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ganistane. LJjai r’bola emigra
DIPLOMATAS TICHVINSKI NEGINA
Wį
cija iš Lieuvos “praktiškai su
išių metų rugsėjo mėn. 1 die- Prieš rusų okupaciją rašė į Kau jojo” 19S3 m. Nepaisant to, kad
SOVIETINĖS ŪKIO SISTEMOS
ną sueina dvidešimt metų kaip ną išsamius pranešimus ir sam- daugelis lietuvių turi artintų
■1
Įtarinėja rusus apie Amerikoje ir Europoje
mirė Jenas Budrys, išbuvęs Lie-' protavimus apie bręstantį mir giminių užsienyje, Scvietų val
atleidžimaą rusofobija
tuvos generaliniu konsulu Ne\V| liną pavojų Lietuvos nepriklau- džia atsisako leisti seniai per
Yorke beveik dvidešimt aštuo- somybei.
skirtoms šeimoms susijungti,
MASKVA, Rus. — šiandien pasigavo šį Tichvinskio tvirtiniĮvykus
okupacijai
.
glaudžiai
neris metus. Jo kcnsulavimo
pasiteisindama įvairiomis miglosovietų spauda ir radijo prane mą ir skundžiami, kad užsienyje
bendradarbiavo
su
Lietuvos
di-j
metu Lietuvą užgulė d'tižiosios
tohais frazėmis, kaip p^v., ^prieš
šėjai prašneko apie Amerikoje sėjama neapykanta prieš rusus.
plomatiniais
atstovais
Europoje
neląimės: 1938 m. kovo 17 d.
tara u jia va hit y bes i n te resani s’ ’.
j ir Europos kraštuose plečiamą Spauda ir radijas kviečia visus
< j s t įi c i i <
Lenkija- įteikė Lietuvai ultima ir Amerikoje ir taipgi su ALTu, Valdžia mėgina įvairiais būdais
į rusofobija
neapykantą prieš rusus būti vieningais naciona
H M Tii i
tumą priversdama atstatyti di BALFu, vėliau su VLIKu, Lie suri-ukdy j emigraciją. Nor 'n’ rusus.
listais.
plomatinius santykius, o po me tuvos Laisvės Komitetu ir Pa tiĮhji emgrurrii atleidžlr/ iš
Sergei Tichvinski, užsienio Bet nei Tichvinskis, nei "‘Tass”
šaulio
Lietuvių
Bendruomene.
ds {o, psichologiniai persekio
tų hitlerinė Vokietija atplėšė
♦ reikalų ministerijos diplomatas nieko apie praeitais metais ki
'Lietuvos
istorijoje
jo
;
vardas
Klaipėdos kraštą. Bet tai tik
jami, nuolatos keičiama sudė
! ir patyręs istorikas, vadovauja lusią neapykantą prieš rusus,
išlinks
kaip
vieno
iš
Klaipėdos*
tinga prašymų vizoms gauti pro
įžanga į dar didesnę nelaimę —
[užsienio reikalų ministerijos in- kai sovietų lakūnas, virkdyda
krašto
sukilimo
organizatorių!
Lietuvos ‘invaziją ir okupaciją
eedūra, taikomos medžiaginės
I stituluL kuris dabar pradėjo kai mas sovietų karo vadovybės įsa
ir ‘vyriausio sukilėlių vado.
1940 metais..
sankcijos. Mažiausia į penkiems
; bėli apie užsienyje skleidžiama^ kymą, numušė Pietų Korėjos
•
N.
Y.
Koresp.
Kaip valstybininkas jautriai
lietuvių šerimems pakarto tm^i
netikslias žinias apie Sovietus. lėktuvą ir žuvo 269 keleiviai.
pergyveno tuos visus įvykius.
į atsisakvta išduoti leidimą emi
Paskutiniu metu ta neapykan
__ r ,___  . Sovietų valdžia nusigandusi,
gruoti į JAV-es. Kitos penktos
ta prieš rusus tiek :sustiprėjo, tada sukeltos neapykantos, iki
i ■'
šeimcs turi po narį, kuris tvirti- ’
tkad perėjo iš neapykantos į ru- Į šio meto nepastebi, kad lėktuvą
; na esąs JAV-ių pilietis. 46-ios
sofohiją.
j numušė sovietų aviacijos kapi
LIETUVA JAV PRANEŠIME APIE
lietuvių šeimos yi*a sąraše tu
Tichvinskis parašė sovietų žur tonas .
ŽMOGAUS TEISES
šeimų, kurioms pakartotinai :ne-j
: nale rašinį, leidžia A. Gromykos • Sovietų aviacijos vadovybė,
leidžiama
emigruoti
į
Izraelį.
!
vadovaujama užsienio reikalų j nesuderindama savo veiksnių,
Aišėjantį lietuvių represavi tuoj amas asmens teises. Pasėko
Pasak
pranešimjo,
pragyveniį
ministerija. Iki šio meto diple- | š ų metų aviacijos puslapyje pa
mą aprašo š. m. vasario mėn. je, lietuviai netenka apsaugos
mietas Tichvinskis paruošdavo; skelbė. kad sovietų aviacijos ka
pasirodęs Valstybės Departa prieš sauvališką suėmimą ar nu ino lygis Lietuvoje palaipsniui,
žurnalo numerius, kuriuos iš- ■ pitonas G. Elisejevas nušovęs
mento leidinys “Country Reports teisimą baudžiamojo pobūdžio artėja prie bendro sovietinio vi- :
siuntinėdavo užsienyje esam' svetimos valstybės lėktuvą, skrion Human Rights Practices for psichiatrinėje ligoninėje”. Tiks durkio. Atrodo, . kad mėsos. ir. .
tiems diplomatams, kad jie tu- j dusį sovietų erdvėje. Kap. Eli1983” (Pranešimai apie žmo lūs lietuvių politinių ir religinių Pieno gamyba nepatenkina pa
_
•.
.
*
‘
retų medžiagos atsikirsti užsie-j sejevui paskirtas garbės medalis
gaus Teisi ų padėtį "Įvairiose ša- kaimių skaičius esąs nežinomas, klausos, jaučiamas šių ir kitų
• niečiains. Tichvinskis buvo istoi už pareigų atlikimą. Tiktai tas
lyse 1983;im>. Lietuvai skirtuo bet 49 atvejai specifiškai dokų- maisto produktu trūkumas. Kąi
I rikas. Jis norėjo prisitaikyti prie?-į pranešimas sako, “kad kap. Eli
,
,
<-■
kurie
lietuviai
-,»efe8v:-žait.diela
se penkiuose puslapiuose (1152- mentuoti.
; sovietinės sistemos. Jis lapo d* sejevas. eidamas savo pareigas,
Ano iranešimo,'SoVietų val- Lietuvoje- .blogės net ir našios
1156) minima,
i padėtis
j p loma t u ir kurį laiką dirbo už- žuvo. Visiems sovietų lakūnams
taip intensyviai už gahrvbbšiju^ais, nes didelė da-|
džinsais
1983 m.
£§|^os KataJ^i Baž lis Liętaivbs^sisto gaminių
‘ sienio reikalų ministerijoj. Bet aišku, kad kap. Elisejevas nu
puldi
1981 m. č
vežamą .į S;$SR-ą ar Lenkiją.
• paskutiniu-: dešimtmečiu sens’e mušė keleivinį P. Korėjos lėk
landomą nvči
v
ma effirc
.. ..Lięfįfvos įgyventoj ų “hbirfcį Įėjęs Tichvinskis buvo paskir- tuvą, bet neaišku, kad jis būtų
men
politinę
gehiškumas/stiprus tautinės ta
■ itas rusų akademijos vedėju.
žuvęs. Korėjiečiai į kap. Elisetaut
tingų pri«Bonįų-im
11
Bažnyčios
OclZrl J V L IV Jo
Ar*-5
,
' Tos ckade-mijos žurnale užva- jevą nešaudė, šaudė jis vienas.
ryšąų” patybės jausmas, ir
ti lenkų-fetuv^^
padėjo
ištaušotUSovietų
karo
vadovybė,
atlikusi
milijoninius
mamevrus
vakarų
jungianti jėga j
kar pasirodžiusiame numeryje Apžiūrėtos numušto lėktuvo
K su. BazĄyč&i.1 Lenkij;6je/ Nepai
mi išvengti j
Vokietijos
pasienyje,
rodo
savo
galią
Maskvos
Raudonojoj
aikštėj
: yra to paties Tichvinskio straips ! dalys redė, ksd jį šaudė iš skren
sant Sovietų valdŽĮOs-Arepresijų, daugelį šalies visuomeninių ir.
Saus ne^iklaušbmp’
į nis apie uRusofo.biją užsienyje", j dančio lėktuvo apačios.
gų sąjūdžio •užgimimo’* t Ūkinė- Lietttvos' Katalikų Ęažnyčia te kultūrinių tradicijų”, rašoma
. Tichvinskis tvirtina, kad niekad ! Tichvinskio raštai apie taria
padėtis Lietuvoje pastarųjų me-, bėra . “viena aktyviausių" reli pranešime. Tačiau “ardomasis;”’
TEISEJAS
MURPHY
UŽ
$3,500
KYŠĮ
! užsienyje nebuvo tokios didelės j mą rusofebiją užsienyje dar tutų begyjeVpajblogėjusi, ypač jau ginių bendruoųo^nįų ~ Sovietų sistemos poveikis irgi .nemažas.
! neapykantos prieš rusus, kok:a , ri išaiškinti daugelį neaiškių lėk
gavo 10 METŲ KALĖJIMO
čiamas maisto ir kaikurių kas Sąjungoje.- Sovietų ■ valdžia su Režimo politika daugelį lietu
• dabar ji skleidžiama. Senais lai- * luvo numušimo paslapčių. Jų
dieninio vartojimo prekių trū silaiko nepanaudojusi; visų įma vių pastūmėjo į pogrindį.
Nuteistasis
rengiasi
duoti
skundą
aukščiausiajam
įkais buvo sėjama rusofobija, kai ■ tarpe ir kap. Elisejevo mirtis,
(Elta)
nomų repretyvinių priemonių,
kumas. i,. ,.
teismui,
jis
nesijaučia
nusikaltęs
• keliuose užpuolami žydai. be'.; Jeigu jis žuvo užpuolimo metu,
tuomi “tylomis pripažindama”,
Toliau į Tašoma apie kunigų ;kad Bažnyčia turi daug šalinin — Buvo nutrūkęs pasitarimas
: dabar tokių užpuldinėjimu nė- ■ lai kas jį nušovė, o gal jį mise
CHICAGA III. — JAV teisė- Įėjimo bausmę.
1
•
O
“
•
£
'
Alfonso Svarinsko ir Sigito Tam kų lietuvių tautoje ir, kad to Argentinos ir Čilės sienai nu
Teisėjas Murphy turėjo gabų ra, o vis tik neapykanta p ries ! vė patys rusai, kaip pajuto vii
jas
Charles
P.
Kocoras
įklau

kevičiaus,: .Jadvygos Bieliauskie kią skaitlingą bei aktyvią bend- statyti, bet paskutiniu metu vėl
I so pasaulio neapykantą sovietų
sęs 68 metų teisėjo John M. Mur jauną advokatą, bet tušti žo-. rusus sėjama.
nės, Editds’ Abrutienės bei kitų nromenę sunku nustelbti be ma pavyko abi puses surasti ir susi
Sovietų laikraščiai ir rad.ja> Į imperijos valdovams.
džiai prieš faktus mažai tereišnuteisimąrr įkalinimą. Lietuvos sinių areštų ir panašių kraštu tikti dėl salos Magellano sąsiau phy bylą už kyšių ėmimą, pa
reiškė, kad j s, turėdamas baus kė.
baudžiamasis kodeksas turi eilę tinių priemonių.
ryje. Manoma,, kad netrukus su
ti saviškį, skaudančia širdimi
‘“neaiškiai!’:suformuluotų straips
(Pranešimas mini pasiprieši tartį galės pasirašyti. Visus pa skiria 10 metų kalėjimo vyrės-,
TEISMAS UŽ
nių, kurie apriboja ar panaiki nimą jaunų lietuvių ėmimui į sitarimus vedė Kari Caseroli.
PRIEŠVALSTYBINĘ VEIKLĄ
niam - teisėj u.na Lietuvos Xonstitucijos garan kariuomenę, ypač tarnybai AfPrieš porą dienų bm’o teisia
BELGRADAS. J u gosi j vi j a.—
— Irano vyriausybe neprisi
mas kitas teisėjas, bet priesie- Praeitą šeštadienį policija suėpažįsta prie bombų Raudonojo
kusiųjų teisinas jį išteisino. Tei I mė 6 pasimetusius žmones, ku- '
je jūroje. Tvirtina, kad tai gali
sėjas Murphy labai griežtai pro- i
tarėsi kaip £vystyti .iu<,Osbūti amerikiečių bei irakiečių.
testavęs, kari jis esąs nekaltas lav;joj pr;tšvalstvbinę veiklą,
Jokių įrodymų iraniečiai netu
ir prisiekusiai ■ neturėję teisėsiu nieko nepavogė, nieko nenu
ri, bet gandus skleidžia, o gal
traukti teisman trafiko teismo žudė, bet buvo nepatenkinti tur- (
žmones apgaudinėja.
teisėjo, bet kai buvo parodyti če tų, laukų ir dirbtuvių sirvalstykiai ir buvo aišku, kad tie pi- binimu.
j
— Šiaurės Korėjos vyriausybė
nigai atėzjo už teismo nukreipi“
pranbšė, kad ji nori tęsti pa
Prokuroras sako, susirinkusie
mą kita kryptimi, teisėjas prisi
tarimus apie Korėjoj žuvusius
ji gali būti nubausti nuo 5 iki
pažino prie gaunamos sumos.
JAV karius. Jie atradę platesnių
15 metų kalėjimo. Blogiausia,
Turi vilties bausmę panaikinti kad tarp tų (’ žmonių buvo Mižinių.
Teisėjas Mirphy neprisipažįs lova-n Džilon, kuris savo laiku
— Ketvirtadienį aukso unci
ta kaltu ir trri vilties šį teisėjo buvo laikomas kalėjime, kai gy
ja kainavo $347.
Kocoro sprendimą panaikinti. vas buvo Tito Broz.
Suimtoji yra įsitikinę, kad
Teisėjas džiaugiasi, kad teisėjas
jam davęs laiko tiksliai ai>elia- Jugoslavijos įvesta sistema yna
cijai- pasiruoši. Jis tikisi paruos atėmusi š gyventojų daug tei
ti aukštesniam teismui gerų ape sių ir nusavindami daug asme
liaciją, ir tikisi, kad teisėjo Ko niško turto. Jeigu įstatymai bū
coro sprend mas bus panaikin tų šiek liek sušvelninti, tai Susi
tas, o jis pan galėsiąs likti lais rinkusieji nereikštų jokiu priKALENDORfiLIS
tenzijų.
vas.
Milovan Džilons yra parašęs
Vyresnio amžiaus teisėją Mur
Rugpiūčio 1Q: šv. Laurynas, ,
phy kaltino preAuroras K. Webb. knygą, kaip jis tapęs komunis- Romią pas ekė iš Teherano j Meką skrendantis Irano lėktuvas,
Arterija, Tautenis, Lahna
Kaltinamoji medžiaga buvo taip ' tu ir kaip jis už komunistines gavo degalų Bahreine, o iš ten pasiekė Romą. Italų policija suėmė
Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:58 gerai surušiuote, kad teisėjas | idėjas buvo laikomas Joguslavi- 2 lėktuvo grobikus, o kiti susimaišė su keleiviais ir išlindo. Jie
t
pradėjo jam skirti 10 metų ka-' jos kalėjime..
reikaataja paleisti 200 politinių kalnių.
šiltas, tvankus., palis.
buvęs gen. konsulas New Yorke

JONAS BUDRYS MIRĖ PRIEŠ 20 METŲ
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Britų tr.ok$lininkas Nichilas
Wald iš Oxfordo prineša, kad
Beta - Karotin trūkumas padi
dina ritiką susirgti plaukų vė
žiu 4,5 kartų. Morkas geriausiai
naudoti žalias, jas sutarkavus.
Morkų sultys turi žymiai ma
žiau karotino, negu valgant pa
čias morkas. Daugelis kitu dar
žovių turi ne mažus kiekius ka
rotino.

Visiems reikia stiprinti raumenis

Ąžuolai gamtos paminklai

♦ **♦» I*“
luos, o ąftueial — pvėis
Kov-i tarp medžių vyksta ir'
tik dėl šviesos bet ir dėl drėg
mės, dėl maisto medžiagų bei
kitų augimui reikalingų veiks
nių.
Įsigali toji rūšis, kuriai su
sidaro geriausios augimo sąlyDabar grynų 'ąžuolynų yra
vakarų, vidurio ir rytų Lietu
vos rajonuose. Garsiausias Lie
tuvoje yra Stelmužės ąžuolas
Zarasų rajone
Nors jo auk
štis tik 20 metrų, bet storiausieie vietoje skersmuo — 4 met
rai, Manoma kad jo amžius apie
1.500 metų.
Yra ir daugiau Lietuvoj ąžuo
lų, pasižyminčių stambumu, am
žiumi arba savita forma. Gam
tos apsaugos komitetas kai ku
riuos Lietuvos ąžuolus paskel
bė gamtos paminklais. Iš viso
Lietuvoje yra 128 atskiri ąžuo-

V dūminąs B6
Gali b!ti, kad vitaminai BK
nuo pūslės vėžio apsauga Prof.
Paul Madson iš Wisconsin.praK
tiškai yra pastebėję^, kad gy
dant pacientus ix> pūslės vėžio
operacijos su vitaminu B6, daug
, mažiau būdavo atkritimų.
j
Vitaminas B6 randamas ry
žių seieno^e. pupelėse, nelup
tuose rugiuose, kepenyse, bana
nuose, kiaušiniuose ir bulvėse
Kepenys ir kiaušiniai nevarto
tini tiems, (kurie turi choleste
rolio problemų.

Jaunimas turi sportuota kad jauno* mergaitės turi būti atSaugių s-plūs raumenys o tarps gas, nes pikt naudoj imas tani
pat subręstų visos kūno dalysJĮ tikrų chemikalų gali pasibaigt
e
žomgaus sveikatai tuo.kad joms pradės augti barz
ir veiklai.
da ir ūsai....
Vyresnio amžiais asmenys ir
gi turi būti judrūs,kas gali spor- S Sportas puiki priemonė kū
tuoti, ne- tik tokiu būdu apsau- < n ui .tiplmti. raumenis tobulini ir sveikatai užtikiinti. Bei
gosdm savo raumenis nuo su-1
-aika> reikalingas. C tuo labiat
vytimoenka saugotis nuo anų “skatiPavojinga esti, kai kūno daPetilas
nančiu" vaistu.
. lys surambėja.
Bet negerovė prasideda tada
kai į sportą įjungiamas lenkty VOKIEČIŲ ŽURNALAS TEI
VITAMINAS B2
JŪS KLAUSIATE
niavimas ir prizų gadymas. Jei GIA. KAD 7-NI VITAMINAI
Riboflovin, kaip vitaminas B2
gu tasai lenktyniavimas atlie
APSAUGO NUO VĖŽIO
vadinamas, gali apsaugoti nuo
KL. Turiu 65 metus amžiaus,
kamas saikiai, tai dar neblogiau
ypatybę
Ką iki šiol atskiri tyrimai tik- ( gerklės vėžio, šita jo
bet šiame krašte niekuomet ne
sia, jis nesti kenksmingas. Se
Crestpi,
tai prileido, dabar mokslninkai yra nustatęs Masino
dirbau. Ar aš galiu gauti bet
novės graikai siu tarsvkliu kiesavo tyrimais tvirtina, kad tin mokslinis bendradarbis prie Vė i
kokią pašalpą? ....... A. M-nas
tai laikėsi.
Stelmužės
ąžuolas
—
Zarasuose
žio Instituto Romoje, Šie vitaBloga, kai lenktyniavimą.'. | kamai maitinantis gali kūnas
ATS. Taip galite gauti pa
mino yra mielėse, taip pat žu
geriau kovoti prieš vėžį.
šalpą, Išimtis yra, kai kurie fe
Buvo laikai, kai dabartinės kūrė ąžuolai ir eglės.
vyje
ir
mėsoje.
pasidaro svarbiausiu sporte tik
Amerikoje šiuo metu vyksta
Ąžolai Lietuvoje pradėjo pil deralinės valdžios įstaigų tar
Lietuvos plotą slėgė ledynas. IIFOLO, RŪGŠTIS
slu. Tokiais atvejais daziiai nu didžiausi istorijoj vėžio tyri
sti maždaug prieš 10,000 metų. nautojai ir svetimšaliai, kurie
gailiui
ijisi
pasitraukė
į
šiaurę.
kenčia sportininko sveikata.
mai 28.000 gyventojų galutinai
Amerikos tyri netojai atrado, Jam, besitraukiančiam, ant kul Užaugus dideliems ąžuolams, yra nelegaliai atvykę Į JAVRetkarčiais mus lanko kele tvirtina, kad vitaminai gali ap
kad'Folo rūgštis, kuri priklauso nų lipo augalija ir gyvūnija. Iš daug kur atsirado masyvūs ąžuo bes arba legaliai atvykę, bet
tas sportininkų. Jie jau įsitiki saugoti žmogų nuo susirgimo
dar neišgyvenę 5 metų. Visi ki
vitaminų B rūšiai, turi teigia medžių Lietuvoj pirmiausia pa lynai'
no. kid jų prakukuojamas spor- vėžiu. Jau dabar dauguma eks
Kai Lietuvos teritorijoje ap ti asmenys, sulaukę 65 metų
mos įtakos, gydant gimdės ve plito beržsti ir pušys. Vėliau įsitsa nėra jų sveikatai naudingas. perimentų paicdė, kad bent 7sigyveno žmonės jie ąžuolus, amžiaus, turi teisę į Socialinę
Jiems buvo kalama į galvą.kau; ni vitaminai, bent iš dalies turi ži.
stipriausius medžius, ėnjė ne apdraudą. per MedJcaido siste
Prof. George Mothe iš Pran
būtinai reikia laimėt: varžybo dideli prieš vėžinį veikmą.JAV
mą.
cūzijos. Vėžio Tyrinėjimo c,entLeasehold — pagal nuomos tik tik gerbti bet ir garbinti,
se. Pats pagrindinis sporto tiks-1 svekatos sekretorė.jau leido pa
,ro Viileiuiff nutate, kad ir ki- sutartį išnuomuojamas nekilno Vėliau- kai atsirado geležiniai
las — protingai lavinti save kū-- gaminti reklamos brošiūrų, ra
įrankiai ir pasikeitė žmonių pa- KL. Ryšium su naujaisiais Soc.
krūties vė jamas turtas.
na. jau pamirštama.
ginant tinkamą mitybą prieš
žiūros, ąžuolus imta negailes apdraudos įstatymu, skaičiau
žės. gyja geriau, jeigu prie kitų
Tenka priminti, kad kai ku vėžį. Patariama valgyti
Lessee — asmuo, kuriam pa tingai kirsti, o kartais ir /de-. ir apie Ligoninės apdraudos nau
antivėžio vaistų, naudojama ir
rios didc-lės sporto organizaci žalias daržoves, pilnų »-^ūdų
gal nuomos sutartį yra išnuomo ginti..
.
|j dą. Koks yra tarp tų dviej ų apfolo rūkštistum
h
su
;
jos yru atsidūrusios
duoną ir čekius cerealufe, žuvį
Ąmžiams bėgant kai kurie draudų skirtumas?
Mielės turi daug folo rūgšties. ,as nekilnojamas turtas.
savininkų rankose.
ir paukštieną be odos.
Jreonimas p-nas.
Lietuvos ąžuolynai- buvo visai
Du šaukštai džiovintų mielių į
Lessor
—
žemės
sklypo,
namų,
‘Yra patirta, jog tokie vadovai
Nepatariam valgyti steikai,
iškirsti arba išdeginti, o kiti—] ATS. Ligoninės apdrauda. pa
dieną, pilnai patenkina parei nekilna amo turto savininkas.
ryžtasi sportininkus "paskatin kepta žuvis keptos bulvės., nelabai išretinti arba sudarkyti.
kalavimą.
dės jums apmokėti išlaidas už
ti”, kad jie laimėtų. Visiems į- u'kepini i saulėje, negerti alko
Lien
—
laikymas
ar
pretenVikt. L-gas
Šiuo metu Lietuvoje, kaip ir jūsų gulėjimą ligoninėje, tai yra
švrikščiami tam tiki i vaistai, ki holio ir nerūkyti.
| zia kurią vienas asmuo turi ki- kamyniniuose kraštuose ąžuo
(Bus daugiau)
tiems duodamos piliulės. Kai
Į to asmens nuosavybei, kaip sko- lai daug kur auga drauge su eg už ligoninėje prasirgtą laiką. Ji
Vitaminas A,
kurį laiką tos priemonės pa
I los ar išlaidu apdrauda; teis- lėmis arba su ppšimis.. Tarj) jų taip pat aprūpina apmokėjimą
už< slaugių patarnavimą ir kito
gelbsti sportininkams laimėti.
Ligšioliniai stebėjimai nusta TERMINŲ PAAIŠKINIMAI ! mo sprendimtiš morgiėi'us. mo
vykstą kova dėl būvio. Pagrin kią sveikatos globą išėjus iš li
Bėgikai greičiau bėga, šokiaii- tė, kad vitaminas A saugoja
dinį vaidmenį toje kovoje vai-* goninės. Medicalinė apdrauda
Judgement — teismo sprendi kesčiai.
tieji į aukštį ar į tolį, pasiekia plaučius, krūtinę, gimdą, pūslę
mas deklaruojąs, kad vienas as
Liįe estate —nekilnoamo tur- dina šviesos poreikiai. Eglėms padės jums apmokėti sąskaitas
geresnių rezultatų. Bet ilgainiui ir odą nuo vėžio. Gali būti, kad
muo yra Įsiskolinęs kitam ir nu . to nuosavybė, kuri laikoma iki mažiau reikia šviesos negu ąžuo už ^gydytojo patarnavimus ir
tai neigiamai atsiliepia į jaunų, kad šis vitaminas yra priešveikrodoma tekio įsiskolinimo su | tam tikro asmens gyvos gal- lams, o ąžuolams —: mažiau, J1 už visą eilę kitokių medikalismis ir kitoms vėžio rūšims. Šis
sportininkų sveikatą.
negu pušims. Dėl to kai kuriuo- pių dalykų, kurie .neįeina į li
ma.
vos.
Hormonai ir stiprūs chemiką- į vitaminas padvigubina atspa
goninės apdraudą. • Medicalinė
Jtmioi mortgage — antrasis
lai.jie galibūti naudingi ligoniui, rumą vėžiui, šitą tvirtina D.Her
apdrauda (Medical Insurance)
bet jie visa nerekalngi sveikam wing Kucera, iš Vėžio Tyrimo paskolos morgieitis.
J yra savanoriška, tai yra gali
jaunuoliui. Atvirkščiai, jie ga instituto Vienoje, Austrijoj. Vi
LAKŠTINGALAI
Landlord — žemės ploto sa
} apsidrausti, gali neapsidrausti.
taminui A veikiant, apsigyni
li būti žalingi jo svekatai.
vininkas, kuris žemę nuomuoja
i Pats turi apsidrausti, ar mori
Specialistai nurodo, jog hor mo sistemą lengviau sunaikina
kitam asmeniui.
užsitikrinti gydytojo globą pa
— Lakštingala, giedok abstracto 1
monu naudojimas kartais pada vėžio celes ir mažiau būna atkri
gal Medcial Insuurance progra
Vai. kaip tavęs moderniškas žmogus — *
ro žmogaus kurui žalą, jeigu timų. Be to. vitaminas A. truk
Lease — raštu ?.r žodžiu su
mą. kuri šiais metais kainuoja
do sveikoms celėms pavirsti vė daryta nuomos sutartis, pagal
juos naudoja netinkamai.
Poetas, ^muzikas ir dailininkas —
$14.60 mėnesiui.
Taip, jaunas sportininkas ga žio celėmis. Tačiau dar įdomes- kurią išnuomuojamas nekilno
Prašo! I ’
■
jcu.AJL.-to turtas
ouiuas ir
n įrengimai
iidi^uuai — iš
is
li vienas kitas lenkt yrės laimė snis yra atradimas, kad geltoni jamas
Tu pirpini jų širdis
J Kokios baudos už parangos
v fene ; pusė
pusės ir numatomas moti. bet vėliau jis pajus nereika- augaliniai dažai Bet - Karctin vienc:
Vien amžino senumo
sutarčių įst. nusižengimus?
yra dar veiksmingesni, negu keti už nuomą su‘artas atlygiTrėliais*.
mingas pasekmes. Ypatingai vitaminas A.
n imas — iš kitos pusės.
« KL. Malonėkite išvardinti koTas vasaros -žiedų,
| kios yra nustatytos bausmės už
Rudens niuansų tikslingumas,
I parangos sutarčių federalinio
į įstatymo nusižengimus? Už atIr tie sietynai,

If one struck, would you
know what to do?
toe test five years 4,245 tornados have touched
n
4€ efferent states. WNte they can occur anytime. March
August are considered toe “danger" mon tos. State
Fee Rre and Casualty, t maidr hdffA tosur^r, uffJU toe
fclowtoQ suggestions tohefc few pet reedy tor toe Cocrang
mdto ftoeionnx

GETTING PREPARED

IF IT HAPPENS

Imwerw.
A MrtterW WtoNr fcrttee n

Paukšių Takai —
Kaip tavo tręliai!
Lakštingala, pradėk abstracto!
Nes nūdienos meno žmogus
N o retų būt kitaip sutvertas!
Kiekvieną metą tu, pavasari,.
Kiekvieną augalėlį nuotakos rūbu valkstai,
Kiekvieną žolynėlį iškaišai žiedais, •
Kodėl,.kbdėl tu žmogų pamiršai?
Tik vieną vienintelį kartą ,
Pavasario žiedai jo skruostuos
Ir žvaigždžių liepsnos akyse.-----Paskui 4Tas amžinas ruduo,
Paskui — žiema
Ir kurias miegas po žeme.

darrtat, board i*

M Mm JFOl

Kai bemiegę naktį
*Tu ifeįkamavęs
Gaudai mirties ranką
sauki kaip sesę —
tolyn pabėga,
dalge parašius:
Dar truputį laiko!
Dar -nevisą gamą '
Skanumo Ikg^-enue — >
Tau but gaila mirti,
Tau bus gaila žemė$
Jza Motekaitienft

lų alėja
VI2*7 ų
Jurbarke rajono V cšviles ėpylirkės Vitkiemių keline.
Trijuose rajonuose — Jona
vos, Marijampolės ir Vilkaviš
kio—nėra nė vieno ąžuolo gam
tos paminklo.
Daugiausia paskirų ąžuolų
gamtos paminklų yra Kelmės
rajone — 16, Švenčionių —ir
Radviliškio — 7.
Aukščiausias Lietuvos ąžuo
las yra Kėdanių rajene Nevėžio
apylinkės Šventybarsčio kaime.
Jo aukštis — 37 metrai.
Kai kurie ąžuolai — gamtos
paminklai turi įdomius vardus:
Ąžuolų karalienė (Vilniaus ra
jono Dūkštų girininkijoj), Ade
mo Mickevičiaus ąžuolas (Tra
kų rajono Aukštdvario mieste
lin), Perkūne ąžuolais (Plungės
kultūros ir poilsio parkas) ir
kt.
»

MES ATSAKOME
sakymą iš anksto dėkoju.
Donatas P-rauskas
ATS. Pirmiausia, pasirašiusi
parangos sutartį valdinė agen
tūra gali panaikinti tą sutartį,
jei randa, kad; firma nesilaikė
federaliniu nuostatu. Antra, as
muo ar firma pripažinti nesi
laikę federalinio įstatymo nuo
statų 3-jų metų lakotarpyje ne
gali su vyriausybe sudaryti su
tarčių, ne bent Darbo sekreto
rius ką kitą rekomenduotų

Tuo reikalu vyr. prokuroras
(Attorney General) gali iškelti
bylą tiems darbdaviams^už jų
darbininakms nesun^k^us už
darbius ąrbą* prisiekti ieškinį už
nusikaltimu padarytam nuosto
liui padengti, sulaikyti kontrak- _
toriui priklausomų pinigų iš
mokėjimą.
.
Z

Kas atsako į specifiškus
reikalus?

KL. Būkite malonus pasakytu
ar Valstijos ar Fed. Darbo da®
partamentas Chicago 1 e duos
sakymus į specifiklis klausimu:
ar dar reikės atsiklausti tos istaigos Washingtone dė] Parangos įstatymo nuostatų?
Kleopą^ M-t
miausią Darbo departamento
įstaigą, jeigu jūs turite betku.
kių problemų. Patiekite įstai
gai visas žinias, kurias jūs tu
rite, tai ir atsakymas bus pilnes
nis ir išsamesnis vietoje ir nerei
kės kreiptis į federalinį Darbo
departamentą Washington, DC.

(Daugiau žinių galite rasti
leidinyje “Federal! niai Darbo
Samdos Įstatymai—Federal La
bor Laws, kurį išleido Lietuvių
Teisininkų d-jos Chicagos sky
rius, gaunamas “Naujienų” ad
ministracijoje).

SOME CHICAGO MOTOR CW® "VJ OH
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M. Anccrys, ILu IL ir E. And- MI; J. Juodis, NY; J. Jucevi
ruška, N.Y; V. Augius, NY; St. čius IL; J. ir O. Jusiai, MA; |>.
Augi nis, NY; J Augustinavi- Kaklienė, AZ. J. ir 1 Kapčiai
NEĮPRASTINIS
ė;ii3. CH; D Averku; MA; B. ir FFL; J Kapočius, MA; N. ir O.
(Tęsinys)
- • i liežuvavo, paaiksėjo...
A. Bagdžiūnai. N Y; S. Balčiū Karašiū, NJ; A. ir G. Karosai,
Jums
negalima
kalbėti,
—
nus, FL; S. Baltušis. MA; B. ir Karašai. NJ; A ir Gj Karšokai,
’Gražus, solidus, bet kclcs
rūpinasi akušerė, o pati tąip ir
P. Balučiai, FL; P. Banionis, WI; V. V. Kazlauskas, CA; J.
Į)ii
a
klausinius.
UH; M. ir M. Barauskai. CA;1 ir P Klioriai, OH; K. ir K. Kogalvoja ji, guldama.
Bet
štai
atsidaro
durys,
ir
ty

K- ir V. Barmai, CA; V. Bar-! daičiai, FL; S. Koron kevičius,
Bet nepareina nei pusės va
liai,
solidžiai
įeina
į
miegamąjį
•tiška. OH; A. ir A EknetL, IL; Į CA; B. ii A. Kovai. MA; Bį
landos, kai vėl skambutis, ji ap
pats Kirjakovas. Jis sėda į kėdę
D ir S. Biručiai, NJ; G. ir B. Kizlowski, 1L; P. Kraujalis,
sirengia ir mato prieckambaryir
glosčioja
žandenas.
Stoja
tyBiskiai, IL; T Biinstrubas. IL; I FL; V. ir G. Kulpai. NY; K.
je tą, patį Kirjakovą.
L A. Brantas, MA; A. R. Bri- ( Linkus, FL; M ir V Lisaus
— Nuostabi netvarka, — sako la . Marja Petrovna kukliai
uitis, OH; J. rr O. Briedis, MI; I kai, CT; B. ir P. Lukai, FL; E
jis, — Nei vaistinėj, nei polici- žvelgia į jo dailų, bet bejausmį,
T. ii A. Biiikaitis. H-; A. ir M-■ Lukai. IL; J. Lukošius-Sanleis,
r.inkai, nei kiemsargiai — niekas medinį veidą ir laukia, kada jis
B- UŽeiia-, FL; Dr. V. ir S. Bub Kanada; S. ir J. Mačiulaičiai,
nežino akušerių adresų, ir tuo pradės kalbėti. Bet jis atkakliai
liai, MI, G Budraitis, MI; M..Į Ml; F. ir M. Mackeviėiai, IL;
tyli ir kažką galvoja. Nesulau
būdu aš priverstas sutikti, su jū
Budzinskas.CT; G.Butikas. L.I, V. ir J. Maleškai, IL; R. Markesų sąlygomis. Aš jums duosiu, kusi, akušerė ryžtasi pati pradė
H. Cenas, MA; J. ir J. Černiau- vičiai. NY; R. ir V. Masčiai, IL;
tris rublius, bet ... įspėju, kad, ti kalbą ir ištaria frazę, kuri
įprastai sakoma gimdytuvėse:
(Bus daugiau)
samdydamas tarnaitę ir apla
L.
čėsnienė,
.
-— Na; štai- ir Dievui dėkui,
us CA;
mai naudodamasis kieno nors
New
wYork;
C. čiužas; Illinois; I
vienu žmogumi šiame pasaulyje
patarnavimais, aš iš anksto su
V. Čyvas; OH; K ir E. Dak-į P1RXITE JAV TAUr’MO -OKU5
daugiau.
;
sitariu, kad atsiskaitant nebūtų į
riiai. FL; K. Daugvydas, MI; B.;
kalbų dėl' priedų, arbatpinigių ! . -— Taip, malonu, — sako Kir-j
Daunys. IL; O. .Dulkus. FL; Dr. į
ir t.t. Kiekvienas privalo gauti (Ja^OAas’, išlaikydamas medinę j
J. ‘r L Dičpinigaičiai. NY; B J
j veido išraišką, — nors vis dėlto,
savo. •
■• .
Dirsė, A.Z. J. Domeika, Kana-j
Rugiapjūtė
MIKAS ŠILEIKIS
iš antros pusės, kad turėtum per
Marja Petrovna neilgai klau
da: V. ir P. Dubauskai, NY; V.
virš vaikų, reikia turėti pervirš
sę Kirjakovą, bet jau jaučia, kad
Garbenis. IL; B- S.Garliauskas,
ir pinigu. Kūdikis negimsta so-s
jis jau nusibodo, įgriso, kad jo tus ir aprengtas.
i J° žingsnius. Rytą, besiruošda- TĄUTOS FONDO AUKOTOJAI 1983'M. i OH; J. Gasiliūivenė. FL;; D.
lygi, saikinga kalba sunkybe
ima išeiti, jinai mato, kaip valGatautienė, OH; P. ir V. GauB. ir A. Petrikai. CT; A. Petru- Į biai. CA; B. Gelston, FL; J.Dklojasi jai ant sielos. Ji apsivel
Ginidyvės veide pasirodo kai-I
mažiuikas Kirjakovo
lier.ė. A.Z. A. Poškus. Kanada; I
ka ir išeina su juo į gatvę. Ore I iumo išraiška, tarsi ji įvesdino;
išblyškęs, nukirptas gimGerštikas, IL; H. Gineitis, MA;
M
ir
A.
Povrlavičiai,
NY;
M.
j
tyriu ir šalta, ir taip rūškana, kad ■ į pasaulį gyvą būtybę be leidi nazistas, geria arbatą... PriePo 25 dol. aukojo:
J. ir S- Girdžiūnas, MI; A. >r (
Pranevičius, IL; J- ir M. Punk- • V. Girniai, MA;: kun. A. Golnet lempų šviesos vos matomos. mo arba iš tuščios užgaidos.. šais jj stovi Kirjakovas ir kalba
K. Lakickas, NY; J. Laueevi ris, FL: R. ir P. Rnčiukaičiai,'
Po kojomis pliurpsi purvynė. kirjakovas su atodūsiu pakyla ir savo saikingu, lygiu balsu f
i dikovskis, OH; R Graudis, NJ,;
čienė. NY; E. Legeckiene.
MD.;
S.
Radzevičiūtė.
AH;
Li A. ir L. Griauzdės. MA; L. Gu
Akušerė įsižiūri ir nemato ve solidžiai išeina.
— Tu moki valgyti, įmokėk gi P. ir J. Lekučiai; MI; G. ir
R a si avi eitis. CA. A. ir Ž. Ratai, | delienė, ST; S- J. Gvazdinskas. ■
žiko.
— Koks jis jūsų, Dievas su ir dirbti. Tu štai dabar nurijai
Lileikai, C A: A ir C. Li]
N Y; V- Ročiūnes; OH; L. Ra
— Tur būt,: netoli ? — klau juo... — sako akušerė -gimdy kąsnį, bet nepagalvojai, matyt,
CT; .A. ir B. Lukoševičiai. N.Y; džiūnas; MA: V. Rutkamkas; ML J. A. Gylys, N Y; M. lešsia jinai.
vei. — Griežtas toks ir be šyp- ]
šitas kąsnis vertas pinigų;
P. Mačiulis. FL; V. Mamaitis, OH; V. šamatauskas: FL: M. mantienė, OH; O. Ivaškienė,
— Netoli
niūrai atsako , senos...
MA; V. Jackūnas, DC; Z. Jaloo pinigai įsigyjami darbu. rlu FL; Dr. Č. Masaitis, CT: R. Ma
Samaitienė,
DU;
K.
ir
S.
SapetKirjakovas.
Gimdyvė pasakoja, kad jis valgyk ir galvok.,.
: į .
sių lien is, N Y; J. Matiuka.,. N Y; ka- CT; J. Savulionis; FL: B. sinskas, IL; A. ir V. Jankaus
tie on 3^
kai, NY; M. Janonis. MA; V.
josios visados toks. . . Jis sąži
Akušerė
žiūri
į
buką
vaiko
liters
sv
®y 3,000 te
Dr.
D
ir
A.
Mažeikai:
NY;
R.
Praeinamas vienas skersgat-.
ningas, teisingas, išmintingas, veidą, ir jai rodosi, kad net orui Mendoza. IL; K. ir O. Merkiai, Semaška: CT: V ir M. šeštokai: ( Janušauskas, CA; M. Jasėnas,
3,000 miles io tveid
vis, antras, trečias. ..' Kirjako
protingai ekonomiškas, bet visa sunku, kad dar truputį — ir sie MA; T. Miglinas, FL; Mikeliū- C A: Dr. K. Šidlauskas: P. ir E- NY; F. ir J. Jasinevičiai, OH;
ws«t!ns gasoline.
vas žingsniuoja ir.net jo eiseno-j
Sidikauskai.CA: P. Kkėrys. IL; M.Jasiulevičius; IL; M-ir V.Ja
tai tokiais neįprastais matavi nos sugrius, nepąkeldamos slę- nas. 1N; M. ir J. Mikoriai. OH:
je pasireiškia solidumas, teigia
I. ir J- Skirpaudai. CA; S Skir- vai. IL; J. Jokubka, IL; Dr.-Pmais,
kad
paprastiems
mirtin

gi
amo
neįprastinio
žmogaus
daL. Mingėla, MI; O. ir K. Miti mantas: CA; B. Skorubskienė,
mumas.
ir E. Jokubkai, IL; V._ Jomantas,
giems darosi tvanku. Giminės lyvavimor’Nęatsiniindama savęs nai., NJ; 4. a. A.,įtoaar;y, FL;
— Koks baisus oras, — pra
IL; A. ir D. Špokai; IN; L. špo
nuo jo pasitraukė, tarnaitės ne- iš išgąsči^Tr jau jausdaina rubtaria jam akušerė.
kas: NY; A- V. Staknis; N J: L.
išbūna ilgiau mėnesio, pažįstaišgąsčio,|^iaįrąa savo; ęyšuliu- Hi; Dr.- NaujokaitSįięA; C.J.S. Staškūnas, FL; T. Steponaitis;
Bet jis solidžiai tyli ir paste-. mų. nėra, žrriona. ir vaikai amži- kus ir skubiai
išeina. i/C/C •:
Niėjsoh;: UT. M
Ncreikai, NY; P. Stevens; FL: A ir L.
Limai stengiasi eiti lygiais ak- nai įtempti dėl baimės ir dėl
<Bet kelyje prisimena, kad pa NY; S.M. Norkus, Kasada; J. Stokai; CA: J- ir K- štuopiai;
| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
menimis, kad nesugadintų ka kiekvieno savo žingsnio. Jis ne miršo gauti savo tris rublius ,ta J Norton NY; B ir E. Novickiai,
MA; D. ir S- Šilkeliai: MT: J
liošų. Pagaliau po ilgo ėjimo sipeša, nerėkia, dorybių jis turi čiau, truputį pastovėjusi ir par ĮL; Z ir S. Obelemai, UH; S. ir
yra seniausia, didžiausia ir' turtingiausia lietuvių fratemalinė
Švedas; FL: K. Tamošaitis;
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,
akušerė įeina į prieškambarį; iš daugiau, negu trūkumų, bet kai galvojusi,’ moja.' ranka ir eina Lt Račkauskai, MI; P. ir S. Pa
MA; B. Tamulienė; CA; A.TauSLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
ten matoma didelė, padoriai jis išeina iš namų, visi jaučiasi toliau. ;
kalniai, CA; kun. J. Pakalniš ginas; IL; A.ir G.Treinys; MA;
darbus dirba.
‘
■
įrengta salė. Kanibariuose, net sveikesni, būna lengviau. Kodėl
kis, ,NY;-T. ir G. j^uonis. "WI; C Tron; NY: A. Uknevičius;
SLA—išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS M5LU0NUS dolerių
miegamajame, kur guli gimdy tatai taip, gimdyvė ir pati ne
— Jane Byrne atsisakėbpadė- A.jLa. Paliulis, CT: i Dr. A. ir NY: Dr. J Urbonavičiūtė: NY:
• apdraudų savo nariams.
1?
vė, nei dvasios. .. Giminių ir se gali suprasti.
S.
Pautieniai.
!
CA;
M.
Payson.
ti Ruth Love pasilikti' ChicagoA. L. Vadopalas; CA; B ir J.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
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M. K. Čiurlionio, M. SfleTkio, V. Kašubas, A. Rakštelės Ir A. Vanr
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▼itovardžip pavadinlnudafT Jtj vertiniai |
fadb^. Laba>
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Bet tur. Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof, B.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui
ir patarė mums toliau studijuoti.
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aviacija, tankai, kulkosvaidžiai, karių šrimoi, vaikai,
jiems įsteigtos mokyklos. Amerikos kariai yra paruošti
ne tik gintis, bet ir ginti Vakarų Vokietiją. Amerikiečiai
laukia, kad ir vokiečiai jiems padėtų, bet kaip- ilgai gali
gintis 200,000 prieš milijoną rusų karių?
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Amerikiečiai informavo vokiečius apie artėjančius
sovietų divizijas ir pranešė apie išplaukiančius sovietų
laivus iš Liepojos. Amerikiečiai patarė vokiečiams nesi
jaudinti, bet ramiai saugoti savo erdvę, sienas ir vande
nis. Amerikiečiai, aišku, informavo ir savo karo vado
vybę apie sovietų vedamus manievrus. Pranešė, kad šį
kartą rusų karo jėgos nesiverš į Vokietiją. Visiems buvo
aišku, jog tai yra pasjruošimas įsiveržimui į Vakarų
Vokietiją.

Šiandien sovietų karo jėgas Europoje valdo ne Sta
lino, ne gen. Žukovo, ne Antrojo pasaulinio karo metu
pasižymėję sovietų karo vadai, bet visai nauja karių gru
25 cents per copy
Užsieniuose:
pė. Maršalas Michailas Tuchačevskis buvo reabilituotas,
metams __
bet Į dabartinę generolų grupę neįtrauktas nė vienas Tupusei
metų
Nuo sausio pirmom dienoi
chačevskio bendradarbis ar patarėjas. Karo pabaigoje
Dienraščio kainos:
Naujienos eina fra-sdien, išskirtam (1943—1045 metais) Europoje iškilo gen. Zaicevas. Karo
Chicago j e ir priemiesčiuose:
sekmadieniu^ pirmadienius ir kven
tadiemus. įleidžia Naujienų Bendro pabaigoje seni sovietų generolai pradėjo politikuoti, bet
M. Šileikis
PAVASARIS (aliejus)
metams__________________ _ $45.06 vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago
pats Stalinas, o vėliau Žukovas juos suvaldė. Chruščio
pusei metų$24.00 IL 60608. Telef. 421-6100.
trims menesiams
$15.00
vas ir, Žukovą suvaldė. Tuo tarpu gen. Zaicevas, rusų J. KLAUSEIKIS
per Meksiką atskristų į Los An
vienam menesiui------- -- .— $5,00 • Pinigus reikia siųsti pašto Money šarvuočių vadas, studijavo visus svarbesnius karo veiks
geles. Komentatorius rodė TV
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su uža? kymu.
mus Vienoje, Čekoslovakijoje, Vokietijoje. Jis jautė tu
Ar tiesa, kad Kremlius nusigando?
ekrane sovietų reikalautąjį ke
rįs kelis gabius karius, mokančius kovos lauke oriem,
lią ir JAV pasiūlytąjį. Jei lėk
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Taip, Kremlius losangeliškių tikėdamiesi kai ką laimėti, Jie tuvams būtų leistas sovietų rei
tuotis, daryti reikalingus sprendimus ir veržtis pirmyn.
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet šeštadieniais — iki 12 vaL
Vienas Amerikos generolas jiems buvo didžiausias pa nusigando, jei patikėtum ką reikalavo, kad būtų teista dalį kalautas mašrutss, tai skridimas
vyzdys. Užtekdavo Amerikos aviacijai pramušti stip “Draugo” bendradarbis J. Ko sportininkų, jų palydovais ir būtų kaip tik |>er tas vietoves,
jelis parašė.. Gal to negana? sporto rakandus laivu į Los An kuriose įvairūs Amerikos kari
Geriausi rusų generolai pasiruošę
riausią vokiečių fronto ruožą, kad Amerikos šarvuočiai Veria pasiskaityti P. L. Jauni geles atgabenti. Laivas būtų ir niai ir raketų įrengimai.
kirsti vokiečiams
atsidurtų 30 mylių vokiečių užfrontėje. Gen. Patonac mo Sąjungos žiniaraštyje Da olimokidos idalwiu gvvenvietė, Apie tekius sovietų reikalavi
buvo su pirmomis Amerikos tankų eilėmis. Jis nekreipė nutės Mažeikienės, r^stą: “So lurinli diplomatini imunitetą.- mus buvo iš anksto žinoma ir
Praeitos liepos pirmomis dienomis sovietų vadovybė dė;mesio į vokiečių pralaužtą liniją, bet stūmėsi pirmyn vietai bijo laisvės tinklo”...
Vadmasi, laivan nevalia būtų A. B. Mažeika “Drauge” reklaPuikūs žodžiai, puikūs teigi- ižengli muitininkams bei imigrr mavo.u, jog “Baltic Freedom
buvo sutraukusi Į Vakarų Vokietijos pasienį vieną mili Ir iš priešakinių eilių Įsakinėjo užpakalyje likusiems ge
joną gerai ginkluotų sovietų karių. Vakarų pasaulis dar nerolams, ką jie privalo daryti. Vokiečių kariuomenės nai, jeg losangeliškiai su "Ban cijos valdininkams, kaip kad League” ruošiasi uždėti sovietų
šiandien mažai ką težino apie šiuos paruošiamuosius so generolai kovai jau netiko. Jie vienas kitą kritikavo ir the Soviets Coalition” ir su Bal- tokiem> Amerikos pareigūnams lėktuvams areštą ir tuo atlygin
laisvės lygos akcija privertė nevalia buvo kontroliuoti laivOį. ti pašautame Korėjos lėktuve
vietų manievrus, nes pranešimai iš Vokietijos mažai apie patys sau kulkas Į pakauši varė. Gen. Zaicevas po karo 'ų
sovietus “pasitraukti.;iš4 olimpia kuriuo atplaukė Anglijos kara žuvusių šeimoms.
tai tebekalba, o didieji laikraščiai dar beveik neskelbia. vadovavo tankų karo mokyklai. Iš kelių šimtų rusų šar das”. Tačiau ABC televizijoje, lienė šį miestą lankydama. Ant
Kurie motyvai nulėmė sovie
Jei vokiečių krašto apsaugos ministeris Manfred vuočių vadų, aukštąją Zaicevo vadovaujamą šarvuočių žinių komentatorius, aptarda ras sovietų reikalavimas: dalis tu alsisakvm-a dalyvauti Los An
Woerner nebūtų Kiele prasižiojęs, tai ir patys vokiečiai mokyklą 1977 metais baigė generolai: Piankovas, Lobą- mas tik ką pa-skelbtą Sovietų jų sportininkų būsią lėktinais
olimpiadoje, lieka paslapmažai apie tuos manievrus tebūtų žinoję. Naujienos bu eevas, Šeinas, R. I. Krylovas. N. Ū. Mudadurovas, R. M. S-gos atsisakymą olimpiadoje atskraidinti. Newfoundland !sa: tyj e. I.cs Angeles Times rašė,
vo pirmos, prabilusios apie pravestus liepos pirmos še Savočkinas, L J. Celonbejev. Visi čia paminėti sovietų dalyvauti, net nė neprasitarė loj degalų pasipildę lėktuvai tu-Į įag sovietams atsisakymą paretų skristi įstrižai per JAV te-1 skeli
šiomis dienomis pravestus manievrus. bet tikslesnių ži šarvuočių vadai paties Zaicevo buvo atrinkti kovų metu, apie čia paminėtųjų organizaci
ritoriją į Los Angeles.
jų įtaką sovietų sprendimui.
j htion” nariai džiaugsmingai sau
nių jos neskelbė, nes pati redakcija nežinojo. Reikalas o vėliau jie buvo parinkti atskirų karo mokyklos dalių
Amerikos valdžia abu reika kreditu tai skyrė, bet vėliau kai
Komentatorius dėstė, esą so
paaiškėjo, kada sovietinė kariškoji spauda pradėjo pur dėstytojais.
laviinus atmetusi su paaiškini ;ur:.? is Jų pažvelgė blaiviau ir
vietai
galėję
iš
karto
pasakyti,
vais ■ drapstyti minister! Woerneri, grįžusį iš Washingte kredito koalicijai nebepripajog Amerika nesiuntė savo spor nui: laivui būtų taikoma ta pa
Verta
atkreipti
dėmesį,
kad
šių
sovietų
generolų
tar

tono. Ministeris pats pasakė, kad vokiečiai labai atidžiai
žįsta, esą, sovietai koalicijos vei
pe nėra nė vieno lietuvio, nė vieno latvio, nė vieno esto, tininkų Maskvos olimpiadon, tad ti patikrinimo procedūra, kaip klą i>anaudoję tik savo nutari
sekė rusų manievrus ir vokiečių pasiųsti šnipai pajėgė i
gudo ar ukrainiečio. Nėra mongolo ar azijato. Visi ru 'r Sovietų Sąjunga nesiūs saviš ir kiekvienam kitam turistus at mo priespaudai, kartu rasdami
patirti sovietų karių nuotaikas.
vežusiam. Gi sovietų lėktuvai
sai, karo metu Zaicevo draugai, mokėjusieji išpildyti ne kių į Los. Angeles. Bet sovietai, turėtų skristi nuolatiniu masru- orogą propagandai tariamų losVokiečių karo vadovybė žino, kad sovietų divizijos, tiktai Zaicevo Įsakymus, bet pajėgusieji kitiems įsakinėti. nežadėdami olimpiadoje daly
angeliskių banditų veiksmais
vauti, darė tam tikrą žaidimą, tu į Kubą, ten degalų pasipildė
Ameriką šmeižti.
buvusios Vakarų Vokietijos pasienyje jau grįžo į savo
Sovietų gen. šeinas vadovavo tankų divizijoms Če
pozicijas, bet iki šios dienos jiems dar neaišku, ar nuo koslovakijos. Zaicevo priežiūroje, o gen. Piankovas buvo
Nauji vėjai “Drauge’’, bet
rams
ir
pasiliko
Magdeburgo
srityje.
Jo
žinioje
yra
pa

pasienio pasitraukė visi sovietų kariai. Jeigu ne visi pasiųstas Į Užkaukazi, kai ten reikėjo apraminti vietos
.... ne iš vienuolijos pusės
čios
naujausios
keturios
sovietų
tankų
divizijos.
Bet
ku

pasitraukė, tai koki rusų daliniai liko Vakarų Vokietijos gyventojus, norėjusius savarankiškai tvarkyti savo res
riuo momentu gen. 'Piankovas .gali pasiųsti diviziją, dvi Ilgos diskusijos “Drauge” apie
pasienyje. Ministeris Woerner prasitarė, kad rusai ruo publikas.
arba visas keturias šarvuočių divizijas frontui pralaužti. wBian 110 Soviets” koalicijos
šią smogiamąjį kirtį (Blitskriegą) Vakarti Vokietijai.
veiklą sudarė progos pravėdin
Maršalas
Grečka
asmeniškai
pasveikino
kiekvieną
Jo
žinioje
yra
reikalingi
sovietų
aviacijos
daliniais,
kurie
Sovietų divizijas galėtų sustabdyti tiktai Amerikos ato
ti redakciją nauju vėju, kur ne
čia
paminėtą
jauną
sovietų
karo
vadą,
kai
jie
baigė
aukš

gali
prakirsti'bet
kuri
Atlanto
Sąjungos
dalini,
palikti
koks broliukas ar vienuolijos
mo bombos, jau esančios Vakarų Vokietijoj. Prancūzijoj,
rūkstančius dūmus ir praskinti laisvą kelią tankams verž auklėtinis leido, bet šiaip savo
Belgijoj, Anglijoj ir Italijoje. Bet rusai yra paruošę tan. tąją Zaicevo vadovaujamą šarvuočių mokyklą.
Gen. Lobačevas buvo paskirtas vadovauti vadinamai tis pirmyn. Turint galvoje, kad Henry Kisingeris važi gabumais redakcijon patekęs
kus, šarvuočius, aviaciją ir dviejų divizijų įvairiausių
Tania šarvuočių divizijai, kuris dabar paskirtas ginti nėja po Europos valstybes ir Įtikinėja vyriausybių na- vyras.
ginklų rūšių karių.
((Bus daugiau)
: Maskvos karo apygardą ir patį Kremlių. Be jo žinios, rius, kad geriausia būtų, jei Amerikos kariai išvyktų iš
Vokietijoje dai tebėia 200,000 Amerikos karių. Tų joks sovietų ar koks kitoks karo dalinys kojos neikels Vakarų Vokietijos ir rūpintųsi Centro ir Pietų Amerikos
— Richard Burien mirė švHkarių užlaikymas amerikiečiams brangiau kainuoja, gen. Lobačevo ginamą sritį.
"
<saugumu, galima suprasti, kokios
‘
”
nuotaikos vyrauja Vo- can joj. Ten jis bus penktadie-',
negu visos Amerikos karo išlaidos. Ten yra ligoninė
ligoninės,
, šarvuočių gen. Piankov atvyko į Vokietiją maniev- kietijos gyventojų eilėse.
nj palaidotas.
iį T
$45.00
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VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATA
Venezuela, Caracas, 1982 metai

Be daugybės žmogaus organizme esančių fi
žinių arba kūniškų dalių, jame funkcionuoja ne
toias P. E. Revers pastebėjo, kad kai kurie ligo
niai išgyja nuo skrandžio ligų, kuriems būdavo
mažiau ir dar labiau sudėtingesnių dvasinių ele
mentu: jausminės, protinės, sąmonės, vaizduotės,
sąžinės ir daugelis kitokių. Tos visos dvasinės
pa jėgos žmoguje reiškiasi per medžiaginę orga
nizmo dali — galvos smegenis. Jos yra nuosta
biausias Visatos Kūrėjo kūrinys, padovanotas
vieninteliam mūsų planetos sutvėrimui — žmo
gui. Ir visi kiti žemės gyviai turi labiau ar ma
žiau išlavėjusias smegenis, bet nė vienos iš jų
negali susilyginti su žmogaus smegenimis ir jų
veikimo apimtimi bei galia.
Žinant žmogaus fizinę sudėtį, jo dydį ir apim
tį, galvos smegenys sudaro tik mažytę žmogaus
organizmo dalį tiek dydžiu, tiek ir svoriu. 0 vie
nok toji žmogaus organizmo dalis,' telpanti galvos
kiauše,*’O veikimu ir to veikimo galia yra neišaiškinrmo p būdžio Kūrėjo stebuklas: ne jų svo
ryje ir dydyje gludi smegenų pajėgumas, reiš
kiantis dabart ės, praeities ir ateities žmogaus

protavimo ir visų kitų dvasinių galių pasireišk-i
mą ir pajėgumą visas tas funkcijas sukaupti ir
išlaikyti atminties “archyve”, bet tos žmogaus
dalies struktūroje — subudavojime.
Žmogaus galvos smegenys turi nepaprastai su
dėtingą nervų tinklą, kuris valdo ir retruliuoja
smegenyse esančius dvasines galias, sukatipian-čius ir leidžiančius jiems veikti židinius —cent
rus: atminties, protavimo, jausmingumo, lųokslinius, raštų-prozos, poezijos, piešimo, vaidybos ir
kit i visokių regijonus. Tie regijonai turi daugy
bę Įlinkių, išraitymų ir kitokių griovelių,'kurių
kiekvienas atlieka jam skirtą uždavinį. Visits tas
stebuklingasis aparatas yra glaudžiausiai suriš
tas su visu ir organizmu paskiromis žmngats' or
ganizmo dalimis. Ir vienų, ir kitų tų dalių sune
galavimo pasėkoje visas organizmas nebetenka
savo normalaus veikimo ir tą negalią, paprastai,
mes vadiname liga arba susirgimu. Juos visus
mumyse iššaukia įvairiausios išorinės ir vidinės
kūno priežastys: persišaldymas, susizeidimas ir
daugybė kitokių, o mūsų vidinių organų negala
vimus sukelia paprasta akimi nematomi sutvėri
mėliai — bakterijos ir dar smulkesni padarėliai
—virusai; kurie į’mūfeų yidinies organus patęn,
ka kvėpuojant Užterštu oru ir valgant netinka1
mus mAisto produktus.
Tiek išorinių, kaip ir vidinių mūsų organiz
me sukeltų veiksnių kūno negalaviYnai pasireiš
kia įvairiausiomis formomis arba ligomis. Jų yra

i

neapsakoma daugybė. Ji vargina tiek paskiras gydytojas yra parašęs daugiau kaip 40 veikalų,
fizines ir dvasines mūsų organizmo dalis, lygia kuriuose kiekvienam suprantamai yra išdėstyti
greta ir visą organizmą, kuris prigimtinėmis prie natūralistinės medicinos būdai, vaistai ir gydymo
monėmis kovoja prieš tuos negalavimus. Tačiau jais patarimai bei nurodymai.
Gydytojas Vandens savo veikaluose ypatin
dažnu atveju tų kovos priemonių neužtenka ir
prisieina imtis pašalinių jėgų kūniškus ir dvasi gą dėmėsi atkreipia Į širdies negalavimus ir i jos
nius sutrikimus sugrąžinti vėl į normalia, t. y., nervinius sutrikimus. Visų pirma jis smulkiai
sveiką padėtį. Čia milžinišką darbą atlieka spe ir išsamiai nurodo širdies nervinių sutrikimą prie
cialistai gydytojai, naudodami Įvairiausias me žastis, kurias pavaizduoja šitaip: “Kartais kaidiciniškas priemones arba, kaip mes jas vadina kurie iš mūsų pradedame jausti netvarkingą šir
dies veikimą. Ji neįprastai smarkiai plaka, mūsų
me — vaistus. •
Tie specialistai — gydytojai ne vien patys pulsas pasidaro nenormalus, tai dažnėiantis,'tai
gydo, bet kartu duoda patarimų bei nurodymų, sulėtėjantis.’ Drauge su šiuo nenormalumu atsi
kaip sumirgusieji privalo laikytis ir kokiu maistu randa ir kitokiu reiškinių, kurie nieko bendra ne
puri su normaliu širdies veikimu bei su mūsų
naudotis, norėdami pasveikti.
Toliau sekančiuose posmuose pateikiu keletos kraujo cirkuliacija. Tokie reiškiniai vadinami
pasižymėjusių gydytojų nurodymų, kaip ligo nerviniu širdies veikimu arba neuroze. Ją daž
niams patiems gydytis ,ir kokias tam gydymui, niausiai iššaukia viso mūsų organizmo r^rrinis
stovis arba psikozė — nuolatinis susijaudinimas.
priemones vartoti
>
Nuolatinis jaudinimasis, nenormalus gyvenimas,
Gydytojo Vanderio patarimai širdies nerviniam netinkama mityba ir vartojimas erzinančių mais
storiui pagerinti
to produktų yra tie veiksniai, kurie ir sukelia ner

Gydytojas Vandens plačiai yra Žinomas, kaip tinius širdies negalavimus.
(Bus daugiau)
medicinos mokslo apedalistaa. Jis yra naujų me
dicinos bųdų išradėjas. Jo išradimai universaliai
pripažinti ir daugelyje -kraštų vartoiami. Jis aiš
° AT!
YK 'R K1
PARAGINK
kiai nurodo ligų ligų priežastis ir duoda konkrečiu« patarimus, kaip nuo tų ligų galima apsisau
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS"
goti ir kokiomis priemonėąuf- Tų priemonių pa
tikimumo centre stovi natūralioji mediciną. §is
aUJlOT
av
X 1984

A £ ▲
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eiame namehųe, tun Pilypai <
aprašė, bet ji negalėjo. Jai buvo
nutraukta koja ir kurį laiką ne
galėjo vaikščioti. Ji persikėlė
gyventi pas savo dukterį Mil| dą, ištekėjusią už vietos ūkinini ko ir susilaukusių dviejų sūnų.
Paskutiniu metu ją pradėjo
j kankinti kitos ligos, senatvėje
greitai besikabinančias prie vy
resnio amžiaus žinomų.

Mary Philips

K VILIAUS

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

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

Savo laiku jiedu su Pilypu
gyveno Roselande, turėjo siu
KVIETIMAS
vyklą ir pardavinėjo Naujienas.
DR. PAUL V. DARGIS
I Ekonominiam gyvenimui pa
Vasaros liksmybėms pasibai-;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
sunkėjus, jiedu persikėlė į Seotsgus, sugrįžus iš atostogų ir sto-1
I ville ir įsigijo nedidukę farma,
Westchester Community klinikom
vykių, sesės skautinmkės, trok uric j e jiedu ir gyveno.
liai skautininkai bei wr. skau-jĮMbį
Medicinai direktoriui
Mary Ellis gimė Westville,
tės židinietės, yra kviečiami į! |raB|
1938 S. Manheim Rd^ Westchester, IIL
j Ind.. kur gyveno atvažiavę Vin
suvažiavimą, kuris įvyks š. m. Į
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
cas Pilypas, Bass Lake, Ind., prie
spalio mėn. 6—7 dienomis Cle- ĮUggjj
ežero, susipažino su Mary Ellis
velande, Ohio.
TeL: 562-2727 arba 562-2728
broliu, meškeriotoju, o vėliau
Vintas Pilypas savo ūkyje su svečiais
Dienotvarkėj bus svarstomos
susipažino ir su Mary ir susituo
skautiškos temos, Nagrinėsime!
/
Ketvirtadienį Mary bus pa kė.
Vakar, rugpi-ūėio 8 dienos
esminius skautybės klausimus, Į
TEU 233-8553
Abu Pilypai buvo pažangūs
paliesime išeivijoje nuolat au naktį, iš rugp. 7-tos į 8-tą, mirė šarvota vietos šermeninėje, či
Service 461-8200, Page 06058
gančius veiklos rūpesčius ir me Mary Philips (Pilypaviėienė), penktadienio ryte bus laidoja žmonės, rūpinosi farmierių rei
ma Riverton kapinėse
sime atvirą žvilgsnį į save, Pre- j Vinco Pilypo žmona.
kalais ir savo vargus ir džiaugs
Liko duktė Milda va vyru, jų mus aprašydavo Naujienose.
lementu minčių ir patarimu ve-1 Pilypai turėjo ūkį prie ScotGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darni, ieškosime mūsų veiklos ville ir dukrą Mildą ištekėjusią 26 metų sūnūs Chan Williams
čikagiečiai organizuotai pra
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS
būdu ir metodų pasitobulini už vietos ūkininkaičio.
ir 25 n^etų sūnus Danold Joe. leisdavo vasaros ekskursijas pas
3921 West 103rd Street
tVisi vyresnieji naujienieciai Pilyfpirs, meškeriodavo didelia
mo.
Kol Pilypas buvo gyvas, tai
Valandas pagal .$n<dtarimu
Atidžiai išanalizavę išeivijoj abu Pilypai dirbo savo ūkį, bet prisimeną Vincą l^ypą, kuris me ežere ir pasilsėdavo. Miego- j
lietuviškos skautybės reikšmę Pilypui mirus, Mary vasaros me labai gyvai aprašinėjo farmerių davo ant Pilypų šviežio šieno, j
ir mūsų atsakomybę
prieš
atei i tu
gy’veno savo ūkio sodyboje, gyvenimą, jų viltis ir sunkumus. Visi gražiai prisimena visus tris
.
1
. .
nančias karras, stiprinsime sa- j 0 dienią persikeldavo pas
Pilypas mirė prieš lū metų. Jo Pilypus.
]Rep. į
OPTOMETRISTAS
ve naujais pasiryžimais ir toliau (jukj-ą Mildą.
žmona Mary gyveno tame pa
KALBA LIETUVIŠKAI
bekompromisiniai budėti savo
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 įžodžio sargyboje.
Tą pat akimirką, kaip šalto Ji
Tikrina akis. Pritaiko akinius
Todėl kviečiame visas ir vi- j
PABUCIAVLMAS vandens srovė, apliejo jį gar
ir “contact lenses”.
sus, kurie sielojasi mūsų skau- j
amžinybė, kaip jis Icn ateina. Į saus, aštraus juoko išsiverži
(Tęsinys)
tybėje, skaitlingai suvažiavime
Jie jautė begalinį nuovargį. Gal mas.
dalyvauti. Suvažiavimo regist
Karolis atsitraukė nuo stalo
Iš palapinės gilumos išėjo jo
racijos informacija bus skelbia biauriausiai nusiteikęs ir nuėjo va buvo tarsi švino pripilta, ko
jos
suakmenėjo.
Kaž
kas
ji
tren
kankintoja su knyga rankoj ir j
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
ma spaudoje.
tiesiai j savi kamlbarį.
kė į žemę, sulaikė...
su skarele prie lūpų.
Budėkime drauge skautiško
PROSTATOS CHIRURGIJA
Sodas buvo pilnas paslaptįngo * —7 Puiku! — sušuko ji — pui- !
Nusirengęs lig marškiniu puo
darbo kely!
2656 West 63rd Street
? lė į lotą. ’ Bet užmigti ’ nęgalė- šnib^iėjimio.'ži^yisi medžiai ir ku, Karoli! šito jums, tai kaip !
Yilandos: antrai 1—4 popiet,
ps. t. n. M- Natsvytienė, *■ jo. Jam kliudė musių zirzimas krūmai kažką sakė jam. ir apie tik dar trūko.
Skautininkių skyr. vadovė I ir užpludusių minčių spiečius. ii- ’
. Ir jinai juokės ligi ašarų, figi ,
"
Ofiso telefonas; 776-2880,
j. s. K. Miesevičius,
(Sena kriauše supdama supin isterikes.
; Dūsaudamas nesuprantamus žo
Rezidencijos telef.: 448-5545
Skautininkų skyr. vadovas
tas sakąs, tarsi, palellas į jį ran
Karolis paliko statulą — ir
džius, jis vartėsi lovoj.
kas, grasinamai šnibždėjo: “Ką
— Erdvės teisės pareigūnai
Kai besileisdama saulė aplie- jis daro! Ką jšs caro!”
OO ji, paėmus jį už rankos,
tikisi sumažinti pavojingą rakė-j jo purpuru išbaltintas namelio
Jazmino krūmas virpėjo pik- prakalbėjo su klastinga pajuo
Florida
sienas, jis nurimo. Jis kažką
i
tų lietų.
tu džiaugsmu ir metė jam po ka:
tvirtai nusprendė. Keletą sekun
kojų baltus žiedus, kurių kve
— Eikit dabar man skaityti
džių ramiai.išgulėjęs, jis atsikė
pėjimas svaigino galvą. Rožės “Vėlinių” — Aš tikra, dabar,
FIRK1TB JAV TAUPYAiO &ONU1
lė, apsirengė ir išėjo į sodą.
rodė jį šakelėmis viena antrai ir jums geriau seksis, kaip iš ryto.
Prostatos, inkstu ir šlapumo
Artinosi vakaras. Iš ežero ki- krykštė, kaip pensionatės, šnibžBet tą akimirksnį sugriovė
takų chirurgija.
. lo sidabrinis rūkas ir draikėsi dėdamos viena antrai: “Koks jis
perkūnas ir prapliupo srovės
i viršum sodo. Žolė išsitiesė, užsi
S 88
kvailas!... chi chi” — Lelijos smarkaus lietaus. Todėl no
5025 CENTRAL AVĖ.
darė vijokilių taurelės. Kregž
gėdingai uždarė savo baltas tau rams nenorams jie turėjo pa
St. Petersburg, Fla. 33710
dės lakstė prie pat žemės, api- reles, melsdamos ir šnibėdėdasilikti palapinėj — ji juokdamos
TeL (813) 321-4200
brėždamos didžiulius ratus —
mjos: “Nevesk mus į pagundą”... vis tyliau ir tyliau, — jis pama
~ - ............... .................................
HEART
O išdžiuvusi akacija tiesė pa žu atsigaudanias ir ateidamas
Šutino.
skui savo juodus sudžiuvusius į save.
FUND
S.
MOVING
Karolis pasuko į Rojaus pusę. pirštus, kabindamos Į jo ran
Apdraustas perkraustymas
Reikėjo eiti tik keletą žings kas ir plaukus ir šaukė girgždan
E įvairiu atstumu
— Atrodo, kad geso bendro
nių, bet jam rodėsi, kad visa čiu balsu: “Giižk, pamišėli!
ANTANAS VILIMAS
vės .neturės teisės kelti aukštas
Grįžk, kūdiki!”...,
kainas už natūralų gesą. Teis
TeL 376-1882 ar 376-5996
Kai jis pažiūrėjo aukštyn, tai
mas bendroves suvaldė.
/Fresh Cherries Nest
pametė plaukiančius debesius,
J In Summer Dessert
iš kurių krito rūsti, bloga le
PERKRAUSTYMAI
mJianti sutema. 0, kai pašiūrėje
žemyn, tai jį suodino įsmeigtos
' MOVING
į jį didelės asirų ir ramunėlių
Leidimai —. Pilna apdraudė
akys.
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
Cždūsdamas. išsiblcškefr, iš
ir VISA korteles.
džiūvusiu, virpėdamas jis sku
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-SG63
bino pasiekti palapinę.
—
Drebančia ra.-.ka jis prasklei
dė vijoklius ir Įsitempęs, pasti
ręs, kaip lunatikas, pasuko tie
SOPHIE BARČU
siai į pusiau sutanoj baltuojan
čią Ievą.
-?‘O
AAOIJO t BIMOS VALAMDQi
Atsistojo ant žemo piedesta
lo, apipynė rankomis statulos
SERVE WITH PRIDE IN
noo 8:30 iki »^0 raL ryta. kakle, prisispaicJęs j ją — krū
SUHaa WOPA . 14M AM
THE NATIONAL GUARD
tinė prie krūtinės, veidas prie
trui>liu*|atna« H raOay ftvMie*
veido, lūpos pr e lūpų.
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Firneral Home and Cremation Service
f

Charles Stasukaitia

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service
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GAIDAS-DAIM1D
GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
. (,
N '>

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

4r

Telef. 4^6'2345

I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, IIL 60650
TeL: 652-5245

’U,

-----

MMMMMMMMMIBMM
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TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERAIENIN

PaUrėjaJ ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 9744410
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MIDLAND EDERAL SAV
INGS aptar- auja taupymo ir
įamų paske4 reikalus visos
nūrų apyl nkės. Dėkojame
j ms už mt/ns parodytą pa
sitikėjimu. ^tes norėtum bū
ti Jums na dingi ir ateityje.
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VASAITIS-BUTKUS

2657 W. 4W» STREET
’ ChUac^ IL 60629

1446 South 50th Avenue . W
Cicero, Illinois
\

I

Telefonas — 652-1003

tel. 92S-7400
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DĖMESIO HALEI 1

raA.L ĖST ATS

tlAL estati ėo« sali

hj* jaus

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAS^
13
NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSLMOKXJIMAlt
DEL VISŲ LNEORMACUŲ KREIPTIS R

MUTUAL

FEDERAL SAVINGS

PETRAS KAZANAl'SKAS, Prezidentu

BUTŲ

TeL S47-7742

Chicago, IIL

Z21Z W. Cermak Road

NUOMAVIMAS

C MAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

> NOTAR1ATAS

• VALDYMAS

• VERTIMAI

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BEI Ju REALT3
IN COME TAX SERVICE

1529 So. Kedzie Ave. — 778-233
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
pataisymai

ČIA GERIAUSIA VIETA

Turiu Chieagos mieste
Dirbu Ir ūžmlesčiucse,~"^»lt,
garantuotai ir s^žmhvįaL
KLAUDIJUS PUMPUTI*
4514 S. Telman A*®.
T»L 927-3559

LIETUVIAMS.

JACHTKLUBAS KVIEČIA
MĖGĖJUS

Magdalena B. Stankūnienė

Pranešimas vandens mėgėjams

į butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves•ąvimas.

Iš gėlių ciklo — aliejus 197-.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

A. Janusaitis

Veranda ‘.alsina apie
.10 as1
enu, knibždėti knibždėtu sve-

DĖMESIO
62-50 METU AMi yAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas penstninkars.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ava,
Chicago, III.
Tel. 523-3775 arba 523-9191

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

PAGERBTA JUBILIATE

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

OPEN HOUSE SATURDAY
and SUNDAY, Angus'. 11 and 12
1 co 6— 8127 S. Sawyer
St. Denis, by owner —
immaculate brick Cape Cod, .
3-4 bdrms., stir, porch, fin. bsmt,
with, wet bar. Many extras. 2 car
g3T<igc. 38x125 lot.
$61.500 offer
434-4664

mis. Be to, savo atsilankvma
parenisiine u Klimus BALI*c
uždavinius.
P. Venclova

i rovų sutraukė žemutinę-namo
’salę, kurioje iškabinti jubiliatės’
darbo paveikslai. Jų tiek daug.
1 net kelios eilės, kad tą salę bū- j
tų galima pavadinti galerija. Jo-;
j e gausu gamtovaizdžiu, gėlvnu
:r srauniu uneliu banguojančio
vandens; mena Lietuvos laukų I

LIETUVOS VYČIŲ
SENJORU SUSIRINKIMAS

1984 m- rugpiacio 6 d. 66 v.
yakare Vyčių >aleje įvyko susi
rinkimas. Pirmininke Al. Gabahene malda pradėjo susirin
kimą ir patiesė dienotvarke,

M. ŠIMKUS
INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tek 254-7450

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.
Herman D e č k y s
i ei. 585-6624

Naujienose galima gauti

Taip pat daromi vertimai gimTrrių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai

AUGUSTINO PAšKONIO

r Homeswhirslttsursnse

—__

įįh

Notary Public

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairus Taisymai

t

miscellaneous

Įvairūs dalykai

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
jdj

fį
.u
/
H

GROSBY'S BLUEBERRIES

_ good picking, open 8-6 daily.
Take 1-91 to first Michigan exit
(M239) — right 1H miles to
1000 N. — right 1 mile to Cros
by’s. 219—326-8712.

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite S1.00.
Čeki rašykite ir siųskite:

PERSONAL
Asmenv l*ško

NAUJIENOS. 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608
H:
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL SOSC8

Peter Kazanauskas, Pres,

Tel.: 847*7747

B>UISi Mon.Tue.Frl. X Thur ,9-8 Sat. >1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 M___________________________ -

.

.___________________________

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

_ Looking for a Lithuanian
gentleman in his late 60s, or
alder, to relocate to sunny Ari
zona to live out his Golden
Years. Must be non-smoker or
drinker, r.o dependents, on small
income to share my home.
Write, in English to: Box 273,
c /o Naujienos, 1739 S. Halsted
St.. Chicago. IT, 60608.

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — 517. '(Persiu n titrui pridėti 51)
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

1. T------ -

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, riAnonrenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A. Gunwea — MINTYS IR DARBAI, 259 peL Uečfa 1905
metę įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai h
luiirūpininią ------------------------------------- — ■ ■ 88.00

Dr. A J. Gosaen — DANTYS, jq priežiūn, sveikata ir
tfroiia. Kietais viršeliais___________ 1-------- F4.00
Minkštais viršeliais, tik ---------------------- 85.00

Dr, A J. Guaseu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai- Tik------

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

TeL 776-5162
1S49 West 63rd StrwS
Chicago, IIL 5062?

advokatų draugija

V. BTLAmS
ir V. BRIZGUS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet,
šeštadieniais pagal susitarinup
£606 S. Kvdrte Ava.
CM090, IIL 60629

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Fxs Rrj rat ZibssTr isw-W

Dšrbo valandos: Kasdien: Hue
9 vaL ryto iki S vaL vakaro,
šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimą.

A

DR. ANTANO RUKšOS

'_______ u
1
S.

^■-a-------- —----------- :A -

JOS KARIŪNU LIKIMĄ

Naujai pasirodžiusi

F. Za polis, Ąsen*
3205% W. 95th Si.
tverę. Park, III.
SO642 - 424-8654

----- -- --- . --

--- U

Tek: 778-8000

JOHN GIBAITIS
4i

Advokatų įstaiga
6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700
-

.

-

-

■

.. -

!

I
: - -■■■ x

F2.0®

Uip pat užsakyti paštu, atsi&ntu* čekį arba
5Kwey orderį, prie nurodytos kainos pri, 4Waat S] yersinntimo išlaidom*.

!

NAUJIENOS,
Sa. KA££TMD FI, CMICAOO, K
6 — Naujienom, Chicago, 8, IR

f

Friday, Attest 10,-194-1

