaivizija iki vidurnakčio), blogais nas kūne darbas nukentės, kai nesinervinti tokia moteriškė, ku- mą. Tada jam tokiam mažiau
reikiamos
atvangos
pradėkime
maitintis
kuo
mų.
_
?
daržovės ir mielės yra geriausi
žalojančios įtakie turės gyveni
įjautrinti
gyvuliai
reagavo
skir-1
geriausiai!
Tada
nies
turėsime
mo neigiama aplinka. Tik tada
nervams vaistai. Juoda, stam
tingai:
vieni
jų
gavo
kūną
nai-1
daugiau
atsparumo
visokias
re

biai maltų miltų duona yra visų
šio krašto galimybės taps tikra
tinančias
(degeneraty
vines)
Ii-J
gandas
pernešti,
įskaitant
ir
palaima. Tik pradekime visi,
čia minėtų medžiagų geriausias
šaltinis. Ar dar ir toliau mes
pirmiausia patys lietuviai, savus gas, kiti negavo jų. Pasirodė, kad j įtampą.
vaikus ugdyti tikrais žmonėmis: tie gyvuliai, kurių mityba buvo
Dabartinė modernaus gyveni braidysime savo nesveikų jproNORMALI,
vitaminais
ir
mine

kontroliuokime vaiko elgesius
mo įtampa žaloja tiek seną, tiek
nuo mažens. Dabar vaikai auga ralais (vaisiais, daržovėmis), jauna, tiek turtinga, tiek betur vienam lietuviui pensininkui
ėsi ir dar priedui tokie aptu-j
teisingas maitinimasis grįžti į tikra, lietuvišką, žmo
lietuvių šeimose NEKONTRO "ėjo vitaminus, mineralus; jų! turi būli kiekvienam mūsiškiui nišką ir krikščionišką kelią sa
LIUOJAMI. Tadajnėra ko laukti okių reagavimas į įtampą buvo Į būtinumas. Kai kiek mityboje vo nervų stiprinimui.
nesinervinaneių žmonių. Vaikai, kirtingas: jie nesusilaukė kūną apsileidžiame. stenkimės susi
nuo mažens įpratę į niekus, la įtikinančių negerovių.
tvarkyti ir tada prisieina papil nimas supa mus, mes visi galime
Tiriamieji
gyvuliai
buvo
įvai
bai nervinasi, kši- gyvenime jie
domai vitaminų bei mineralų kuo geriausiai tvarkytis tinka
mai valgydami ir gyvendami.
tokių niekų negali daryti. Tada .iopai jaudinami: vieniems bū priiminėti.
jie metasi į gyvenimo valandų davo atimaftias tik paduotas iš
Įvairiopai mes baigiame savo Sėkmės tokioje veikloje kiek
pagražinimą: nankotikus, svai rikusiems maistas, kiti būdavo energiją: važiuodami perdaug vienam !
galus, rūkalus,. 1 ištvirkavimą, panarinami į vandenį... tokie akis varginame. Toks elgesys la
niekais maitinimąsi, dykaduo- .usilaukė daug daugiau vėžių bai greitai alina energiją. Mes
— Didžiojo Londono tarybos
niavimą ir visokį i kitokį įmano- artritų ir apsinuodijimų, paly J nepasilsime dėl įvairiopų nesveipirmininku išrinktas veiklus
nią blogį. Matom. šviežiai, kas ginus su ramiai gyvenančiais , įų įpročių: kiek daug mūsiškių
socialistu partijos narys. Jis la
žiūri futbolo žaidimų, kiek jų bai gražiai iš tarybos išstumia
nervinasi dėl politikų kvailysčių, Margaritą Thatches.
artvuIėKais.

TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
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Pritemę ilgesy gimti takai Tėvynės,
Nostaligijos dažuos merdėja praeitis visa.

Pro siaurą plyšį išbalzamuotu tremties dienų karsto
Vien stebime, kaip kerta giltinė brangiausią mums
. .

:

THAT ARE

Kurios arterija tėra tik vienas žodis — Lietuva!
Ar tai dėl to, kad taip Tave mylėjom,
Būdami aidu Motinos dainos?
Išprausti rasosi
Išlenktyniavę vėjus —
Mes išrauti be vilties grįžti atgalios. —
Vienas po kito merkiame akis, grimzdami į smėlį,
Kaip beduinai takumas...

o-.*’.*.
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•OME CHICAGO MOTOR CLVB TIRS QM

PasirenkąTė^rynę paukštis,
ĮĮ-petį — tfen tik amžiai gali kreipti iš vagos.
Ir debesiui
padangės laisvių aukščiki!
Tiktai žmogus —
Iš savo tėviškės išrautas.
Tik tremtiny* —

Nors meMtų žemės ir Dangaus valdovų:
Jo skausmas, ŠaultamM ilgesys ar maldos —
Tik jpna gyčiam, kaip trokštančiam —
Miražas Dykumos!
:
’ '
'
Ižą Mdtekaitienė

I
į

MOU 3*MI AT VMi
rr

w

1

ve n.;uja<s puJryžimais Ir toliau
bekomprcmis.ni J budėti -ov<>
raėjo Radijo klubo išvy- įžodžio sargyboje.
Todėl kviečiame visas ir vi
nis. kurie sielojasi mūsų skau■ lybėje, skaitlingai suvažiavime
iJlVU O
ML i
• dalyvauti. Suvažiavimo registFESTIVALIS
I acijos informacija bus skclbiams
, nta spaudoje.
Budėkime drauge skautiško
g užus, publikos buvo , darbo kely!
Perrinkta
metise]
ps. t. n. M Nasvytienė,
administracija. Dabar j
Skauiininkių skyr. vadovė
tė stovyklauja nioky- Į
j. s. K Mfeset'ičius,
Skautininkų skyr. vadovas
-.įgiant
ūC<o 1 d.) meninę
pre g- amą
o Detroito Mote- |
i : U VOk:'
— Persijos įlankos pakrašty,
k\ :irtctas*, kuriam
Saudi Arabijos vandenyse nu
n r.uikė-: Birutė Januškienė. kentėjo du transporto laivai iš
Natalija Sližienė. Aldona Tamu- Kuveite v>lkę aliejų.
lionienė ir Česlovą Piiurienė.
i>. in t i rr link

PAMINĖJOME MOTINOS GIMTADIENĮ
Rašo V|adas Rasčiauskas

*

džiui, aš pasakiau savo motinai,
kad ketvirtadienį mes ir vėl su*
eisime, kad gautume sukelt
daugiau pinigų instrumentam
nupirkti. Kiti artistų ir muziko
bųrelio nariai turėjo kviesti na
nūs pašniždomis ir paslap&o
mis. Visi žinojo, ko mes siekia
me, bet kiekvienas turėjo įspė
ti kitus, kad tai nekalbėtų ir už
simojimas nepasiektų motinos
ausies.
I
Mes norėtume, kad ir tu dalyvautum, gal galėtum mums
padėti, geru patarimu, — as jai
; pasakiau .
Atėjus vakarui, jaunimo pri
ėjo pilnas kambary. Mes kam
Vladas Rasčiauskas
’Ifc.tlTE JAV TAUPYMO jONUS
baryje juokavem, kalbėjome
Ant. Sukauskas
Maždaug praėjus savaitei, mu menkniekius, o Stasys Petraitis
zikas Isilėikas mums pranešė, nuėjo j virtuvę ir paprašė moti-.
K V 1 E T I M AS
kiek reikės instrumentų ir ko ną‘ ateiti į kambarį. Jis pastatė
Vasaros liksmybėms pasibai
ki tie instrumentai turės būti. Jis tuščią kėdę kambario viduje ir
Chicagcs
uostas
Ramonis
gus, sugrįžus iš atostogų ir sto
taip pasakė, kad tie instrumen l>aprašė motiną atsisėsti. Tuo
vyklų. sesės skautimnkės, Lrc-1
momentu dvi mandolinos ir vie- j
tai mums kainuos 1,380 litų.
liai skautiniiikai bei vyr. skau-Į
Tais laikais tai buvo stambi na gitara pagrojo Ilgiausiu me-|
bežinau i ką kreiptis. Dabar i tės židihietės, yra kviečiami į Į
suma pinigųj o savo ižde mes tų!
daktarai nebegeri, nebepagydo ; suvažiavimą, kuris įvyks š. m.;
Tuo momentu jaunimas api-l
turėjome tiktai 1.168 litus. Mum
skausmingų vietų. ..
spalio mėn- 6—7 dienomis Clebuvo aišku, kad .iki rudens ne bėrė motiną gėlėmis,pakėlė kė
SĖKMINGAI PRAĖJO jRADUO KLUBO IŠVYKA
V
Be
abejonės,
mes
prieš
velande, Ohio.
bus jokių pajamų. Be to, mu dę su motina į viršų. Tada iš
tų
buvome
kitokie,
ir
gegu:
Dienotvarkėj bus svarstomos ‘
Radijo klubo gegužinė; liepos 29 dieną Dievo Apvaizdos para-,
zikui Isilčikui turėjome mokėti keltąją! visi sudainavo Ilgiausių
būdavo
linksmos.
I
/Įraukdavo
sk auti škos t eir.os, Nagli nėši me <
pijos rajone praėjo su pasiseki
j
30 litų už -kiekvieną pamoką. metų.
me
dainą
“
Subat''’
esminius skautybės klausimus,
mu. Publikos atsilankė nemažai,
(Bus daugiau)
Vietą’’ pamokoms gavome pra
mės yra Lenkijoje. Lenkijos te tai jau nusistovėjęs skaičius, bet nojau juodbėrėlį ir 1.1, isgeraa-1 paliesime išeivi;^je nuolat au
džios mokykloje, esančioje So
ritorija ji teka 273.66 km-; nuo galėjo būti ir daugiau. Daugu-. voine po stikleli stipresnės, o | gančiu- veiklas rūpesčius ir me
dų gatvėje, netoli mūsų namo.
DIDŽIAUSIOS LIETUVOS
372 km.;
nuo 273.6 km. iki
, mas pavalgė ir išėjo. Pagal ain- dabar kai kas ir pienučio pa- j sime at vi ra žvilgsni i save Pre-]
Vietą mokykloje gavome veltui.
114.4 km — Lietuva; . nuo. 114.4įj žių,' publika subrendusi, j sum pi’HSO, Piknikuose grodavo or- Į egentų minčių ir patarimų ve-Į
upės .a Kiekvieną kartą mums reikėjo
lami, ieškosime mūsų veiklos į
Didžiausia Lietuvos upė Ne km. iki 663 km — Lietuvos Ka inio vienas kitas. Vaišinomės sū- kesū'c . iš linksmumo
pridėti 5 litai už kambario išva
raliaučiaus
srities
siena
ir
nuo
o dabar
titers «Y«ry 3,000 te
Dūdų ir metodų pasitobulini-1
aukotu įvairaus skonio maistu. varne ir
lymą. Bet- mes ir šitas išlaidas: marias yra 937,4. km. ilgio. Nuot 53 km. iki žiočių - Rytų P‘^i-'j šeimdninkavo
x " ’ ’ 1
ir
’
talkininkėms pusbalsiai pasikalbame.
nutarėme sumažinti. Iš iždo ne Versmių iki 47^ km. jis teko Gu jos sritimi.
casting gasoline
•. Atidžiai, išanalizavę išeivijoj
dijos
teritorija,
nuo
475
iki
111.9
žinoma
Sofija
vadovavo
visiems
Staiga
stipriu
balsu
<ir.
Algis
įėjome imti pinigų, tai nutarėm
«. Ilgiausia “gryna.-.; lietuviška’'
lietuviškos, skautybės .. reikšmę
Barauskas sušuko: Dėmesio, dė
kiekvieną kartą patys po pamo km. — Lietuvos ribose, nuo upė yra Šventoji -— dešinysis Drižienė.
ir
111.9 kmj ik 12.2 km. — Kara-į
mesio!
Vvks
laimAs
traukimas,
kų išvalyti priterštą kambarį,
su
pokalbiais
,549-4.
km.;
ji
Išvyka
tęsėsi
__
infakAs'^
olas k
stiprinsime sa1 jaučiaus srities — Lietuvos sie Neries
visa telpl^Lietuvos'teritorijoje, medžių pavėsyje?'^titik|s pažįs- susirinkile arčiau prie gausiai
pats svarbiausias mums buvo’
na ir nuo 13.2 km. iki žiočių —. Per 2200 ĮsjŠĄiuri;Miniją 212:9), tanią, užklausiau;.]^ ijero, kas bonkomis apkrauto stalo. \ isi!
rasti žmogų, kuris sutiktų pasi
Lietuva.
Nevėžis(2M6) 'ir Merkys (206.2 naujo pas jus? .i&gfevinas pa- tuoj susirinko. Radijo klubo pir
rašyti garantiją už instrumen
Po Nemuno seka Neris — di-j km.), o Mūša -4-’ Lielupė —nef prastas:;įkaš; gi gali būti gero mininkas K. Gogelis tarė trum
tus. Tai buvo pats didžiausias
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
džiausiąs dešinysis Nemuno in
mūsų galvosūkis.
apart blogo, senstam. Štai va tik pą žodį, dėkodamas už atsilan
yra seniausia, didžiausia -ir turtingiausia lietuviu fraternalinė
Besikalbėdamas su valdybos takus. Jos ilgis 500 5 km. Nuo
Panašia eilės- tvarka pasiskir- dabar iš ligoninės. Prieš porą kymą ir aukas rėmėjams, nes
organizacija,
lietuviams ištikimai’ tarnaujanti jau per 97 metus*
Radijo
klubas
tiktai
iš
aukų
ir
nariais, aš jiems priminiau, kad versmių iki 234.5 km. ji teka sčiusios mūsų upės ir pagal ba dienų daktaras darė jieršvietiSLA — atlieka kultūrinius’ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
ateinantį ketvirtadieni bus ma Baltarusijos teritorija,nuo 234.5 seinų piritas, tik; čia Šventoji ap mus, rado neaiškumu šiandie išsilaiko. Po to tarė žodį Radijo
darbus dirba.
/r <
no mamos gimtadienis. Mes nu km- iki 228 km.—Lietuvos TSR lenkia Šešupę; Nemunas —9?’* ną, nors ir sekma^eais, pakar klubo pranešėjas, redaktorius J. j
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS NSLUONUS doleriu
tarėm padaryti mažas iškilmes. siena, nuo 228 km., iki žiočių— 219.4 km.p, Nėris — 24„22 km.;2; totinai darė perš vienišius, — tę Kriščiūnas ir gyvu žodžiu paapdraudų savo nariams.
\7enta —• 11,888 km-2 (S. Kolu sė toliari savo bedash — Mano svei k ino s u si r i n k u sius va rd uviVisi žinojom, kad mano motina Lietuvos ribose.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
ninkus: Onas, Mortas. Česlovas į
pailos
duomenimis),
Šventoji
—
praktiškais patarimais ir darbu
dar
šeimos
‘
daktaras
lietuvis,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Trečioji pagal ilgi Lietuvos
,
:
.v.,
jj
Kiekvienas
lietuvis ir lietuviu draugas gali
6.892
kmlž,
y
:
Šešupė
ir
Česlovus
—
Oną
Sadeik
:
enę,
j
prisidėjo prie mūsų planų. Nu- upė yra Venta — 350.2 km. Nuo
- 6,124.1 jaunas būdamas, Jšėjo? į pensiją,
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
' tarėm ketvirtadienį sukviesti vi versmių iki 184.5 ji teka Lie-5
o*
dabar nesusigaaSa i ir ne- Oną Pusdešrienę, Martą Kriščiū- ■ |
km 2’__
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
i
nienę. Česį šadeiką ir kitus vi
sus artistu būrelio narius ir mo tuvos teritorija, nuo 184.5 ji te
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
sus, kurių pavardžių šiuo laiku
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
tiną pagerbti. Visa tai buvo-da ka Lietuvos ten tori ja, Lietuvos
seprisimenu.
roma pašnibždomis, Jkąd finpti- —Latvijos siena ir nuo 183 km.
SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
K.
Gogelis
sušuko:
šiandieną
,
na 'nenugirstų ir tą dieną' kur iki ! žiočių — Latvijos terito
1
ir mūsų pranešėjo bei redakto- i
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
nors neišeitų. Visi žinojo jos rija.
•*
•
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus,
niaus Jono Kriščiūno gimtadie
įdėta darba," todėl vienbalsiai Ir
Ketvirtoje vietoje — Šešupė.
jie
Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
2759 W. TlstJSt, Chicago, I1L
nis. Tuoj iš juostelės užgrojo
nutarė ją pagerbti.
. '*
Jos ilgis — 290 km. šios mūsų
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
ĘūPESTINGAI IŠPILDOMI RIXLPTAI • FANNIE MkY SAL“Pakelkim, pakelkim mes tau
Pasibaigus valdybos posė- poetų apdainuotos upės verj
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
~
res linksmybių ’. Niekas nebuvo
----- - —■
pasiruošęs taures gerti, bet rei
307 W. 30th St, New York, N.Y* 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
kia manyti, kad vėliau išgėrė.
Tet (212) 563-2210
Po sveikinimo vyko laimės
(
V LfIMtATGRA, Hetuvhj Hteratūrcs, meno tr
traukimas. Be abejo, buvo ir lai-

DETROITO NAUJIENOS

Uo'<K A

i
I

NEBRANGIOS, BET VERTINUOS KNYGOS

metraitlf. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtį, Vintą
Irtvia, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
F. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matulevičiaus !r T
Hefiaua straipsniai bei rtudijoa, fliustruotos nuotraukomis 4
>L K Cturiionia M. ifleikio, V. Kaiuboi, Jl Rūkltelėa Ir JL Va»
hl

D. KUHLMAN, B.Š., Registruotas vaistininiaa

Enh| lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
iventes bei jų frtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojąs
Hems, gėrintis • autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim!
bei užkulisiais. Studiją, yn 151 pusi., kainuoja M.
____ __
W
■?
_
_
_
• VIENIŠO ŽMOG$AUS..GYVENTMAS, Antano Rūke apralj
luošo Adomaičio
D&tes šerno gyvenimas. Tai ne muksgyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities Ute
ratūrinė stadija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyff
parduodama tik už £L
’ < *

For constipation relief tomonx
> reach for EX-LAX*tonight
Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it toni
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?
Read label and follow
directions.

< EUfTUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmals®ti
Romiai paraižyta studija apie Rytprūsių*, remiantis Pakalnis k
Labgnrot apskričių duomenimis. Apraiymai jdomŪJ Hekritnas
BetavfuL Eddinys Uustruotaa BuotraukocnX pabaigoje duodami
vftOT&rdih) pa vadinimą.’* !x jų vertiniai | roklefthj fcafb*. Labai
Gandingoje ŠB puaL knygoje yra Rytprflrtų lamtfapte. Kaina I#

IM
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS.
II tomas____ ....----- L.. ................. ..................
— $10.00

> K4 LAUKIS LIMA, ralytojoa Petronėlė OriBtafttt

tnlnAnal ir mintys apie asmenis ir dėtu neprfk. Lietuvoje Ir ptr
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Pavojingi Kisingerio planai
Henry Kisingeris, laiku iš Vokietijos pasprukęs dar
prieš nacių įsigalėjimą. Amerikoje baigė aukštuosius
mokslus ir padarė tokią politinę karjerą Amerikoje, ko
kios jis jokiu būdu būtų nepadaręs Vokietijoje.
Jis neišmoko gražiai angliškai kalbėti, bet jis pra
moko diplomatinį žargoną,' išmoko kalbėti su. užsienio
diplomatais, štabų karininkais ir įkėlė koją Į Amerikos
saugumiečių eiles. Jis.buvo gerai- informuotas apie ka
riškąjį Amerikos pajėgumą ir, Niksonui prezidentau
jant, jis buvo ne vien krašto saugumo priešakyje, bet ir
atsistojo Valstybės departamento priešakyje. Jeigu Nik
sonas nebūtų turėjęs politinio nugarkaulio ir poros silp
nybių, tai Kisingeris būtų jį valdęs, bet Niksonas vis
dėlto neleido Kisingeriui pagrobti prezidento galios ir
nepradėjo eiti jo pareigų. Niksonas susipainiojo Baltuos?
Rūmuose, aiškiai nematė, ką jis gali bandyti ir ko ne
turėjo teisės liesti, paskutinėmis valandomis išskubėjo iš
Baltųjų Rūmų, net savo daiktų nesusikrevęs į valizas
Į Baltuosius Rūmus koją įkėlė Gerald Fordas, prie Niksono buvęs viceprezidentas. Kisingeris buvo įsitikinęs, kad
Fordas jam bus lengviau apstatyti, negu Niksonas. For
das negerdavo, o Niksonas išmesdavo po stikliuką. Kai’
išmesdavo vieną daugiau negu pajėgdavo, tai Kisingeris
turėdavo sprukti, nes tada Niksonas išdėstydavo viską,
ką Kisingeris gali daryti ir, svarbiausia, ko jis negali.
Fordas Kįsingeri gerai pažino ir turėdavo drąsos jam
pasakyti, ko jis neprivalo daryti, bet Kisingeris ne visuo
met jo klausydavo. Du lietuviai buvo liudininkai, kai
Fordas pasakė Kisingeriui, kad jis neišspruktų, bet pasi
tiktų pasitarime ir įsidėtų į galvą, ką prezidentas nori
pasakyti. Prez. Fordas rengėsi kelionėn į Helsinkį. Jis
sukvietė Rytų Europos tautų fratemalių organizacijų
pirmininkus ir politinių grupių atstovus. Jis jiems aiš
kino, kad vyksta į Helsinkį, į svarbų tarptautinį susita-

rimą pasirašyti nutarimą ir jie norėjo, kad frattrnAtių
organizacijų vadovai žinotų pasirašomų dokumentų svar
bą. Kisingeris, pabuvęs kurį laiką tame pasitarime, pa
naudojo pirmą progą su vienu kitu atsisveikinti ir iš
smukti pro duris. Prez. Fordas, pakėlęs balsą, nosį pa
kėlusį Kisingerį sustabdė. Pastarasis bandė dar aiškintis,
kad jis esąs labai užimtas, kad jo ofise žmonės laukia ir
jis turėtų išeiti. Prežidentas Fordas jam aiškiai pasakė,
kad jis neisiąs, nes prezidentas norįs, kad jis girdėtų, ką
jis turįs pasakyti sukviestiems atstovams, nes tai būsianti
oficiali JAV politika rusų pavergtų tautų klausimu. Ki
singeriui labai nepatiko prezidento pastaba, bet jis, su
kandęs dantis, iš pasitarimo neišėjo.
Prezidentas Fordas susirinkusiems pasakė, kad Ame
rika nepripažins rusų karo metu valdomų Rytų Europos
tautų Sovietų Sąjungai ir pabrėžė, kad nepripažins Pa
baltijo valstybių įjungimo į Sovietų Sąjungą. Pridėjo,
kad Helsinkio aktai nepripažins karo jėga padarytos
prievartos, klausimus spręs taikiomis tarptautinėmis
priemonėmis. Kisingeris tylėjo. Jis žinojo prezidento
nuomonę šiuo reikalu, bet jis nekreipė jokio dėmesio į ją.
Jam buvo aišku, kad Pabaltijo valstybės rusų komunistų
buvo pavergtos ir kad Sovietų Sąjunga pavergtas Pa
baltijo tautas išnaudos.
Lyndon LaRoūche, demokratų partijos atstovas San
Francisco konferencijoje, pareiškė, kad dabar Kisingeris
ruošia naują nelaimių planą Amerikai. Jis dabar bando
prisitaikyti prie prezidento Ronald Reagano. Prezidentas
jį paskyrė vadovauti komisijai ištirti ekonominį Centro
ir Pietų Amerikos gyvenimą ir priėjo išvados, kad reiki?
padėti visoms Centro ir Pietų Amerikos valstybėms, įskai
tant ir Nikaraguą. Kisingeris patarė Centro Amerikos
valstybėms duoti paskolas būtiniausioms prekėms įsigyti,
bet reikalauja, kad mokėtų Volkerio nustatytus nepa
prastai aukštus mokesčius. Kisingeris reikalauja, kad
procentai už paskolas privalo būti mokami. Dominikonu
Respublikoje pirmiausia kilo neramumai, kai teko bran
giau mokėti už pačius pagrindinius maisto produktus..

Traku miesto centras

laisvė demokratizmas, socia
lizmas, ir tie be jo neišsiver
čia.
KOVOS DĖL SPAUDOS
— Yra trys, — sako Platonas,
— valstybės formos: monarchi
(ATSIMINIMAI)
ja, aristokratija ir nuosaikioji
(Tęsinys)
d i mino?
Juk širdis arčiau, demokratija. Kiekviena jų esti
tiesa?
teisėta, kai laikosi įstatymų, ir
.Ir vis dėlto žiūrėkite, kaip ki
— Tuojau pamatysi.
neteisėta, kai įstatymų nesilai
tos tautos: jos kilo, augo, paskui
Pastaba iš publikos:
ko. Iš neteisėtų formų pasidaro:
silpo, nyko ir po amžių vėl at
— Peštukai!
iš monarchuos — tironija. iš
rija. Atsikels ir mūsų valstybė.
Tiek amžių ji išgyveno,tiek ko
Po tokio auartorijai įprasto aristokratijos — oligarchija, iš
vų išlaikė su visais savo kaimy žaismo paskaita buvo toliau tę demokratijos — krastutmė.
Kodėl jos nepastovios?
nais. Vis dėl gyvybės. Išlaikys siama.
VLADAS POŽĖLA

ji ir šitą kovą. Metas, 'seniai
metas prisiminti apie ją.

— Tas priklauso. — sako Pla1-iS— Rymai
t at ė pagrindinius valstybės mok tonbs. — .pųo tautos, suskilusios
slo dėsnius. Iš-“Akademijos’^-jou įvairias klases, ir nuo jų miu
Ai’ yri ir kolC> jos'idealas? •
Atsakyti aš grįžtu į senuosius įsteigtes, jie perėjo į “Aleksan terialinm reikalu, siu veikia
amžius — į Platono laikus ...
drijos mokyklą, ir Renesanso mos valstybės linksta išsigina
ii zinrr<ni< nn žingSJVO
— Matau Rymo šypyii. Jis metu atgijo nauja kūrybinė dva
karina diktatūra,
nori paklausti. įodėl nę i Tutan šia. .Dabar nėra tos politinės
-.•hamono?
doktrinos.kurios šaknys nesiek- j no to :v£arehiia. demokratija
— Apsilikai — per toli. Norė tu Platono. Net modernieji šių | ir tironija. Demokratijai trūks
jau tik paklausti kodėl ne į Ge- dienų klausimai, kaip moters ta politiku, valstybės vyrų. O
tironija visais atžvilgiais ne
priimtina: ji iš prigimties nęKisingeris agituoja žmones padėti prez. Reaganą iš žmomška*
— Valstybę sudaro trys kla
rinkti antram terminui. Jei amerikiečiai taip pasielgtų,
tai tada Kisingeris vėl taptų Valstybės departamento ses: aukščiausioji — filosofe:,
— kareiviai ir valc.isekretoriumi. Už Reaganą lietuviai respublikonai bal vidurinė
ninkai, žemiausioji — ūkinin
suos, bet reikia rašyti ir siųsti jam laiškus, patariant kai ir amatininkai — liaudis.

Bet čia yra tiktai Kisingerio ‘plano pradžia. Kisin
geris vietoje nesėdi. Jis važinėja po Europą ir tariasi su
atskirų valstybių atstovais. Jis patyrė, kad V, Vokįetijos
krikščionių demokratų ir jaunų socialdemokratų tarpe
atsirado politikų, kuriems atrodo, kad Amerikos kariai
jau privalo baigti savo tarnybą Vakarų Vokietijoje. Daoartiniu metu Vakarų Vokietijoje yra 200,000 Amerikos
karių. Vokiečiai privalo prisidėti prie amerikiečių karių
šlaikymo. Socialdemokratų jaunimas ir krikščionių dva
riškiai pradėjo reikalauti, kad'Amerikos kariai važiuotų
namo. Rusai pravedė didelius manevrus Vokietijos pa
kraščiuose, bet prie vokiečių jie nekibo ir jokių reikala
vimų jiems neįteikė. Sovietinės taikos šalininkai tvirtina, neduoti jokio atsakingo darbo Kisingeriui. Jeigu Ameri Valstybės idealas — aristokkad rusai į Vakarų Vokietiją meižengs, jeigu ten nebus kos kariai išvažiuotų iš Vakarų Vokietijos, tai rusams ratkia. Kraštą valdo geriausi vy
atsidarytų laisvas kelias Į Vakarų Europą. Be amerikie rai. filosofai. Jie ruošiasi savo
Amerikos karių.
Kisingeris nepraleidžia nė vienos rusams naudin čių niekas rusų nesustabdytų Europoje. Be to, jeigu Ame pareigoms ilgai ir tobulai: atsi
gos idėjos. Jis dabar. Europos ir Amerikos politikams rikos kariai luptą aukštus nuošimčius už Centro ir Pietų sako, kad nebūtu savanaudžiai,
savo tuitc ir šeimos, gyvena ir
tvirtina, kad Amerikos kariai privalo1 būti atšaukti iš Amerikos padarytas paskolas, tai visa' Pietų Amerika valgo komunoje kartu su vi
Vakarų Vokietijos. Jis Įtikinėja respublikonus, kad prezi nusikreiptų prieš Šiaurės Ameriką. Komunistams ir sais. jai priklauso visas turdentas Reaganas, taupydamas pinigus ir mažindamas Žvilgančio tako maištininkams atsidarytų visi takai Cent tas.
((Bus daugiau)
valstybės skolas, jau dabar privalo planuoti apie Ameri ro ir Pietų Amerikoje.
Atšaukus Amerikos karius iš Vakarų Vokietijos, apie
kos karių atšaukimą iš Vokietijos.
valstybių nepriklausomybę kalbos negali būti. — Amerikiečiai specialistai
Bet Kisingeris nepataria Amerikos karių grąžinti į Pabaltijo
i
Ameriką. Jis planuoja, pasiųsti juos Į Centro ir Pietų Kisingerio
’
planas atšaukti Amerikos karius, nepasira pakviesti j Egiptą, kad padėtu
taikos Europoje, yra naudingas tiktai rusams komu vyriausybei nustatyti, kur, vyk
Ameriką. Jis nori, kad Amerikos kariai išreikalautų iš šius
;
sta sproginėjimai. Nustatyta,
todėl lietuviai privalo Kisingerio planams pasi kad ne Raudonoje jūroje, kaip
Centro Amerikos gyventojų Amerikai priklausančias nistams,
■
priešinti.
palūkanas.
egiptiečiai manė.
^"sa

ALEKSANDRA VAISICNIEN&

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai

(Tęsinys)
, Garsusis amerikietis rašytojas Upton Sinclair praktikavo badavimą ir to badavimo laiko
tarpį šitaip pavaizdavo: “...badavau, ieškodamas
tokios dietos, kuri man padėtų geriau ir sklan
džiau rašyti. Ir tą būdą atradau badavime”, ši
priemonė rašytojo Sinclair gyvenime pasireiškė
tuo, kad jis sulaukęs 90 metų amžiaus, ne tik bu
vo pajėgus rašyti naujus veikalus, bet turėjo ir
tokią nuotaiką, kad dažnai, tarytum jaunuolis,
dainuodavo. Apie tai jis rašo: “...pirmąją bada
vimo dieną jaučiau stiprų alkį, jausdamas nuo
taiką, ką reiškia būti alkanam. Sekančia dieną pa
sijaučiau daug mažiau alkanas ir vėliau mano
nustebimui, nebejaučiau alkio. Prieš pradedant
badauti, kasdien turėdavau stiprius galvos spausmus. Badaudamas praleisdavau dieną vaikščio
damas po laukus ir šildydamasis saulėje. Trečią,
ketvirtą dieną visai nebeturėjau galvos skausmų.

silpimą, tačiau po masažų ir dušo jausdavausi su nas, visiškai neįmanomas joks amistas; ir dali
stiprėjęs. Po septintos badavimo dienos visą lai nis. kurio metu vartojami labai liesi — vegetariš
ką iki vėlyvos nakties dirbdavau, protarpiais pa.- ki
. maisto produktai ir tik labai mažame kiekyje,
j sivaikščiodamas ištisus kilometras ir nejausda- pvz., vanruo ar vaisių sultys. Toks badavimas
i mas jokio nusilpimo. Dvyliktą dieną baigiau ba vadinamas pasninku.'
dauti ir išgėriau vieną stiklinę apelsinų sunkęs.
Badavimas gyvenimo praktikoje
j Toliau mano smegenų aparatūra veigė labai skaiGydytojas Carlos Casanova Lenti yra Įstei
1 driai ir daug intensyviau, negu prieš badavimą.
Tą esu Įrodęs mano vėlyvesniais literatūrinilūfi gęs Pietų Amerikos Peru valstybėje natūristinę
kūriniais. Atsirado noras fiziniam aktyvumui/ kliniką. Savo knygoje “Neo-Hipocratismo, NatuDabar gimnastikuoju, mankštynuosi tarytum »o- rifcmo, o .Reforma de Vida” jis rašo apie badavi
, rėdamas tapti atletu. Prieš badavimą tokio po- mą: “Kelną, spyginant šalčiams, visas augali
| traukio neturėjau.
: ■ nis pasaulis užmiega ir atsiduoda poilsiui Pana
šiai turi būti ir su žmogaus orgąnizmu: mūsų
Prieš badavimo pradžią buvau silpnas ir
kūnui taip pat reikalingas poilsis ir jo metu ap
i lepęs. Šiandien jaučiuos stiprus ir sveikatas. Ba- sivalymas”.
į davimas sustiprino ne tik mano fizinį, bet ir dFS-'
fcydų tautoje badavimo paprotys nuo seniau
1 sini pajėgumą”.
i... . sių laikų išsilaikė iki šių dienų. Taip pat ir muaUltnoftaii Ramadan mėnesį badauja, nopAimdami
Šia fizinių, o ypatingai dvasinių galių fcu-’
stiprinimo priemfone yra pasinaudojęs ne tik tas jokio maisto.

davė labai gerus rezultatus, kadangi po operacipos neįvykdavo jokių komplikacijų.
Dr. Adolf Mayer Vokietijoje, Ekerkirchen’e
1901 m. išleido knygą: “Stebuklingi gydymai”, ši
knyga remiasi išimtinai badavusiųjų pavyzdžiais,
kurie buvo vartojami jo gydymo praktikoje. Jis
badavimą laiko “operacija be peilio”. Kokia būtų
liga, ji badavimui nusilenkia. Jei ne per vieną
kartą, tai bent atsiduria į pagydomąją padėtį”.

Dr. Otto Buschinger, trijų sanatorijų įstei
gėjas Vokietijoje, kurios ir dabar tebeegzistuoja,
apie badavimą šitaip sako:
badavimo meto
das. gydytojui prižiūrint, gali priversti ligonį iki
atjaunėjimo ir jo kraujo apytakos sureguliavimo.
Jau yra įrodyta, kad badavimas suteikia nepa
prastai naudingus rezultatus širdies ir kraujo
cirkuliacijos ligomis sergantiems. Taip pat didelį
palengvinimą daro virškinimo negalavimams pa
lengvinti. Visos krnniškos ligos palengvėja. Tuo
pačiu badavimo būdu išsisprendžia daugelio ne
1848 metais gydytojas. Wunderlich savo kny išgydomų ligų klausimas”.
t
goje apie badavimą, pažymi: “...daugelį ligų, ku
(Bus daugiau)
rion išgydomos diria ir kAfltrybe, lengvai galima
pašalinti badavimu, kasdien išgeriant arklinę, vai
sių sulčių”.

žymusis Amerikos rašytojas, bet ir kiti viso pa
saulio dvasiniai galiūnai: badavimą praktikavo'
Buda. Platonas, Sokratas. Plutarkos. Diogefik,
Mironas. Tolstojus, Shelley’s, Newtonas. Vol*
terias, Rousseu, Edisonas, Shaw, Schweitz^is,
Hans Hęlzėr’iš ir kiti. Net ir Dievo sūnus įbris
' Praneūttijoje. JUtdriU riierie riurukgijos pro
Tirrckri pasivaikščiojęs, sėsdavau rašyti ir
tus
yra
badavęs
40
dienų.
Tas
aiškiausiai
įrodo
fesorius Pauchet savo ligoniams, kuriuos turėda
stebėjausi i mno minčių aiškumu ir lakumu. Skai
badavimo svarbą ir reikšmę žmogaus fiziniu ir vo operuoti, prirašydavo septyaių iknų badavi
čiau ir rašiau daug daugiau negu prieš badavimo
dvasinių galių reguliavime.
mą prieš operaciją ir septymų dirirtĮ badavimą
nradžią. Miegodavau gerai ir ramiai. Badauda
Pastaba: baravimas yra dviejų fazių — pil- po operacijos: šis jo išrastas badavimo būdas
mi* kasdien pri*» ridiidienį pradėjau jausti nu-
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
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PIRMOJO LAIPSNIO
SUKAKTIS

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kiekvienam Karo Mokyklą
baigusiam gautas pirmasis ka
Medicinos direktorius
rininko laipsniu ii' žibanti ant
pečiuose žvaigždė, teikė daug
1938 S Manheim RcL, Westchester, HL
svarbos ir džiaugsmo, nes tuo
VALANDOS: 3—9 darbo Hienomis
baigdavosi kieto karinių moks
lų poros ar trijų metų periodo
Tel: 562-2727 arba 562-2728
vargas.
,
t
Šiais metais sukanka 50 metų,
TEL. 233-8553
kaip 1934 rn. rugsėjo 166 >d. Ka
Service 461-8200, Page 06058 ro Mokyklą baigė NVLji laida,
susidėjusi daugiausia iš pėsti
ninkų, 5-kių kavaleristų ir 4-rių
aviacijos karininkų, iš viso 60
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
jaunesniųjų leitenantų.
į
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
St. Petersburge (Floridoje) !
3921 West 103id Street
gyvenantis šios laidos karinin
Valandos pagal susitarimu
kas Kazimeras Urbšaitis. ėmėsi
įteigi
iniciatyvos š .m. rugsėjo 8—9 p.j
d. sukviesti likusius gyvus šią ’
laidą baigusius.
| su-—=OPTOMETR1STAS
Sv. Kazimiero bažnyčia Vilniuje
Daugumas laidos karininkų
kalba lietuviškai
yra žuvę, mirę, išvežti į Rusiją ___
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 arba sušaudyti.
—
Laisvajame pasaulyje žino- j TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983 M
ir “contact lenses”.
mų gyvųjų beliko vos 14. Šioje į
A. Liorentas, FL; A. Lukis, CA;
šalyje gyvenančių vienas inva- Į
(Tęsinys)
A. Lukienė. CA; J. ir M. Ma
Edas, o du. nesveikuoja. Iš gy-J
vųių tarpo visuomenei labiau j
čiūnai, Saudi Arabia: P. ir J.
Po
50
<d!olerių
aukojo:
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
Maldeikiai, AR; A. ir V. Maržinomi yra ‘‘Kario” redaktorius
PROSTATOS CHIRURGIJA
Zigmas Raulinaitis, jau minėta-. A. Garki; EL; V;'ir A.Garsiai, kev’čia*, CA; Dr. J. ir V. Masi2656 West 63rd Street
Maskoliū
sis K. Urbšaitis yra savo miesto; MA; J; ir S. Graužiniai, IL: J. lidniai, OH^ A.
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
L. B-nės pirmininkas ir ‘‘Nau- į -:r p. Gruodžiai, IL; M. Guobys, nai, dįĄ;.J.ir E.Matulajčiai; KLA;
-•
1 • A•
• 1 dirbęs
—- _1 • ra - FL; I. T-Gylienė,
T • NY;
• 'V’T’T r G. HowT T W. ir O. Mikevicfai. IL; C. ir
i ienose linotipininku
j
Ofiso telefonas: 776-2880,
šytojas Andrius Mn'onas-Nori-j son, MI: D. ir P. Jarai,IN; E. ir L Mickūnai, MA; J. ir
kal
I
Rezidencijos telef.: 448-5545
L. Jarašiūnai. CA; M. ir R. iai , FL; V. ir B. Mikliai, FL:
mas.
Suvažiavimas dėl nedidelio} Jaun škiai, NY: S ir J. Jazbu- E. ir S. Mineikai, MA; J. r N.
dalyxrių skaičiaus buss pusiau | čiai, FL;; V. Jomantienė, FL; Mockau C9; P.‘ ir R.Moliai.MA;
viešas, dalyvaujant tik buvu-jDp. E. ir B. Juotdėnai, OH: Dr. J.ir O. Motejūnai, CA; J. Nau
Florida
siems lektoriams (jeigu galės! p. Kaladė.' MA; A. Karkhus, sėda., CA; Dr. J. ir A. Navickai,
atvykti). viršininkams, šeimos j QH; Dr. V. Karoblis, OH; Dr. MA; E; Noakas, NY; A. PauV. ir A. Karveliai, OH; A ir P. laitis, FL; V. Peleckas, IL; A.
nariams ir draugams.
Kot.
Kašubai, NM; Dr. E. ir K. Ka- ir V. Pesiai. ill; R. Petauskas.
teles,
IL; Air V. Katinai,' NY;1 NJ; VI. ir J. Patrauskai, IL; V.
Prostatos, inkstų ir slapumo
P. Kazak, NY; Dr. ir G. Kenter, Petrauskas, IL; A. ir P. Plate
takų chirurgija.
1 CA; L. ir S. Keruliai, IL; K. E. liai, MD; J ir K. Prušinskai,
5025 CENTRAL AVĖ.
Kiliauskas, CA; J. Kiznis, NY; AC; L. Puskepelaitienė. MI;
St Petersburg, Fla. 33710
A. Kontvis, CA; B. ir A. Kre-- kun. V. Radvina, CAi A.. Raila,
TeL (813) 321-4200
meriaiflL; O. Kremeris, IL; Dr. Kanada; V. ir V. Rėkliai, CA;
HEART
ir M Kriauci6nai, CT; J.Kuka- Dr. A. Rimas, 1L: kun. A. Rubnauza, Venezuela; J. ir V. Ku šys, NY; J. Rūšys. CA; S. Ru
FUND
likauskai, FL; S. Kvečas, CA: dokas, IL; Z. Riithdlienė; CA;
M. Kvedaras, IL; I. ir J. Laue- P. Rulis, IN; J. ir’ V. RutelioApdraustas perkraustyma$
kai. MD; S. Levanienė, ST; J. niai, MD; A. Ruzgus, FL; R. ir
iš iviiriy atstūmę.
R. Sakai, CA; I, :r B. Saldokai,
ANTANAS VILIMAS
Westchester Community klinikos

—j

DC: V. Savukvnac NY J. Še
petys MI, Dr. R. ShakabX MA;
M.Shalins. NY, S.Shepetys,CA;
Dr. R. Sidrys, IL; A Simonai
tis, IL; J. ir M. Šimonis, CA;
F. ir E.Skirmantas. CA; L. ir L.
Šmulkštys, IL; Dr. J. ir P. Star
kai, IL; kun. Steponaitis. MA;
A. Styra. AH; A ir A. Šuky-,
FL; D. ir J. Tričius, IL; V. ir
Vaitiekūnas. FL; A Valavičius,
UA: Dis V. ir A. Valiai. FL; M
ir E. Valiukėnai, IL; E. ir J.Valiukėnai.MD; M.ir V.Valiai.OH,
V. ir B. Varnai, CA. I.Veleckas,
IL: J. ir N. Veličkai. ST; K. ir
A. Vencbuskai, CA; R. Venc
lovienė, IL; J. Vengris, MA; J.
ir D Visgirdai IL; Dj. E. ir L.
We’ngortin, MA; A. Wirstiuk.
MI; V. Žebertnvičius, FL; Č5. ir
E. Zelbai, IL; V. žiaugr?., MA;
B. ir A. Ž:čk?.i, MA; ' kun. J.
Žviibills. MI.

, „ ■..

Funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitte
(312) 226-1344

Po 45 dol.* S. ir E. Bakučiai,
a. a. P. ir J Bliūdiai
MI; F. A. Galdikas, CA; V. ir
F. Izbickai, MA; prof. dr. Jan
kauskas, OH; A. Juozaitis, OH;
J. ir E. Kačinskai, FL; S ir S.
Laniauskai. OH. M. Lembertas,
CA: S. Lukas - Lukasevičius Sr.,
N Y; A. Mackus. OH. G. Margaitis, MA: V. ir R. Sinkai, IL;
B. ir M. Stančikai, CA; M. ir D.
bulaičiai, NY; V. ir Bf Sutkai,
NY, E. ir J. Žukai. NY.

DAIMID
: EN1AUSLL IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pd 40 dol.: I. Banaitienė. NY;
L. ir U. Bliskiai, FL; V. Cha
ves . Krikščiūkaitienė. MO; S.
O. Daugelis. CA; K. P. Devenis. MA; G. ir W. Everett. MA;
K. ir J. Karužai; CA: I.ir S.Kaunekiai, MI; O. Kiesylis, MA; G.
Meiliūnienė, NY; E.O. Milkauskas, MI;
ir E.Minkūhai,NY;
Ar ir E. Misiūnai, MI; A. ir G.
Norai, MI; M. Pasker, FL; E. ir
J. Pečiurai,-' Ml; L. Petravičius

|

t
l

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

IL; kun. dr. P.
NH; G. Rajeckas, NY; M. ir S.
Remezai, NY; Dr. K. ir A. Rim- I
kai, IL; A. ir E. Šatraičiai, FL; 1
S. Staniškis IL; A. Švažas. IL;
K. ir S. Vaičiai, FL; I. ir J. Vii- I
galiai, NY; M. ir L. Virbickai,.!
FL: A. Zavadzkas. CT; O. ir P.
Žilinskai, OH; A. ir B. Žukaus
kai, IL.
39.40 dol.. F. Borumas, Aust
ralia.
38 dol.:
Dr. Vilčinskienė.
NY.
(Bus daugi

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

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

/ VANCE FUNERAL HOME
, - 1424 South 50th Avenue
Cicero, UL 60650
Tel: 652-5245

— Užsienio reikalų ministe.
riu Indijos premjerė pasirinko
gabų ir energingą jauną, bet pa
tyrusi Ram Nivas.

I

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai

TaL 376-1882 ar 376-5996

Golden Egg
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

And Cheese Salad Sandwiches
PERKRAUSTYMAI

Aikštes automobiliams pastatyt!

Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam 'Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

74^

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A •
NOBLE VOTE— EXCEPT WHEN HE'S
M/V/NC, NEVER. TAKE ANOTHER
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.
SOONER OR LATER HE
MAY DO THE
UNEXPECTED

SOPHIE BARČUS
LADIJO 4SIA4OS VALANDOS

teiUdienliiv tr Mtaultenlaii

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

StotiM WOPA - 1498 AM

Fuel up your hungry back-in-school kids with a nutntioua
lunch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling
te ^onomical and easy-to-do because it relies on hard-oook«d
77S-TSO
7159 Se. MAPLKWOOO AVI.
CHICAGO, It

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches
4 sandwiches
1 tablespoon choppeA
4 hard-cooked •ggs>e
pimiento, optional
chopped
teaspoon prepared
cup shredded Cheddar
mustard
cheese
1/4
cup
mayonnaise
or
1/4
mice
salad dressing
1/4 teaspoon sali
1 tablespoon snipped
slices bread
parsley or parsley
Softened butter
flakes
Cbmbine all ingredients except bread and butter. I
A slices of bread with about 1/3 cup egg salad mixture each.
Top with remaining bread. Butter outeidee of sandw
Grill in skillet or on griddle over mediuiq-high heat
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer lo
pan. Add enough tap water to come at Feast 1 inch
eggs. Cover and quickly bring just to boiling. Turn oCl «
If necessary, remove pan from heat to prevent further boi
Let e^gs stand covemd in the hot water IB to 17
Large eggs. (Adjust t^me up or down by about 3 i
each size lerįer or OM0er.) Immediately rusa cold
t them
Sofll
by tapping gently al
betw
or di
m n.
•nd. Hol
I off AeU
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THE ODDS ARE
AGAINST THE
IRATE' DRIVER
WHO TRIES TO
HIGHWAY.

•HOW W SEAT BELTS - *
ELF TO PROTECT YOU
I AN AUTO ACCIDENT-!
•ACCORDING TO THE
> INSTITUTE FOR SAFER
LIVING, AMERICAN MUTUAL
IF
WS AG
IHk Vf

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

Tel 974-4410

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 11%,
Cicero, Illinois
p'v

<r Telefonas — 652-1003 VtS*

(flV
Aetae. *

^ojiencs, Chicago, 8, DL

k

Tuesday, Au

1981

Kovokime, tai ir Dievas mums padės
Iš vakaro per televiziją jau
j radėjo garsinti, kad visi va
žiuot į Grain parką, nes šiemet
bus ;<lcmiaus\i programa ir ra
ketų šaudymas. Parodė praeitų
4įmetu iššautas raketas. Parrinė. . I
jo. kad dar bus programa ir lie-1
pos 4-tos vakare.
‘ Visi džiaugėmės Ąmerikos (de
mokratija ir jos ge būviu bet
mes pamiršome ir visai nepa
galvojame. kad už tą laisvę ir
visas gėrybes reikia iškilmingai
susirinkti į šventes pagarbinti
Viešpatį ir jam už tai padėkoti, j
Manau, kad ged vi<u< laimė
ųnus. mes pri-kyrėm tik sau o
Viešpačiui pamiršome padėko
ti. O ar nematome Amerikos t ra
dicijų kaip dėkojama Viespa- Į
čiui derlių nemuš ir tų vi<ų
nuopelnų sau uepriskiriam. I^et
ir Amerikos doleris yra pa.au
kolas Dievo globai ir amt vieno ‘
v v
I
dolerio banknoto yra užrašyta
Tn Gotf-We Trust.
j

iai tu-i neapykantą Amerikai,
kadąiiįj jie ėią buvo atvežti
kaip vergai. Bet jei jie dabar
dar gyventų Afrikoje, tai jie ir
dabar gyventų alkani kaip ver
gai.
Man teko girdėti pasikalbėji
mą vieno negro daktaro su neg
ru radi o stoties vedėju. Dak
taras lankėsi Afrikoje ir jis ma
lė koks ten yra sk indas. Tad ji«
pareiškė: “Aš esu laiminga, kad
gimiau Amerikoje.” Tad ir visi
negrai turi pareikšti tą patį,kad
jie yra laimingi kad gimė Ame
rikoje ir už tai privalo padėko-

t i Dievui.”
Bet mes, lietuviai, pakanka
mai pitž:s:ame komunistų ru
su vergiją Už tai mes, lietuviai,
privalomo būti kitiems pavyz
dys ir Amerikos Nepriklauso
mybę privalome pagerbti iškil
mingai. panašiai kaip mes pergerbeme Vasario 16-ją, su pamr.ldornis, vėliavų pakėlimu,,
pakvietimu radijo, televizijos,
spaudos atsiovu>, ir valdžios pa
reigūnus. Ir Dievui p dėkoti už
suteiktą Amerikai laisvę, ir,
Kad laisvė nežlugtų. Privalome
kovoti už tas laisves, jei susi
darytų pavojus.
Antanas Marma J

RIAL 1STATI FOt *AL1

IB HEMAIS NUOŠIMČIAIS

'■’UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezldoiU. ’
Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

TeL 847-7742

B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
t> NOTARIATAS • VERTIMAI.

Sveikas miegas
Miegas — savotiška slopini
mo forma, kuri jautria* nervi
nes ląsteles apsaugo nuo pavar
gimo.
Miege metu tos nervų risteles
pailsi ir atkuria savo darbingu-

insecticide
and

—--------------------------------------------------- ------------ -------------------------------------------------------------------------------------—.

MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAli

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į;

The first

s=

ILBAL ■ STATI K>t SALI
„ Mamai, Žemė —

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*

Daugelis žmonių, patekę į nau
j’ą aplinką, ilgai neužmiega ir
neramiai miega.
Nerekomenduojama prieš mie
gą skaityti stiprūs įspūdžiai h u
kelia sunkius sapnus.
Prieš pat miegą nereikia daug
O vis tik galime pastebėti,kad ,
valgyti ar gerti. Tai trukdo lai
Dievas jau baudžia Ameriką su Į Tačiau ne visada rmegas duo
kai j ku užmigti, dažnai sukelia kan_ į
įvairiom audrom ir potvyniais, f da laukiamą efektą. Būna,
pailsę- kinančius sapnus. Trukdo mie->
Be to Dievas nori, kad už visas žmogus pabunda blogai 1
galva ir biauriai nu- goti ir aštrus alkio jutimas. To■Suteiktas gėrybes Jam būtų pa ję<. sunk
dėl vakarieniauti reikia, bet
dėkota. Kuomet Kristus pagy
Kai kurie asmenys skundžia pusantros — dvi valandas pries j
dė 10 raupsuotųjų, g atėjo pa
i
Kad taip nebūtų, einant gulti.
dėkoti tik vienas. Tuomet Jis si. nemiga.
Daug dėmesio reikia skirti;
Prieš
paklausė o kurgi kili, ar ne visi j reikia laikytis tam tikrų higie iir patalpų higienai: kambarionos
taisyklių,
ypač
vyr.
am10-pasveiko? O kadangi mes,
oras turi būti grynas, kai šilta, •
lietuviai, esam* ir Amerikos pi I žiaus žmonės:
Miegoti reikia pakankamai. gerai miegoti atidarius langą. ! šaulių salėje. Pradžia 12 vai.
liečiai, tai mes privalome gerb
Labai minkštos patalas išle po pietų. Veiks virtuvė. Bus
ti ir Amerikos Nepriklausomy Nuolatos per mažai miegant,
pina, apsunkina odos kvėpavi-. dovanų paskirstymas. šokiams
bės Dieną. Neimti pavyzdį iš tų chroniškai pervargstama, suįra
mą.
į gros geras E. Knoll orkestras.
fcurie negerbia Amerikos Nepri nervų sistema.
Nepakankamo savaitės miego Antklodė turi būti lengva ir į
klausomybės, kaip, pavyzdžiui,
nenersilta.
yra negrų, kurie giedant Ame negalima kompensuoti ilgu sek
INDIJOJ RINKIMAI
Nakčiai reikia persirengti į
madienio
miegu.
rikos himną, neatsistoja ir ke
BUS LAPKRIČIO 21
Persimiego ęs žm -gus būna naktiniais baltinai is.
purės nenusiima bet už tai jų
Rytą pabudus, reikia tuojau j NEW DEHU, Ind. — Indira
niekas nebaudžia. Aišku, neg- apatiškas, tingus, sumažėja jo
Gandhi pertvarkė savo kabinę*
darbingumas ir gyvybinis tonu keltis,
vakari*
Miegui
daug
padeda
tą ir pranešė, kad lapkričio 21
sas.
n
iai
pąsi
va
kščioj
ima
i
.
Didelę reikšmę turi taisyk
dieną krašte bus rinkimai į>parAnonimas:
lingas miego ritmas. Reikia jplainentąl Prieš dvi savaites In
rasti gulti ir keltis tuo pačiu
dira jau padarė kelias pakaitas
metų.
kabinete, (bet vakar vėl skelbia,
Tada žmogus greilai užmiega,
T i? U M F A !
j
i kabinėta priimti keli nauc išsimiegojęs — lengvai at
_ y.. ?
AriL JT
J ji nariai. Niekam,-ne paslaptis,
bunda.
kad rinkimams reikalingi patiki
Gerai, kai miegama toje pa
mi, susirinkimams organizuoti
čioje patalpoje. Įprastnė aplin
Lietuvių Tauragės klubas . niokanl|qi
svarbiausia gaka veikia kaio nervu sistemą kviečia visus atsilankyti į ren I tintieji lengvai ir aiškiai pakalraminančių sąlyginių refleksų giamą linksmą gegužinę. Ge | bėti. Indra priėmė į kabinetą ke
kompleksas.
gužinė nyks rugpjūčio 12 dieną, lis advokatus, kurie gali kalbas
pasakyti dideliuose, mitinguose.
pati svarbiausią pakaita pa—

|
«
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Naujienose galima gauti

PASSBOOK
SAVINGS...

AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

TEŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪKA

3. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

'

B529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE,
i
ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS.

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

audrą.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.
.

v,

. . t

| Didelis, gražiai įrengtas bungalow,

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turiu Chicagos mies+c
Dirbu ir užmiesčiuose,
>4 ra n luotai ir sąžiningi L
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Tafman Avė.
Td. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobiHc
liability draudimas pensininkams.i
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava.,
s
Chicago, III.
į
Tel. 523-8775 arba 523-9191

daryt
yta krašto, apsaugos mmiste- Nebrangus.
»
rijoj. Ministeriu pakviestas S.
ŠIMAITIS REALTY i
B. Chaoch. Jis yra geras kaJbėtojas. Buvęs karo ministeris
INSURANCE — INCOME TAX
trečiadienį atsista'itydino. Jis
2951 W. 63rd SL
pats nori būti kongrese, pasirin
Tel: 436-7878
ko krypti ir išvažiavo rinkimi
Dengiame ir taisome visu rOįį
nės kampanijos vesti. Jis pritar’
šiij stogus. Už darbą garan
davo kongreso- partijai.
tuojame ir esame apdrausti.
REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai
Vidaus reikalų ministeris SeARVYDAS KIELA įl
chi paskirtas j planavimo miTAISO ORO VĖSINTUVUS,
6557 S. Tęilman-Avenue
nisteriją.
ŠALDYTUVUS, ‘SKALBIMO
'.
ČSiicago, IL 60629
,'d
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
434-9655 ar 737-171
Anglijos premjerė MargaBEI KROSNIS.
rita Thatcher pareiškė, kad'
Herman Dečkys
1986 metų rinkimuose ji nušTel. 585-6624
iuos Didžiojo Londono tarybą.
Bet tai yra tik pagyros, o dabar
M. ŠIMKUS
Miko šileikio apsakymu knyį
iš tarybos teko jai išeiti.
Notary Public
“Liucija” jau atspausdinta.
INCOME TAX SERVICE
— Irano karo jėgos kelis kar ic
tus bandė pasiekti Basros uostą,'
4259 S. Maplewocd, Tel. 254-7450
bet jiems nepavyko. Irako ka-i Autorius pavaizduoja lietuvių
Taip pat daromi vertimai. gimi-nii]
riai turi nepaprastai gerą gyny- gyvenimą nuo XX šimtmečio
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai?
£
bą.
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
see us for
Homeowners insurance |
autorių: 6729 So. Campbell
Goodservice/Goodprice
financing.
Ave., Chicago, IL 60629.
F. Za polls, Agent •

AT GUI 10W HATES

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR
•
------ JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ..........

'

yOuR shaCOUW

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

7Un,«g’
&-

f

High
Intumt Rates
paid on Savings

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

Interest Compounded
D&iy *nd Paid Quarterly

Čekį rašykite ir siųskite:
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, Ill., 60608

Savings, and Loan
2212 WĘST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres.

nootSt »on.Tu«.Fri.»-4 rt>ux.>-8 s«t. >•!

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŽ0S

\

Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

■ KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

'

‘ 1

.

B

|V Wy

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago, H. 60608
' **

8 vai ryto iki 6 vai. vakaro.
Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susi tarirn^

TeL 776-5162
M49 West 63rd Street
Chicago, m. 6062>

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS :
ir V. BRIZGYS ;
Darbo valandos:

NaajhooM galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua

9M6 S. KscHa Ara.
Chicago, 111 60629

ENERGY

. Tel: 778-8000 ,
.

.

*

>

|

*

9

a

• •
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Dr. A. Gsnea — MINTYS IR DARBAI, 259 psL. liečia 1905
metą Įvykius, Jablonskio ir Totorąičio jaunas dienas h
iLuirūptainų 18.00
Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais ------------------------ <4 00
Minkštais vlršdiaia, tik *3.08

Lietuvių-lenkų santy kiai ir kovų pradžia
KAINA «— SI 7. '(Persiuntnrni pridėti JI)
Siusti čekf:
”

— Praeitą sekmadienį Irano
paleistos bombos padegė du lai
vus, plaukusius Saudi Arabijos
pakraščiais.

Advokatas
GINTARAS P. ČEP4NAS
Darbo valandos: Kasdien: nue

MO

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje
Knygos kaina - $3.95 (su persiutimu).

:
•"*

Dr, A. J. GoMen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__ L *2.08

GbHmu taip pat užsakyti paMn, atsioiitui žekf arba *
xM>ey orderį prie nurodytos kainos prir bedant BĮ persiuntimo UOaidamA

OrganlMMrpooteM
MvagasoUns.
Doni be a Bo®

I
I

I

I I

— Nanjimos, Chicago, 8, HL;

Tuesday, August 7, 19*4

