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SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AME
RIKOJE KVIEČIA DALYVAUTI
ALTo KONGRESE
laisvinimo
darbe' kviečia
Amerikos Lietuvių Taiyba atlie-l
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10-tą Amerikos Lietu-

ka didelį ir svarbų vaidmenį, ši
Susivienijimo Lietuvių Ame
bendrinė orgaizacija apima vi
nariai ir kuopos yra kvie
są Amerikos lietuvių visuome
’ eiarm Kongrese dalyvauti ir išnę, kuri remia ir palaiko ALTo
mgresą, su; rinkti a t stovus
veiklą.
a už Lietu■ kiu: ‘Vieninga
Stambus A LT o rėmėjas yrs
i vos laisve”.
Susivienijimas Lietuvių Ameri
Povilas P. Dargis,
koje. Jis ne tik prisidėjo prie
ALTo kūrimo, bet visą laiką da
Prezidentas Susivienijimo
lyvauja jo darbuose ir jį remia
J J etų v ių Ame: rk 1) j e
įvairiais būdais. Nėra abejonės,
f
k ad Susi v ie n i j im o d a 1 y v a vim as
generolai ir ju
ve
ALTe prisideda prie jo stipri
įrėši su sodalis- LUfuvoi k>riu€
nimo. Visos SLA kuopos įeina ;
į ALTo sudėtį. Įvairiose Ame-j
ti. Patys kariai pataria lenkams
rikos vietose Susivienijimo kuo-;
veikėjams išvažiuoti, kad “vė
pos dalyvauja ALTo skyrių val
liau nekiltu nesusipratimu.
dybose ruošia tautos švenčių
minėjimus, ^prisideda prie teisin-!
Tikslūs apskaičiavimai yra jagrindas
• — - Naujausias bombonešis
gos informacijos skleidimo apie j
sėkmingai skriesti erdvoje
! 147 pėdų ilgio. Pakilimui ir
Lietuvą amerikiečių tarpe, 01
sileidimui ištiesia sparnus, o
I EDWARDS AIR FORCE BA- tujas. Jis pikilo 300 mylių auk’
tūkstančiai SLA narių, atsiliep- j
skrenda, tai juos priglaudžia,
ZĖ, Gal.
Ketvirtadienio ryte. ; štuinon, jis sukinėjosi erdvėje,
darni į ALTo kvietimus, tautos J
kad būtų mažesnis pasipriešini vos saulei pakilus, padangėse; skriejo apliįkui žemę, paleido
laisvinimui iš okupacinės/prie <
mas net ir.retam orui.
šliūžė sprausminio lėktuvo bai- • 3 satelitus ir atliko visą eilę skir
spaudos reikalams siunčia stam-!
sas, iš po debesų išlindo lėktų-; tų darbų, tr^ėliau sėkmingai
bias aukas.
— Chicagos kardinolas ,pa vas, sustabdė ūžimą, greitai nu- j nusileido. ’Discovery” 3
Todėl visai .ąupęantama, kad skaitęs paskutinius popiežiaus siieidpęirj- sustojo jam skirtoje■ tus nepakilo, bet josios astro
ALTo' vaop^įę^^ečtind am aj
tai ir y:sos rinčnijos laimė,
vietoję.; ’ • '
zave
gelbėjo ir sekini
Paprastai,' grįžt a n č i o e r d v ėlai
ankštai J’odpeFspjMū
e
vio laukdavo šimtai tūkstančių nusileido, Jeigu “Disco
sų . o-g.ąn^t^jsbb yt^.^^tp^uja
nesirodydavo .nu- būtu buv .si sustabdyt
nesrs
spai
ma ALT§.
■
tio vėliau jiems bū-; būtu kritusi iš didesnės
uTpina. o davo
valdyboje.
!
sustoti paskirtoje j
rž^^b.jyr-jgiaiidžia
' prie
yrą
•
arpu šis eT<ivėlai- '
vietoje
kaip oaukšelai.
tinimas, o kartu
1 visi Amerikos asirovis ‘Discovery” • -nusileido- pa-i
ir pačiam ALTui. ŠLA' kuopby J
a kilę kitais erdvėlaiskirtu laiku ir sustojo nuredy- Į namai.
matydamos, kad jų organizaci- i — Naujas -bombonešis ..turi toje vietoje. Visi
astronautai j viais. tyrinėjo erdvę, skrieju a o
smailią
nosį,-kuris
praskina
torą.
ja pithai yra atstovaujama AL- >
sėkmingai nusileido.’ Vienas jx)‘ ąlygas, kad’ kiti jas paliksim
To centre, jaučia didesnį parei-i Jis skrenda’600 mylių į valandą. kito pradėjo lipti laukan, juos j
galėtų- rasti būdus tiems er
gingumą remti ir palaikyti ko- į
pasitiko artimrausieji žmonės—j ėlaiviams pakilti, ten atlikti pa
— Čilės darbininkai nuirau-’ vaikai, žmonos, broliai — tėvai.' kirtas užduotis ir
vos organidaciją.
!
ir sėkminga:
Šių- metu snalio 27 ir 28 dieno- i kė pradėtas demonstracijas ir Pirmiausia išlipo astronautas Mitori pradėti pasitarimus.
acl Coatc ‘"Discovery” valdy-

PAKYLA. ATLIEKA DARBA IR
TIKSLIAI NUSILEIDŽIA
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Apžiūrėjo Naujienas, Dievo Apvaizdos bažnyčią
ir mokyklą
Chicago.

Londono
penktadieni
jienas.
Jis
m buvo buvę.s 1 auj cnosc
intro dešimt nerio, kai Waglone buvo suruoštas didės- 1
suvažiavimas.
į
- Vakar pasakiau, kad Cbi- i
cagoje noriu aplankyti lietuvis-1
r:,
et u vi s S. Kaspara

:adieni n

kų laikraščių redakcijas. Kairi
pasakiau, kad nor u užeiti ir į j
tai man pastebėjo,
jienas nevertaeiti.
Aš atvažiavau iš toli ir
niekasman nepasakys,
kur aš j

Povilai P. Dangis pataria visoms SLA kuopoms remti Amerikos

turiu eiti ir kur neiti, — aš jiems Į
atsakiau, T^dėl aš į Naujienas
ir atėjau, FLsu įsitikinęs, kad
dauguma lietuvių dirbi naudingą darbą. 5 ieni organizacijose,
asmeniškai. Reikia k;ekžm-ogair dirbamą darbą
i ir mokėti įsijungti į
l>cndrą d arba.
— Prieš porą melų skaitėme
\ų raštą apie lietuvių organizac jas Anglijoje.
Yra pa>s mus daug lietuvių,
kure dengiasi ką nors gero pa
daryti.
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— Bet jūs nesate ta:p susi
ta m omas.
kirtę, kaip e^ame mes čia Ame

Pas m: < pasakojama, kad
nesugyvenate. Dėl kiekvieno dalyko pešatės tarp save
Ibicaga .tai tik
Ypatingai
.širšių iizxia^.
(
— Miano mama pasakopja
reiškė Naujienų adminis!ralorė
Kristma Aus in, kad Amerikoje
du lietuviai jau turi tris part įas
jie niekad negali sutikti.
O Ijondone tai gerini pasakojania, pasakė p. iKasperas
— Pas mus sako, kadI kur yra
3 lietuviai, tai jau yra 7 polifnes partijom
rojyos
> — O kas a Isrtiko su
Lietuviu ?
Pirmai jame būdavo įdomii rasinių. o dabar
pradėjo rašy' apie šv. Kazimie
rą.
Ta p nesakykite, nes aš
esu šv. Kazimiero lietuvų pa?fJ0* pirm ĮntnT \ u periraukė
p. Kasperas.
— Kaip pats gali pirmininkau
ti šv. Kazim-ero parapijai0
*— Taip Londone šv. Kazinrie
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LONDONIETIS S. KASPERAS VAKAR
BUVO UŽSUKĘS I NAUJIENAS
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Saulė teka fi:2\ leidžiam

Šiltas, lis.

53,000

Pietų Korėjos prezidentas vakar buvo
pa na mente.
kuriame atėjės mperatorius Hirohrio vėsai atsiprašė
už visas japonų kariuomenės padarytas žalas kraštui.

Keistoka tvarka Chicagos miesto
pietryčių klinikoje
Praetą savaitę, turėdamas pa sė kiek ąšįgaunu Soc. See. pen
skyrimą (sunkiai gautą prieš sijos, Medicare Nr. ir liepė at
rhėnesį) iš ryto 8:30 vai atvy nešti kvitą, kad apmokėjau S3
kau į pietryčiu klmiką, kad gy mokestį. Kita nursė pasvėrė, iš
dytojas patikrintų mano sveika matavo kraujo spaudimą ir lie
tą. Registratorė mane pasiuntė pė Jaukti laukiamajame, kol
į 702 rm. skyrių, kur kita re- , gydytojas mane pasauks. Na ir
gistratorė liepė palaukti, o po laukiu. Per tris valandas išni
10 min. mane vėl pasiuntė ir įda kau ir išštroškau. Nusipirkau
ve rašteli ir pasakė, kad atneš “papkornų” ir kavos; pasistipričiau bylą (charter) iš kito sky rinęs ir vėl laukiu.
Pagaliau dr. DeSoto iššaukė
riaus. Trecioje vietoje kita re
gistratorė įsakė atneštą lapelį i- mano pavardę ir pakvietė } savo
mesti dėžutėn ir laukti,kol mane kabinetą, sakydamas, kad nesu
pašauks bylai pasiimti Na, čia radę mano bylos su ligos istori,
ja ir pakLnusė, kodėl aš keičiu
ir Huldau pora valandų.
Per daugelį metu aš Chica- kliniką? Atsakiau, kad čia ga
gos m. esu aplankęs keletą kli vau greitesnį paskyrimą, c man
nikų, tačiau tokios “tvarkos” ne širdį daugiau skauda ir kt., ne
su matęs Pastarosios klinikos 3- galiu užmigti. Mano aiškinamų
se laukiamuose kambariuose anglų k. jis nesupratęs, iššaudaugiausia sėdėfo motinos su kė’vertėją ukrainietį dr. X, kumažamečiais vaikius ant kelių rįai aš pasakiau, kad kalbu
pasisodinę, o kai kurie vaikai tuviškai, rusiškai vokiškai, esnuo motinu kelių nušokę, lak prancūziškai. Vertėja tarė, kad
stė po patalpas r klykavo, stum prancūziškai. Vertėta pas
dėsi, žaidė.... Daugelis pacientų, kalbėčiau M. Gorkio, Pasterna
neturėdami kur, atsisėsti, atsi ko ir Tolstojaus kalba. Aš per
rėmę i sienas, stovinėjo, * lauk šią vertėją aiškinausi gydytojui
pusau angliškai,pusiau rusiškai.
dami savo bylų.....
Pacientu dauguma-— messi- Galų gale gydytojas atleido ver
k iečiai, pri e regi stracij os stalų tėją ir mane išegzaminavęs pri
kalba ispaniškai, nes ir tarsau- rašė reikiamų vaistų, ir pasakė,
*:ojos, atrodo, tą kalbą iš prigim kad kraujo analizą ir kt. atei
čiau kitą dieną. Vėliau aš paty
ties naudoja__
Po poros valandų registrato riau,jog šios klinikos nurses,vai
rė man pasakė, kad mano byla stinė ir kitos tarnautojos buvo
pražuvo ar kur nors užtišta san geri ir malonūs; aš šią kliniką
delyje ------ archive gulinti, nes pamilau bei joje pasilikau, gy
iš šioje klinikoje nebuvau išti dytis, kaip ateinantis pacientas.
kus metus. Ji mane vis dėlto pa Apie tolimesnį .gydymąsi para
siuntė} kitą skyrių, kur paklau- šysiu kįtjį'-kartą.
Pranas Fabius.,,,,

Rugsėjo mėn 8., 1984, 33 (294)
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Redaguoja PRANAS ^ULAS
ir medžiagą tiesti: 4436 So. Washtanow, Chicago, IL 60632

ligas gyvenimas ir kaip jis įgyjamas

G:«mta yra visada gailestinga net parlamente.
•t stengiasi atlyginti nuostolius.
Horaci j u s Greeley atsisakė
Jeigu kas kurčias nebylys ar dalyvauti naktiniuose kongreso
neregys, — gamta ištobulina posėžiuosc ir visada išeidavo iš
susirinkamo, hig tik afteidavo jo
iam lytėjime pojūtį
Laura Bridgeman galėdavo laikas.
—Nieko negaliu dirbti.—sako^
pažinti, &r kambaryje esąs žmo
gus geras ar blogai iš patirto iš Grantas, —jei nepamiegu 9-nių !
jo malonaus ar nemalonaus įs- valandų.
;
Vėlus gulimus yra grabo še- j
būdžio.
Elektrinį ungurys negali iš- sėlis. Prieš blogumą, einantį išveng|. nuolatinių pirpėjjmų. vėlaus gylirno, netikusio miti-:
Per daug sulenktas lankas per mo, judėjimo trūkumo ir kitų j
tokiu dalykų, žmones paprastai;,
greit neteks tamprumo.
Protingiausių plotas neįstengs ieško pagalbos vaistuose, bet ir
sugrąžinti gyvybes kūnui, iš jie pradėjo įsitikinti, kad gydy
tojo reikiamoji pagalba pakelia’
kurio išlėkė dvasia.
Viso pasaulio chemikai neįs vien tik dvasią, priduoda drą-!
tengs padaryti v^eną kraujo ia sos ir liepia palaikyti higienos.!ša. o gydytojo vikrumas negali įsakymus.
priversti pradėti plakti širdį., Vartok tik tris vaistus: racvvbės netekusia.Nė vienas dak numą, linksmumą ir ^usitvar-;
taras negali padėti rankos aiU kymą.
Mūsų nuomonės susidaro tam?
opių smegenų ir paliepti jiems,
kad pradėtų galvoti, Kas nori tikrais pavyzid!žiais,c idealus or-j
ilgai gyventi, tas neturi per; ganizmas negali būti sudarytas Klaidingų ir nesveikų pavyz-j
greitai gyventi.
- **^4
Kam teko girdėti Ma libra n a džiu. Pavyzdys turi būti geras,ų
dainuojant, niekas neabejojo.- jei norime gauti gerą fizišką ar'
Nežinomo kareivio pamikkhs Karo muziejuje, Kaune
kad ji mirs jaunystės pavasarį. protini dalyką. Pats faktas,
Ištisus metus suglemždavo ji į‘ esame įstkinę, kad žmonija buvalandas. Ji mirė 25 metų, o iš-' ve išvaduota iš vergijos ir pabiau kontroliuoti dirbančiųjų
kelia į aukštesni laipsnį, ir
gyveno ištisą tūkstantį metų.
Iš
Ligonių
Kasos
istorijos
i*
sveikata ir ją rūpintis, kas val Ar jis padeda apmokėti tik dak
... Rafaelrs. anol Vhipple, di Didism iMjkytojais pataria mums*
stybei labai svarbu.
li T ausi 3 s d va d or grožio tapy būti ne tik geriem^, -bet ir^to-j
tarų sąsfežųtas, ar ir ligoni
doms.
Nepriklausomos
Lietuvos
Sei

tojas, ir Ticijanas, didžiausias kiems, kaip mūsų Tex^jr dan-!
nės?
Pasveikus
ir
gdiut
vaikščioti,
mo
buvo
priimtas
be
kitų,
ir
li

sas natrių- skaičius buvo ne ma Kur galima būtų gauti dau
kūno grožio tapytojas.buvo abu guje via geras”—yYa^įnidymas,;
bet
negalint
dar
dirbti,
kasa
mo
gonių
kasų
įstatymtu;.
Ik;
to
lai

žesnis. kaip kelis šimtais tūks giau informacijų apie tą drau
jauni, nors Rafaelis mirė 37 me kad tai galima. Dievas nebūtų’
ka
nuo
trijų
kevirčių
iki
viso
ko
kuriam
darbininkui
susir
tančių darbininkų. Lietuvoje dimą ir koks tos draudimo in
tų, .o Tacitas sulaukė 100 davęs paukščiui instinkto, vė^
dienes
uždarbio
per
26
savaites
gus
ir
neturint
pakankama.!
lė

sirgimų nuošimtis buvo gana stitucijos adresas? Už atsakymą
dančio jį į vakarus žiemos me
metų.
ir
duoti
a
medui
nos
pagalbą.
šų
gydytis,
juo
buvo
rūpinama

žymus. Daugelis iš jų vien dėl š anksto dėkoju.
Baironas mirė suiiykęs ir pa tu, kad tuo pačiu metu nebūtų
Jeigu
gydyojas
pripažįsta,
si
einant
sena
rusų
tvarka
medi;
to, kad reikėjo sumokėti 5 — 10
senęs 36 metu; Burke buvo jau leidęs vakarų, kur galėtų prisi
.... , T Su pagarba A.
kad
ligoniui
tikslinga
stipri

Žinos
pagalbai
teikt;.
litų
už
gydymą,
savo
ligą
už

nas 66 metų.
glausti paukštis, ir jis nebūtų
ATS. Pagal Medikališka apVakarų Europoje šis reikalas nąs maistas. kaį> pienas, kiau leisdavo kurią paskui buvo sun
Daktaras Richardsonas sako, įkvėpęs mums tikslų ir idealų,
šiniai. metus ir t. t., tai Ikasa | k u pagydyti. Tokiu i n vadi du diaudos antra dalį B'(Part B),
kad žvėrys gyvena šešis kartus kurių negalėtume pasiekti. Pats sutvarkytas visai kitaip.
apdrauda
apmokėti
— gali padėti
i------ -rilgiau už savo brendimo laiką. įsitikinimas, kad galima pada Seimo priimtasis įstatymai Į kasa duoda ir tiems produktams jungas paskui tekdavo nešti valinė-stybei ir atskiroms labdaros or-1 už daktarų patarnavimą.. ~ vad.
Palyginti su tuo žmogus turėtų ryti nepalyginti augiau, negu, turėjo daug bendro su ligoniui lėšų,
gyventi 150 metų. Kad taip il kad padarom, parodo mums,kad kasų įstatymais Vokietijoje ir? Zinomač ligonių kasa, gauna- ganizacijom.s. Tačiau esant li-| outpatient ligoninės aprūpini
gai galima gyventi, rodo rusų toki laipsnį galim atsiekti ir1 Angbjcre Minimas ligonių ka-i ma tik 2% darbininke uždarbio, gonių kasoms,-kad ir visai nežy mą ateinanči; ligonių fizikalinę
miai. susirgus ^u noru eidavo terapiją ir kalbos pathclogiją,ne
statistika: 1891 m. Rusioje pa kad kada nors turėsim laiko ir sų įstatymas Ncprik. Lietuvos j negalėtų tinkamii veikti.
stebėta 858 mirimai nuo 100 Ii-, progos tai dar labiau išplėsti. gyvenimo reikalams, be abejo, j Dėl to pagal ligonių kasų įs paps medicinos gydytoją, nes mų sveikatos apsaugą ir augelį
kt. sveikatos patarnavimus bei
tatymą, lygiomis dalimis daly tas jam nieko nekaštuodavo.
gi 105 metu; 130 mirimu nuo Žmogus turi savo dvasioje tam buvo labai naudingas.
Tuo būdavo pasalinami di- fnetdi. priemones, kurių nesu
115 ligi 120 metu, trvs mirimai tikraw moralini
ir kūniška
ide- Pagal ligonių ka<ų pūdymą, vauja dardaxys įr valstybė.
A
V
Iš to kas viršuj išdėstyta dėl cel? ligos pavojai ir tolimesnės teikia Medicares ligoninės ap150 ir daugiau metų.
alą, o Tas, Kuris jam tą idealą lygiomis dalimis dalyvauja dar
A. P. drauda. Čia yra pagrindinė tai
Austrijoje didelės sankrovas įkvėpė, duos progos jį įvykdyti. bininkas, darbdavvs ir valsty tekniškų ligoniu kasų sutvar didelės išiaidos.
syklė pagal rnedicaiinę apdrau1 kymo me> matome. k?.d socia
ir bankai užsidarydavo nuo 12
Nors negalima išvengti mir bė.
dą. Po $75 paciento apmokėji
ligi 2 valandos. Europieč.an su ties. bet galima jr atitolinti, rū Asmuo stojęs į darbą. įrašo-1 liniu. atžvlgiu buvo daug nauMES ATSAKOMI mo., -medicalinė apdraucia ben
pranta, kad po poilsio ateina pestingai pildydami higienos; m?> į ligonių kasor narius, iri os ir darbininkai, kuriam su
drai apmoka 80% pripažintų
darbštumas, o ilgai tęsiasi dar įsakymus, ypač dėl maisto. ... ..' mokant algą jam išskaitoma ka su gus nereikėjo žiūrėti mirčiai!
išlaidu.; pacientas apmoka 20%.
į akis ir darbdaviui, kuris tuc
bas bus lėtas.
— Kūnas turi. —sako Karolis sos fondo n 2% nuo uždarbio.
(Plačiau žiūr. “Yuor Medicare
—Jeigu dar kartą būčiau jau- Elamas, — savo reikalavimus.—
Susirgęs kasos narys visiškai i neprivalėjo atskirai rūpintis ir.
n.as vaikas. — sako James Fiel- geras tarnas. Elkis su juo genu, neori vato rūpintis. Jeigu jis vi valstybei, kuriai nereikėjo tuo( T’L.- š. m. rugpjūčio m. 10 d. Handbuch”, kurią galite gauti
das. — e čiau anksčiau gulti už o jis dirbs savo; tyrinėk jo rei siškai neturėtų draugų ir pažį rūpintis, kaip kad dabar kar. į '‘Naujienose” klausimų skyriuj gyvenamos vietos Soc. See. ofikitus vaikus.— Niekas neduoda kalus ir norus; klausyk kant stamų, kasa juo rūpinasi, kaip tais neturingais ligoniais tenka buvo jūsų paminėta “Medicare oe- ten tralitė gauti ir išsamecrūpintis labdaros organizaci-! Insurance” — savanoriška apmums daugiau protiško ir kūni riai ir suprantamai, ką jis sa tikra motina.
į
drauda.
t
ško darbšurr.c. kaip sveikas po ko, o tavo rūpestingumą jis at Jeigu liga, yra Labai pavojinga joms.
Visuometiniu. atžvilgiu ligo Man. neaišku, ar tai yia val
ilsis. jeigu j’S išmintinga’ sunaul lygins su nuošimčiais. Bet jeigu ir jai gydyti reikalinga nuola
otas. Micros yra mūsų pajėgų | j į kankinsi, varginsi, padarysi tinė priežiūrą, ligoniui duoda—| nių kasos duodavo galimybės Ia džios ar privatus draudimas?
gaivintojas.
iš jo vergą tarno vietoje, jis per ma teisė pasirinkti ligoninę, ku
—Per visą mano politinę kar- fHaug nesiskųs, tik lyg tas ligo rioje jis nemokamai gydomas.
jerą. — siko Gladstonas. ^m
kwfrys tynio-e. Atsiguls ir Be to, jam būnant ligoninėje,
pairtus gyvenęs. kas? dar duoda jam kasden tam j
vau Igiau kaip 5-kras minutes.
O. S. M.
tikra- » suma
smulkioms išlai-Ji
.
a

-

*

Padainuok išdidžiai miško brolių dainas,
išnešiotas per sielvarto plotį —
apie narsą kovos, apie ryžto dienas,
apie laimę dėl laisvės kovoti.

LIETUVIU JTDERALLNĖ KREDITO UNIJA

2615 W. 71 si 51.
Chicago. III. tiOir/H

MOKA:
KaNdien nuo
I0HW lk’€:00 vai.

Telef 737-2110

lOKMMtOO

CICERO:
1415 So . 50th Avė.

Anir. 0)00-12

Cicrro, 1IN. HII65O

•ttv.

30- 6:00

fcAl.
Telef. fV >6 2201
New Yorko lel. 212-141-6/99

•HK)-12:00

> tel. XI3*367-WXM
ORtfVMk* SĄSKAITĄ

9% už laupomasies sąskaitai.

12% už IK A
10.5% iki > 1.757c už lernrrnuohis
indėlius
CD's

SkOLIXA: namų pirkiniui, statvixu, a u tomobilianis įr kittefns
savo

žemiai a is Mintan

čiai'. ir geresnėms
WA80A0 <»t «*W*WT4 FFDgP At.IMKS VAJDflOS.

—Mano mylimajai pažadėjau
įtaisyti vardadieniui perlų eilu
te, vainikėli.
—Td, tau! Ar negalėjai duoti
pigesnį dalyką, sakysim, auto
mobilį?
—Kur tau! Juk automobilių
nėra’ netikru.
- ‘‘
’ ;‘-

GARAŽE

*• a

Pažiūrėjęs sudaužytąjį auto
mobilį, mechanikas taria, savi
ninkui:
—žinai tamsta, jeigu jūsų au
tomobilis būtu arklys, reikėtų
jį jau nušauti, nes gyldyt nebe
apsimoka.
•
4

VALDŽIOS PAVYZDYS
Pajamų mkoescių valdinin
kas: “Kaip tamsta šitai išaiškin
si? Savo mokesčių formoje pa
rašei pajamų turėjęs tik $3^030,
gi -išlaidų padaręs $4,000?
Mokesčių mokytojas: “Labai
paprastai. Valdžia visą laiką taip
daro!”
Nors ėmęs sausas į balą lįsk

CMJKM

Tas blankusis dangus vėl atrodys tada
pašvaistmga mūs krašto padange,
kai liepsnojo graudžiai mūs gimtoji gūžta,
skleidės dūmai laukuose išsirangę.
Ir širdis itiuffts vėl plaks, vėl kvėpavimas lūs;
ginklas gąnkpsną.kris mums, kaip laimė.
0 už tavo dainos kanonada mums ūš —
mūsų kruvino bunkerio psalmė.

AKTYVAI 27 milijonai dol.

M ARM ETTE PARKE:

DOV^NA,^

1

Mes atnęnsim abu laisvės laikus,
kai kulkosvaidžiai kaist nepaliovė;
mes atminsim abu samanotus, miškus —
paskutinį laisvužės tvirtovę. ‘

Bučiniai^ "kaip ugfns, mes bučiūosįm karštai
mūs triąpajvės žaizdas
pries šūviu
ir tikėsim širdim, ir tikėsim šventai,
kąd laisya a tettis
lietuvius,
.
1

Jurgis Kastytis Gliaudą

OrrOOO^jb

TMt.

n . ir m&ir

ST. MARKAUSKAS

\

‘

tauta; v aistybe,

~

LAISVĖ

§ceialojsai žmogų vadinai so
cialiu, t.y. draugjninį gyvenimą
mėgstančiu gyvuliu. Nors pas
kutinis žodis mums neįprastas,
Ųet kūno atžvilgiu žmogus veik
pieku nuo gyvuliu nesiskiria.
s»? kita, jei kalbėti apie, žmo-j
jaus visumą.
Kąd žnaogus iš savo prigim
ties mėgsta bendruomenės gy
venimą. munr> sako žmonijos is
t orijos. socialu gi jos, teisės ir
kiti mokslai. Jau pirmasis, BipJ
aprašytas, žmogus išsitarė,
kad negera būti žmogui vienam.
'Taigi prigimties aplinkybių ir
interesų dėka, žmonija grupuo
jasi, nudarydama įvidrias beiidniomenes. Iš tų bendruomenių
čia» liečiamos
tobuliausios
■ ;
.dvi
>
tauta ir. valstybė. Tauta ir Vals
tybė nėra tapatybė. ( Mat, tau
ta gali ir neturėti savo vaisty-

actu ir iš kaito pajusite paleng
vėjimą.
Norint pašalinti iš įrankiu ir
indu nemalonų žuvies, česna
ko, kopūstu kvapą, išplaukite
juos karštu vandeniu, įpilant į
įi 2 — 3 šaukštus acto.
» Kad skalbiant vilnoniai rūbai
l ar audiniai nebluktų, įpdlkite i
į vandenį 2 — 3 šaukštus acto.
Kilimo spalvos atsinaujini*
■ mui? ištrynus jį skuduru, suvilgi.itu vandens it acto mišinių
(stiklinė acto — vienam litrui
vandens).
Iš odinių rūbų ar rankinuko
j dėmes galima išvalyti, ištrynus
vandens ir acto lygių dalm mišši
niu.
Odinė medžiaga bus elastinga
ir minkšta, jei nuplausite van
deniu, įpylus į jį 2 — 3 šaukštus
acto.
Šilkiniai rūbai išlaikys blizge
sį ir šilkui charakteringą šiug
ždėsi, išplovus vandeniu, įpylus
į jį 2 — 3 šaukštus acto/
...Plaukai bus minkšti ir bliz
gės. jeigu perplaunant įpilsite į
vandenį tokį pat kiekį (2 — 3
šaukštus) acto.

šako, žmonės gyventų kaip vai
kai. Tvirtesnis sunaikintų silp
nesni. Dėl to valstybė nori »š
žmogaus žvėries padaryti tikrą
žmogų, už tai ji veda ir tvarko
visus, ne tik teisės bei odminis-.
tracijos, bet ir kultūros reika
lus.
I
'Teisininkas Bentanas valsty
bės t.krią taip apibrėžia: ‘.“vai-j
Ktybės tikslas yra suteikimas Į
kiek galima geresnio gyvenimo i
A *
■W'kiek galima didesniam gyvento-į
jų skaičių”’. Žinoma, taip kai-!
tėti galima apie tas valstybes,
kurias sudaro atskiros tautos, t. j
y, eavo tauta — sava valstybė.!
Vilniaus katedra
(Apie tautoj bei valstybėj esaii- j
čias mažumas čia nekalbu).Kaip
bloga tautai būti kitos valsty į . rimti vaikui teisę link motinos
bės globoje, mes patys gerai ži i1 arba motinai link vaiko tik dėl
1 to, kr*.P ta motina mažo ūgio. Ir
nome iš praeities.
į sumanus ūkininįkas geriau tvar
Lietuvių tauta savos valstybės kosi ant mažo sklypo, kaip kireikšmę žinojo jau gilioj seno- ,
karą) , o valstybė gali tu vė<. Mindaugas, Gediminas, ga ; tas turėdamas didelius žemės
rėti keletą tautų (pvz. Angliją, lop Vytautas stengėsi sukurti ( plotus.
Nuosavybės teisė yra lyg kad
ii, "... tlHilliltlii
Rusija, Italija). Tauta tai yra savo valstybę. Ir tuomet lietu
?!«--.,uiuiiiiii*b .-.t::! tttUK* l'V4
įgimtas
žmogui
dalykas.
Už
jos
Į
žmonijos dalis, kurią jungia į viai buvo laimingiausi, kada vai
vieną vienetą viena x- praeit’s, stybė geriausiai klestėjo.Suskiu*, laužymą baudžia ne tik poztyNaudingi patarimai tr įdomūs dalykai
vienas' ^kilirhas; vieni dvasios dom tuomet, kai netekom savos vūs valstybės įstatymai,bet, re
turtai: ?(kalbą, papročiai, būdai valstybės, kai tauta nešė vergi- liginiu terminu tariant, ir DieĮ vo įstatymai. < v ;r
- • ;
ir. kt.). Iš to kas sakyta atrodo,
Gaila,
kad
mūsų
prieteliai
ją.
Biblija pasakoja atsitikimą,
kad
vra to' *r ar
priešai kraipo" galvas dėl mū kaip karalius Akar^s buvo Diė- GERAS MIEGAS — GROŽIO eina darbas, jis taip greitai ne-.
• r ’ tautos
■<» * « • bendruomenė
y
buleshė ir tvirtesnė už valstybę. su atsilikimo kultūros bei civii PRIEMONE
i
Davarasta,būna linksmesnis, suI
vo
nubaustas
už
neteisingą
NaJuk lietuvių,lenkų ir kitos tau . lizaci jos srity .Galėtum jiems pa-^
vynU0gyno .pasisavinimą. . , 8-ių yalanįdbs miego yra ge kalbamesnis.
tos' neseniai savo- valstybių ne- sakyti: Grąžinkite^ mums jss-į »pajgj
v^jęO ne žmoniškoji riausia grožio priemonė. Jokia Moteriai pravartu miegoti ant
turėįo,.-.'.įtautos gL-su valstybių
plėštus laisvės amžius^ o jūb <
le džia skriausti į silpneš- kosmetika, jokie hormonų ar visai plonos pagalvės, o idar gežųyirhu nėdingo.ŽySų tauta jau
tiek pat laiko stabtelkit Pama- j n;uosįus šitos minties^ vedami, kiti..' vaistai negali pavaduoti riau visai be jos, nes eulėda- 'i
20 su viršum amžių kaip neturi
ma ant aukštos pagalvės, ji ‘‘au
tysit, ar kartais mes jūsų nepra- mes drąsiai galim žiūrėti pagau sveiko miego.
j:
sąvb valstybes, bet kiip tauta: le liksim7’.
gina” pagurklį. m
Jeigu
kas
galvoja,
kad
užten

liui'-į
akis
Mūsų
tauta,
mūsų
' yra ..itin atspari, .
- Gulint ant žandof reikia tąjp
L ; Taigi, "kad tauta" išugdytų vi- valstybė, mūsų laisvė yra mūsų ka retkarčiais gerai išsimiegoti,
Tačiau dnepasiant to, ka I sas savo galias, ji privalo turėti Į ^oSaVybė/ AmžiaS ir mūsų su- tai laižai klysta. Rėkia Įsidėmė stengtis, kad veidas būtų lly-.
'tautą, gali ^egzistuoti M be val^ .savo laisvą valstybę- Iš to su-j gebėjimaszmųnis ją jdavė be ma ti,, kaip svarbus, miegas kiekvie- giai ištiestas, nes kitaip be rei
kalo pasidaro raukšlės.
stybės, A’aJstybė ;yra tautos vai- prąntamas yra valstybių gink- žiausios s«^ąxįps kitiems.
Sveika miegoti neperšiltame
našlaitė/ kurią skriaudėjai gali lavinimasis, kariuomenės kadrų! Rugsėjo ^aštuntoji._pavadinta kurios šių dienų gyveni nas tiek
kambaryje, bet svarbiausia pa
•į-karštą' paguldyta. Istorija rodo išlaikymas ir p.
j Tautos di ?r£įkruri kaip tik pri-.- daug reikalauj^fM^
kankamai laiko (bent 8 vai. iš-,
tautų pėdsakus, kurios dėl vak
Laisvė yra brangenybė ne tie: ^^na mums7visa, kas anksčiau
stybių žuvimo ilgainiui pačios paskiram asmeniui, bet ir tau-^ buvo kalbėta. Tautos diena pri- /'i.Mes vi'si;žinotife/ kaip veikia rimiegoti.
V. čekanav/Skienė •
išnyko.. Mums pavyzdys yra M. tai. Brangus daiktas brangiai per | mena ne#‘ įjį- nepriklausomybės širdį ir nertus.fškubėji nas, to
Lietuva. Dar amžius būtų pras karnas, nepaisant jo (dydžio, bet atgavimą,! kiek; anuos tolimus dėl teikia surasti .< pakankamai
laiko sveikam miegui,
linkęs svetimųjų globoj ir visa vertės.
amžius, kuomet lietuvių tauta
DIDELĖ ACTO REIKŠMĖ ■
Lietuvių tauta labai brangiai susiformavo.;Tai istorijos diena,- , Kuo žmogus gerini.pasilsėjęs, KASDIENIAME GYVENIME
tįėtiivįŠ^oęi sąmonė tame kraškaina atpirko savo valstybę. diena davusi pagrindą mūsų da-' tuo lengviau ir sklandžiau jam
Kad bulvės nepatamsėtų, Įpil
štėhgiasi turėti savo valstybes. Nors toji valstybė, nėra didele, barti n ei : nepriklausomybei. Nes
.
-„
. Tiesa, valstybe savo piliečiams bet ji sutampa su savo tauta, jos] jei nebūtų tautos,nebūtų pagrin. mingą faktą, kadr^lietuviais kite Į vandeni, kuriame jos ver
lyg i ir našta yra, tačiau giliau troškimais; taigi pagal pisoke- do ir valstybės kūrimui bei jos esame mes gimę, Ii- viais no- da, truputi acto.
Nuvalyti vaisiai nepatamsės,
pagalvojus pliusai nusveria mi- riopą teisę turi egzistuoti. Val atstatymui. ' Tad Tautos Diena rime ir. būti”.
&
jei juos užpilsite vandeniu, kai
nūsus,Ant teisėjų grandinė- stybės suverenumas kaip sako: tegul prįmena mums tą džiaugsTr.
! Įpilsite i ji 2 — 5 šaukštus
dių-yrą niąpąšytą: • “Sęrvi legum teisininkai, privalo būti jai pri
acto.
—
-ūt' ^tiėriręšsęąpossimūs”; pažįstamas nepaisant jos didu
Karštomis vasaros dienomis,
į statymų-' y ęrgai&^ęsamę,;kad J-Ą mo ir galingumo: lygiai suvemėsą ir sviestą galima išlaikyTrene yra 'mažoji Šveicariją, ly •
! ti be šaldytuvo, suvyniokite mė
rg^?'prasme\-VĮlstybę įstatymais giai Didžioji Britanija. Negali
sa ir sviesta i servetėles, suvilžmonių veiksmu^ dėl to niekas ir lietuviams drau
•f^ęž^odaina'žmonių-veiksmu^
2759 W. 71st St^ Chicago, HL
gintas acte., Servetėlėms išdžiū
?
geroves trokšta. sti džiaugtis savo nepriklausovus, vėl jas suvilginkite.
kaip teisininkai ma tauta. Juk.nesąmonę būtų
’• SŪPESTINGAT (ŽPILPOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL1
Baltinius lengviau išplausite,
’ DUKYNAI - * KOSMETIKOS RETKMKNYS
-.v
. ..^
Įpylusios Į juos keletą lašų .
Atdara šiokiadieniais nuo
acto.
. į
Kai skalbiant rankos išpursta'
■ -EK'JKteATOltA, Sėtuvių Htentūros, meno tr moOk
ir susiraukšlėja. patrinkite jas'

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

-

fWPl im metraitl*. Jeme yra vertingi, niekuomet nesenstą, VbMt
- Ufio tlapeEo, Vinco Maciūno, P Joniko, V. Stanio*
J; Rttifio, dr. Ktrfo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus tr V
Befiau* itralpauial baf rtudijoa, Oiustruoto* nuotraukomlf t
Ottifonfe M. tfleikio, V. Kalubos, A. RflHtdės Ir jL Varsr

fventer bei Ją istoriją tr eigą. Įdomi skaityti ir nedainoojss
tiena, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomsafanii

.Ą? > VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūfc Mrx>y
gyvenimo hrooių apnfymta, bet tiksli to laikotarpio buitie* Mt»
rittrfBė stud!ja, suskirstyta AlraneBaia Ta 206 pualaydij fcnyfr
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Tam reikalui reikia paimti:"/'
4 puodukus miltų;
1 šaukštelio druskos;
l'/.i. šaukštelio sodos ' (bakmg
sode(:
• ■■-f'
14 muskato riešuto (nut
meg) ;
1 šauktą sviesto;
Prie to dar pridėti:
1 šaukštą cukraus;
1 puodukas rūgštaus pieno,
(outer milk);
1%. šaukštelio vadin. “erėm oi
tartar” ir
N

-

Y;

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia. . didžiausia ir. turt&giausia lietuvių frateraalinė
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
S-LiA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuce
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 1HLU0NUS dolerių
apdraudų savo nariams.
Z
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas .lietumis ir lietuvių draugas gali
Susi vienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja. apdrauda —Endovnnent
.Insurance, kuri ypač;naudmga Jaunimui, siekiančiam
aukštojo mokslokJųgyvenSno pradžiai.
,

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 ‘metynx
SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose.
Kreipkftės į savo apylinkėj kuopą veikėjui,
jie Jums mielai naceibes Į SLA Įsirašyti.

. Galite kreiptas ir' tiesiai i SLA Centrą:

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

D. U fiLMAN, B.Š., Registruotai vaistinrnkii

For constipation relief tomorm*
, reach for EX- LAX tonight »
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
"The Overnight Wonder
T- Read tabd and fodcv

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
>0 metų studijavęs, kaip

JBamtel paralyta «tndšja apie Rytprtafaz, remianti* Pakaln* $•

ia<etr h> vertfalaJ J vokia*! kalbą. Labai
ra Rytprtabi tara*afia Kaina

Marytė gavo dovanų kačiukų.
Kačiukas atsitūpė prie židinio.
— Mania, — tarė mergaitė,
glostydama kačiuką, — koks jis
karstas! Ar galima jam sėdėti
taip arti ugnies?
Kačiukas ėmė murkuoti.
—Mama tu tik paklausyk! Jis
pradeda virti!

IŠ RŪGŠTAUS PIENO
PAGAMINTOS PONČKOS

1

directions.

fifcraotM taotmkomK pabaigoj* duodam?

1 kiaušini,
Be to, priklodama:
1 Šaukštas cukraus;
1 puodukas r66gštaus pieno.
Reikia viską drauge persijo
ti: miltus, tarkuotą muskato
riešutą, cinamoną v. vadinama
‘‘cream of tartar”.
Prijungti išleistą margarinąsviestą, cukrų, rūgštų pieną ir
gerai išmuštą kiaušinį.
Gerai išmaišyti teisią ir išdė
ti ant miltais pabarstytos lenj
los.
Iškočioti ketvirtadalio colio
storumo tešlą ir daryti ponėkas,
kurias kepti karštame aliejuje.
Išimtas ponėkas, apibarstyti
geltonu cukrumi (braun eugar).
Magdalena Dulaitienė «

IM
NAUJIENOSE
GALIMA GAUTI
1. Dr. Kazio Griniats, A ĮSIMINIMAI 1R MIN AYS,
JI tomas __

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I daBs 208 psl —.____ .__________
Gko Meikio, LIUCIJA, proza. 178 psL

Ml
110.00
$6.00
$6.00
$5.00

$5.00

P. Pakaifclio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN$4.00
$2.00

paraiė 700 puaJaphj knygft, kurion audėjo viską, kaa Be€ kada b
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuvtua
tr lietuviu kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium b prof; M.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti.
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ir kalnuose nesaltų. Husai, įvedę trarką, petty? iš Afga
nistano iškeliausią...
Praėjo keli mėnesiai, kol afganiečiai susiprato. Jie
matė, ką rusai krašte daro ir ką jie planuoja daryti. Af
ganiečiai pradėjo priešintis sovietų karo jėgoms ne vien
miestuose, bet ir provincijoje. Kabule jie naikino Mask-,
vai dirbančius afganiečius ir rusus afganiečiams įsaky-;
mius duodančius, šiandien pačiame Afganistane jau yra'
105,000 sovietų karių, o sovietų pasienyje laukia dar
20,000 rusų, pasiruošusių įsiveržti į Afganistaną, jeigu
ten esančios karo jėgos nepajėgs apsiginti.
Rytų Europoje ir pačioje Federalinėje vokiečių res
publikose rusai veikia trim frontais. Vakarų Vokieti
joje, Belgijoje, Olandijoje, Danijoje ir Italijoje pasiųsti
sovietų valdžios agentai kalba apie laiką. Jie tvirtina,
kad sovietų valdžia siekia taikos visame pasaulyje. Jie
pabrėžia, kad jiems rūpi taika ne vien Rytų Europoje,
Artimuose Rytuose, bet ir kituose kraštuose. Jie yra pa
siruošę pasiūlyti net plačią Rytų Europos zoną be atomo
raketų visame Rytų Europos ruože, jeigu tiktai ameri
kiečiai atšauktų savo karius iš Vakarų Vokietijos. Jiems,
aišku, labiausiai rūpi kelios galingos atomo bombos,,
Vilniaus centrinė oskalvė
kurias prezidentas Reaganas Įsakė pasiųsti į Angliją,
Belgiją, Vakarų Vokietiją ir net Italiją. Jie reikalauja,
kad raketos būtų iš Europos atšauktos. Apie nusigink-,
IŠ 1919-1920 METU VILNIAUS
lavimą jie ir kalbėti nenori, kol amerikiečiai neatšauks
DARBO ATSIMINIMŲ
paminėtų raketų. Jie žino, kad tos raketos gali pasiekti'
Maskvą ir visus Vakarų Rusijos pramonės bei susisie-"
{Tęsinys)
veikimo laisvės, kad-visos sro
kimo centrus, todėl jie ir reikalauja, kad JAV vyriau
vės—ddusnūs Varšuvos nurody
Tiesa, lenkų socialistų (P. P.
mams. o kartais net uoliai rūpin,
sybė jas atšauktų.
S.) darbas neturėjo pasisekimo

prisipažindami (ta pati Dobaczvskienė ir kiti), jog bemaž vi
si jie buvo neraštingųjų kry
žiukai, tad ir niekieno netikrin
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
ti “parašai už “neraštingus” ar
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet. Šeštadieniais — iki 12 vii
ba net taip pat netikrinti “įga- ,
Lojimai” keliems asmenims vi
daraiesi jos reikalais už pačius! so kaimo, parapijos ar net vals
Liūdniausia, kad Vakarų Vokietijoje atsirado kelios ir 1905 — 1907 m. darbininkų varšuviakv.s (er.dekai). lengvai:
Rusai gali pasinaudoti prezidento rinkimais tikinčiųjų grupės, kurios padeda sovietinės taikos pro tarpe lengvai buvo įveiktas tiek prieitu mases joms Vaišu vai pa-j čiaus vardu pasirašyti plačiai
motyvuotus ir kilniai išstilizuoLietuves socialdemokratų parti
pagandą skelbti.-Pirmiausia, tie dvasiškiai įtikina savo jos,'su kurą susi j lingė pepesų naudoti.
pareiškimus. Net paskui,
v
•
’ tus
Kas atidžiau seka tarptautinės politikos reikalus, tai
“
Rekėjo,
pasak
Dobačevskie-;
parapijiečius siekti taikos su rusais, o vėliau jie ragina organizacijos likučiai, tiek Ru, 191-9-1922 m., kai Vinįai's lenyra girdėjęs ir ne vieną kartą skaitęs, kad sovietų valdžia
rė>,
jas
si
'
ujudinti
ir
Įkvėpti
joms
j.aj veikė atvirai ir vis rinko pair kitas tikybines grupes siekti taikos, įasti bendrą kalbą si'os socialdemokratų, kurie pa
išleidžia užsienio propagandai, žvalgybai, spaudos pa
ilgesio nežinomai, neaiškiai vaiz:
su sovietų agentais. Jie Įtikino dali Vokietijos katalikų’ traukė prie savęs busimuosius duojamai tėvynėj Lenkijai”, ■ rašus, lietuvių ir gudų spauda
pirkinėjimams ir radijo pranešimams negu savo karo
i nekartą pagaudavo jr iškeldavo
komunistinius gaivalus (tiesiogj Lkriau pa^ūu^jkrdbii^ti, jogį
prisidėti prie tų pačių “taikos planą”.
aikštėn MįįūsvL "
'
; “žmonių, baljėgoms. Kad nereikėtų eiti Į tolimą praeiti, tai šiandien
arba per I^nkijos socialdemo
Kol Vokietijos kancleriu buvo> Helmut Schmidt, tai’ kratus) ir tikjtaij) lenkų moks lik Lenkija
jas.
- išgelbėsianti
- - išĮpo,’TMs?fika^irr>us (apie tai teks
veik visi'^svbjo pasaulio laikraščiai aprašė, kaip sovietų
socialdemokratai priešinosi tokiai; “taikai”. Komunistus* leivių, tarnautoju >ir ;iš dalies visokių vargų, suteiksianti duo į dar vėliau pakalbėti), net tariavaldžia paruošė Afganistano ;pa:vei*gimą’ beveik neišleis
geriausiai pažino vyresnio amžiaus Socialdemokratai. Į amatininkų ’ socialist! n ės simpa nos, druskos ir visokių gėrybių,' mus lietuvių pareiškimus. įog
dama nė vieno šūvio.
'
ne»lcrj Liejiny :ųk’;Lenkijuos buvo atkreipti patys karščiausi sovietų -propagandosf tijos kartais bit d avo si ej amen su lenkams lenkiškų,_ lietuviams
Rusų papirktas .Afganistano štabo viršininkas iš smūgiai. Agitatoriai karo metu prisimenančius senius' šiokiu ar tokiu lenkiškų patrio lietuvišku. mokyklų ir. vietinės; jos q tačiau tatai tarėjo eiti ir
valdžios, lietuvių neatsifcfaūsus: ė;o “laisvu Vilniaus krašto pašaudė visą Afganistano vyriausybę, apkaltinęs tuometinį puolė dar didesniu Įniršimu, jeigu jie nesieks taikos. tizmu.
įtikinėti, jog ‘‘visa Lietuva nori] sisakymu už Lenkiją”!
Afganistano prezidentą, premjerą ir visus ministerius “Taikos šalininkai’’ priėjo ir vadinamų “laisvųjų de Tiesa taip pat, .įcg
-g politinis - būti ne tik laisva, bot ir sujung-Į
Šitokio betgi Vilniaus lenku
į
■
nepaprastai didelį kyšininkavimą. Sušaudė ne vien pa mokratų” vadus. Jie suskaldė Vokietijos socialdemokra-: Vilniaus žmonių -susipratimas
ta su Lenkija*’, tad “ką nutars!
čius ministerius, bet jų žmonas ir vaikus. Toks Afganis tų eiles ir išardė buvusią koalicinę vyriausybę. Agentai* toli gražu nebuvo lenkiškai nu- Varšuvos vyriausybė, turime vi-Į (ypačiai kunigų ir moterų)) ve.
kimo .politiniai rezultatai; kaip
tane buvęs senas paprotys. Vėliau jį vartojo ir komu oaskelbė Vokietijoje visą eilę biauriaUsių šmeižtų prieš dažytas, ir net vokiečių okupa si klausyti” ir t. t. Taip rašė. štai Įspūdžiai tarptautinėje policijos -metu, pačių lenkų (W Nie-.
nistai.
amerikiečius. Jie skelbia, kad amerikiečiai susitarė su- dzialkowska" - Dobaczewska, Roj pavyzdžiui 1916-1917 m. Vilnių, tikoje, būtų ne per aiškiausi ir
Štabo viršininkas, nepajėgdamas sudaryti naujos Vokietijos naciais ir Vakarų Vokietijos-priešakiu nori ,1a kab?et wilenskich w akejį J6 -'daptai leidžiamas laikraštis tiesaog per menki dėl padarytų
pastangų, jei jie nebūtų tvirtiWilma-— leidinys, ‘Unija-.
vyriausybės, pasikvietė Maskvoje gerokai apmokytą par sugrąžinti nacius. Jie tvirtina, kad pačios Vokieti jos-, vyzwjclenia
- - j cG visa tai buvo reikalinga narni dar ginkluotu kumščiu,
WHno 1^9-=-1&34)- liudijimu,]
tijos narį Kabulo policijos vado pareigoms, o kitą laiki karo jėgos bendradarbiauja su naciais.
‘‘platūs lenkų gudų ■ sluogsniaiJ• sveikam Vilniaus krašto žmonių kuriuo ne tik prieš slipnesnius
nai Afganistano prezidento pareigoms eiti, šiedu sukišo
Trečiasis sovietų frontas buvo liepos pradžioje Va (lietuvu čia neminimai M. B.)-( protui migdyti, žmonių vardu ir ypačiai neginkluotus (lietu1
vokiečiams ir užsieniams skelb-!I vįus, gudus, žydus), bet prirei
į kalėjimus Įtakingesnius veikėjus, o patys leido sovietų karų Vokietijos pasienyje pravesti milžiniški sovietų ka Vilniaus krašte buvo mase be.j
aviacijos daliniui Įsistiprinti Kabulo aerodrome. Aero- ro jėgų manievrai. Rusai bandė sukelti baimę ne vien jokio tautinio susipratimo, tik ti tariamai visuotinąjį jųjų no- kus gal ir prieš ką kitą galima
būtų pavartoti. Vilniaus lenkų
droman atvežti sovietų smogikai 1979 metų gruodžio 24 Vokietijos, bet visoje Vakarų Europoje. Iš rusų nelais besiilginti prieškarinės gerovės, ją dėtis su Lenkija ir neleisti visuomenė anksti ėmė ginkluo
tautinei lietuviu ir gudu sąmo
dieną užėmė Kabulo radijo stotį ir pranešė, kad gali būti vės grįžusius vokiečius apėmė panika. Jie 'buvo linkę kai duonos buvo ki?H norint ir nei prabilti. Lenkai gyrėsi 1917 tis. tiesa, iš pradžių tik dvasišnebuvo priverstiniu darbų vokrašte perversmas, o vyriausybė neturi patikimos poli daryti naujas nuolaidas Maskvai, kad tiktai nepradėtų l kiečiu __
___________________
naudai
”. Tačiau Vilniaus,[ -191j m. tam surinkę per 1000,- i kai ir daug vėliau fiziškai. Dar
cijos bei kariuomenės tvarkai palaikyti, tai pakvietė so naujo karo.
lenkų veikėjai turėjo užtekti-] 000I šitokių Vilniaus sodie- 1905-1906 m. endekams steigiant
vietų vyriausybę atsiųsti savo kariuomenės dalinius Į
New Torke leidžiamas savaitraštis New Solidarity nai darbuotojų, lėšų ir faktinės čių parašų, tik vėliau nenoromiss gimnastuos draugiją ‘'Sokol”',
ne tik fizinis lavinimas turėta
Afganistaną tam darbui. 1979 m. gruodžio 25 dieną tvirtina, kad šiandien sovietų karo jėgos Vakarų Euro
galvoje, bet ir sudaryti partine
80,000 sovietų karių peržengė Afganistano sieną ir žy poje yra galingesnės negu Šiaurės Atlanto Sąjungos vals mų tarpusavėmis kovomis ir užimti Vakarų Vokietiją. ■ f.;7inę pajėgą. kurios uždavinys
giavo Į krašto vidurį. Nei Afganistano karo jėgos, nei tybių karo jėgos. Rusai neatšaukė visų savo karo jėgų
Laimė, kad gen. Rogers yra Įsakęs Amerikos ka- tebebuvo dar neaiškus,
pasienio sargai rusams nesipriešino, nes vadovybei ir iš Europos. Gabi ir gerai apsiskaičiusi vokiečių žurna- riams pasiruošti gintis, jei rusai pultų. Paprastai, soMykolas Biržiška
(Bus daugiau)
policijai^ buvo Įsakyta padėti sieną peržengusiems ru-Įlistė Helga-Zepp LaRouche tame laikraštyje pasakoja, . vietų karo vadai nepuola, jeigu žino, kad jiems reikės
vienam mėnesiai .
jav vietose:

Pinigus reikia siųsti pašto Money
Orderiu kartu su užsakymu.

sams, nurodyti kelius, kad jie bereikalingai nevargintų kad nišai gali pasinaudoti Amerikos prezidento rinki- kovoti. Gal Helgos
spėliojimas
netaps
tikrove.
ALEKSANDRA VAISICNIENĖ

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

Kurtumą janomamai gydo savotišku būdu.
Ant Kororomi gėlės žiedo auga tam tikros kirmė
lės. Tokią kirmėlę įleidžia į apkurtusią ausį, kad
ten toji kirmėlė atliktų “valymo” procesą. Kir
mėlė, atlikusi savo uždavinį, pati išsikrapšto iš
ausies, o ligonis pradeda girdėti. Jeigu kirmėlė
iš ausies neišlenda, tada į tą ausį įlieja moters
pieno. Matyt, kad tos kirmėlės nemėgsta to pieno
ir tuojau iš ausies išropoja. Tie džiunglių gyven
tojai apkurtimu dažniausiai suserga nuo jų ausy
se įsiveisusio parazito, kurį ‘‘gydytojas kirminas
laiko sau gardėsiu. Tą gardėsį sučiulpęs, jie sava
noriškai išlenda iš ausies, ja pagydęs.
Ruošdamiesi ilgai kelionei janomamiečiai apsijuosia Kohoroxiwetari juostomis, tikėdami, kad
jos priduoda jiems energijos ir ištvermės.

Dažniausiai tų indėnų gentį kamuoja kvėpa
vimo ir virškinimo ligos. Pvz., kvėpavimo ligos:
n pas. sloga, bronchitas, plaučių uždegimas, pa
žymėtina. kad jų tarpe beveik nėra sergančių
džiova. Kitos užkrečiamos ligos, kaip maliarija ir
vėjaraupės, yra dažnos tos genties tarpe. Jie la
bai dabojami, kad jenžaikrMų kuria Mga. Pavyz

džiui, siaučiant kuriame kaime gripui, kitų vie laipsniui, janomamo genties indėnai persiima civi
tovių gyventojams draudžiama tame kaime apsi lizuoto gyvenimo savybėmis.
lankyti.
•'SVEIKATA NĖRA VISKAS, BE7T BE -JOS
Akių ligos — dažnas reiškinys janomamiečių .
VISKAS YRA NIEKAS’
tarpe. Nuo tų ligų jie neturi suradę jokių natū-’
(Filosofas Schopenhauer’is)
ralių vaistų, užtat susirgę, kreipiasi pas misijoGydytojas Martin Gotthelp Scola savo para
nierius, prašydami pagalbos. Jiems nepažįstama
vėžio liga. Gal dėl natūralios, t.y., augalinės mi šytą medicinišką knygą dedikavo Nobelio premi
tybos. Mažakraujystė, ypač vaikų tarpe, yra daž jos laureatui gyd. Alex Carrel (1873.VT.28 -1944.
S.ll) ir gydytojams Mikkel Hindhed, Max Bircher
nas reiškinys.
Parazitais — blusomis ir utėlėmis juos gj>- į Benner 5r Aro Waerlaud, kurie visą savo gyve
krečia jų pačių šunės ir arti auginami gyvuliai namą paskyrė natūralias mitybos nagrinėjimui ir
bei paukščiai, kuriuos menkai prižiūri. Tik džiun kaip jos pagalba gydyti įvairias ligas.
Toje knygoje nepolemizuojama su antinatūglių lietaus periode tie parazitai liaujasi kankinę ,
rakstais. Ji yra grynai auklėjamo pobūdžio, pa
indėnus. Tuo metu tie parazitai pradingsta.
Siaučiant kurios nors ligos epidemijai, indė mokinanti ir patarianti kiekvienam individui ir
taupoms, vertinančioms, gldbejančioms
nų tarpe neegzistuoja jokia apsisaugojimo prie
monė. Ligoniai neatakiraimi nuo sveikųjų. -Ser- •h* supratingai naudojančioms femes augmeniją.
gautis guli hamake iki numiršta. Sveikieji netf*- 'Tiek mrtitioimosi, lygia greta ir aMnitetns pabai
gia sergančiųjų ir būna kartu su jaia, nebijodami -kymo atvejam. £5a Įrodoma natūralias mitybos
užsikrėsti ir net mirti. Jų tarpusavio gyvenimo reikšmė žmogaus sveikatai, tačiau tai mitybai ne
ryšiai yra labai stiprūs, perpinti mattėe jausmais. skiriamas reikiamas dėnarsya. Vieton auklėti ir
Pati sunkiausia janomamiečių liga yra badas- perspėti žmoniją nuo jai gresiančio pavojaus dėl
Šią negerovę dažnai pergyvena tiek suaugę, tiek netinkamos mitybos ir kenk^npRfnj maisto pro
ir vaikai. Tik pastaruoju laiku į jų kraštą atvykę duktų, mobifeuojajna mrffžĮĮinijtkų ir gydytojų
misijonierįai — yyrąį ir moferys, o taip pat ir “kariuomenė” Cheminiu būdu vaistų gamykloms
gydytojai piadeda indhiams apsisaugoti nuo bufete, — leboratorijmhs
Kortoms ne tiek rūpi
išmokindami juos pasigaminti augafink) mawto. žmonių sveikatingumas, kiek tų laboratorijų saviprima
išsiauginti gyvulių ir paukščių. 0 gydytoj*! >e
Tos mdurtrtjoe ir čhemdrtlų vaistų laborato
vien skiepina bei gydo nuo įvairių ligų, bet ir die
gia higieninio gyvenimo įpročius. Pamažu, pa- rijos ir cheminių vaistų laboratorijos privalėtų

«»IRKITE

JAV TAUPYK* j BO^US

tarnauti žmonijai. Įspėdamos ją apie netinkamas
vaistus ir netinkamą mitybą. O elgiasi priešin
gai: vien 1964 metais V. Vokietijoje buvo užre
gistruota 60,000 naujų, sveikatai “tarnaujančių”
farmacinių produktų, šios pelnu suinteresuotos
industrijos gina tokį “modernų” vaistų gamini
mo įpratimą, vieton propaguoti natūralią mity
bą ir natūralius vaistus. Pasėkoje to, suserga
me dantų ligomis, artereoskloze, vėžiu, reuma
tizmu ir daugeliu kitų nepagydomomis ligomis,
kaltinant, kad žmogaus organizmui stokoja flo
rino; atsiranda visokie neištirti ir nežinomi me
dicinai “virusai” ar klimato pasikeitimas. Ir tai
daroma tam, kad nesąžiningi “biznieriai” galėtų
išlaikyti savo milžiiHStas pajamas ir farmaceu
tinių (vaistų) produktų ir netinkamos mitybos.
GRAŽUMAS ATNEŠA MOTERIAI LAIMĘ

Moteriai gražumas atneša <Hdelę laime. Jns
neturėdama moteris kenčia. Nors, tmsą s^ka’f,
nėra pasaulyje negražių moterų. Jos visos viejnaip ai- kitaip yra gražios ir įdomios. O gražiau
sia moteris yra tada, kada matome iš jos veido
spindesį, geros sveikatos požymj. Veido spalva
i ružava, akys blizga, akių baltymai skaidrūs i* >
(Bus d&ugiau)

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

Funeral Home and Cremation Service

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

11I1M
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1729 S. Halsted St.

Charleg Stasukaitia

—

DIL PAUL Ve DARGIS

24 Hour Service

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchester Community klinikos

■O ~ w

Medicinos direktoriui

1938 S. Manheim Rd^ Westchester, I1L
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

— Amerikos Lietuvių Piliečių
Pašalpos klubo susirinkimas
, TeL: 562-2727 arba 562-2728 įvyks sekmadienį, rugsėjo 9 d.,
IvaL popiet, Anelės Koįak sa
lėje, 4500 So. Talman Avė. Na
riai kviečiami dalyvauti. Bus vai
Service 461-8200, Page 06058 sės.
Ben. Jurėnas, rast
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius

ir “contact lenses”.

— Chicagos Lietuvių Našlių
Našliukių ir Pavienų draugiško
klubo susirinkimas Įvyks penktadienį, rugsėjo 14 d. 6 vaL vak.,
Vyčių salėje, 2455 W. 47 SL
Nariai kviečiami atsilankyti, nes
yra svarbių reikalų aptarti, Po
susirinkimo bus vaišės.

PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2380,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
Tel (813) 321-4200

Apdriustas perkraustynus
Iš įvairių atstumų.

į

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-59S

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063
V............
T.
'
______

LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY
LIETUVIŲ TAUTINĖS KAPINĖS

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

»«>k« Depa-

TeL 327-1741 — 1742

jėgia skaityti lietuviškai.
(Labai pagarbiai pasirašo

Julius Kuzas,

8201 So. Kean Avenue, Justice, UI. 60458
I
1984 metų rugp. 22 d. <
212 458-0638

Telefonas 523-0440

Lietuvių Tautinių Kapinių
pirmasis vicepirmininkas

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

U.

r
I

w

. Kartu su šiuo phreiškiniu
siunčiu dvi fotografijns, rodan
čias kaip atrodys pagerintos ka
pinės. Kaip matote, šitas pro
jektas užims daug laiko, kol jis
bus baigtas. Man atrodo, kad
jis gerokai pagerins mūsų pa
vestą nuosavybe, nes nepastovią
žemę pavers pastovia žeme.
Aš būčiau labai patenkintas,
jie šis mano pareiškimas pil
nai atspausdintas angl'škai, o
vėliau būtų ir lietuviškai, nes

■ &;
AS.-

If

r

SOPHIE BARČUS

^ENLAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Naujienoms
i
1739 So. Halsted St.
1
KVIETIMAS
— Cukraus kiekis žinduolių Chicago, IH. 60608
piene yra tiesiog proporcingas
nustatyta, kad nuosavybė ir ze(Tęsinys)
Vasaros liksmybėms pasibaiju smegenų
svoriui. Žmogaus
O
mė yra skirta kapinėms.,
‘ gus, sugrįžus iš atostogų ir sto
peine cukraus yra daugiausia, i Hoefferle and Butler Engi'
žemė - negali būti naudojama vyklų, sesės skautininkės, bro
jo ir smegenys didžiausios (san- nering Co. parūpino kapinėms
■kitiems tikslams, ir negali būti liai skautininkai bei vyr. skau
tykiniai paged kūno svorį). Iš viešą dokumentą Nr. 24135 —
tės židinietės, yra kviečiami Į
parduodama.
pieno cukraus susidaranti gliu topografinį žemėlapį.
. Ir.vėl direktorių valdyba bu- suvažiavimą, kuris įvyks š. <n.Į|
kozė yra vienintelis smegenų į,įPrieš pasirašydami kontraktą vo priversta balsuoti tuo- ręika- j^palia^ mėn* '6—7 dienomis Člemaistas.
.
..
ų X 1 stf Earth Recycling Corpora
hi. Ąštuoni
tpasisa-l velande, Ohio.
tion, tautinių kapinių sklypų sa-du ba&avo r Dienotvarkėj bus svarstomos
Aa, tokia teisybė, kaip siete vininkų atstovas ponas Bruno
priešinga: Tada kapinės pasi-'t skautiškos temos, Nagrinėsime
vanduo.
1
Klemka pareikalavo, kad direk
rašė kontraktą šu Earth Recyc esminius skautybės klausimus, į
toriai jo išklausytų.
ling Korporacija, kad jie išly paliesime išeivijoje nuolat au
Miko šiieikio apsakymų knyga
P. Bruno Klemkos reikalavi gintų rytinėje pusėje esančią gančius veiklos rūpesčius ir me ,|
“Liucija” jau atspausdinta.
mas buvo patenkintas ir jis bu žemę' pagerintų ir pagražintų,
vo pakviestas kapinių valdybos, ir kad pradėtas darbas eitų pa legentu minčių ir patarimu ve« r T TT r T T A»
kad išdėstytų savo nucauonę tuo gal nustatytą plaią. Jeigu būtų darni, ieškosime mūsų veiklos
būdų ir metodų pasitobulini-,
Autorius pavaizduoja lietuvių reikalu. Trumpai, Bruno Klem pastebėta, kad Earth Recycling mo.
I
gyvenimą nuo XX šimtmečio ka pareiškė, kad šešių pėdų gi Corporation nepildytų šio kon
Atidžiai išanalizavę išeivijoj
pradžios iki H Pasaulinio karo. lumoje esantieji akmenys būtų trakto, Justice kaimo vadovybė' ‘lietuviškos skautybės reikšmę
22 ilgesni ir trumpesni apsa žalingi kapinių interesams. Reiš arba Lietuvių Tautinių.Kapinių ir mūsų atsakomybę prieš atei
kia, žemė būtų netinkama na direktoriai galėtų tučtuojau su-i
kymai, 184 psl. Kaina 85.
nančias kartas, stiprinsime sa
Gaunama “Naujienose” ir pas mų statybai. Mūsų inžinieriai stabdyti darbą. Earth Recyclin ve naujais pasiryžimais ir toliau
mus informavo, kad šitokia Corporation būtų atsakinga už
autorių: 6729 So. Campbell
bekompromisiniai budėti savo
kontrakto
nepildymą.
nuomonė
yra
netiksli.
Taip
pat
Ave., Chicago, IL 60629.
įžodžio sargyboje.
Todėl kviečiame visas ir vi
ŠĮ klausimą Tautinių kapinių
direktoriai balsavo tris kartus. sus, kurie sielojasi mūsų skauKiekvieną kartą astuoni direk tybėje, skaitlingai suvažiavime
toriai pasisakė už kontrak dalyvauti. Suvažiavimo regist
IN LOVING MEMORY
tą, o 2 pasisakė prieš projektą. racijos informacija bus skelbia
Kad galėtume pagernti mūsų ma spaudoje.
Budėkime drauge skautiško
žemę taip, kaip kontrakte yra
nurodyta, kapinėms kainuotų darbo kely!
laibai didelės pinigų sumos.
p.s. t. n. Al. Nasvytienė,
Šis kontraktas sudaro sąlygas
Skautininkių skyr. vadovė
pagerinti kapinių žemę, žemė
j.
K Misevičius,
bus pagerinta be "kapinių ir ki Skautininkų skyr. vadovas
tokių išlaidų.
J

INKSTŲ, PŪSLĖS IR

George Lazausaks, audinių inžinierius, šitaip įsivaizduoja Lietuvių Tautnies Kapines,
kai Earth Recycling korporacija išlygins vakarinę kapinių žemę ir paruoš 6 pėjdas
juodžemio.

R=

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ

SeštidieaUls h iekaiitealils
nuo 8:30 iki 0M vaL ryta.
Stoti** WQPA - 1490 AM
tr*B*liu*|*m** ii
Manv«tt*

s

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
-

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

i

Y-

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

lakstės automobiliams pastatyti

——

KAIP SUDALOMI
TESTAMENTAI
Dio reikalu jums ^ali dau^
►artėti teismink Prano ŠULO
ir re jo Alphonse
VRLLS .įerz’frė'a ‘Sūduvos*’
^e’sTa knvkiM su Ipya’iškomis
mrmonrs
Knyga >u form finis kjauna
ma Naujienų administracijoje.
Knv'KJx kaina - $3.9r (su persiutimu).

STEPONAS C, LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, lUinoii

t

TeL 974-4410
*159

MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO. IL EMM

Juo 1914 metu
v v'

TEVE

JI L.

TA TT

TANTf

F^PERAL

sa

VASAITIS-BUTKUS

I til
eiki

U 1S

d

HAVE PASSED SINCE THA
rOD CAME AND TOOK YOU

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

LND
vou on t!

'

T"'

57 W. i
Chieac *

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

n

h

Telefonas — 652-1003

iii! A

HER AVENUE

, IL 60631

5 — NaujitMK, Chicago, 8, ID

MO, 1984

I

lt

7

ATVIRAS LAlsKAS

“NAUJIENŲ”
įGaila, nepažįstu p. Antano rijos apybraižą iš LE Lietuvos
Miarmos ir nežinau, kodėl jis vis tomo būtų ištisai persispausdi-j
— JAV RL B-nės Marquette
randa reikalo suplakti mane su nusi pogrindinė “Aušra” (11182
Parko apylinkės valdyba malo
frontininkais, štai dabar jūsų m.).
niai kviečia narius bei prijau
RIAL fefTATI HDI lAJLdl
UAL 15TAT1 FOR iALi
Su pagarba
laikraštyje jis rašo ('98LS.22
fcrn>, Z«~>« — Fartavinwi
čiančius dalyvauti šį sekmadienį
V. Trumpa
d.) : “Jau anksčiau rašiau, kad i
. t. y. rugsėjo 9 d., 10 vai. ryte
19SLX.30 <1.
frontininkai bei šalkauskininkai '
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
- vėliavų pakėlime šv. Mergelės
aiba šių laikų lietuvių bajorai San la Monica, California
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1ŠSIMOKMJIMAI1.
Marijos Gimimo parapijos aikš
talkininkauja lenkams. Jie net ■
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
tėje ir 10:30 vai. pamaldose.
buvo pavedę V. Trumpai para
SENIOR U VYČIŲ
Taip pat 1:15 vai. Šiluvos atlaisyti Lietuvos istoriją, kuris
FEDERAL SAVINGS
TRADICINIS PIKNIKAS
j du precesijoje. Ponios ir pane"‘Metmenų” žurnale išgyrė Len
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas
; lės prašomos vilkėti tautinius
19X1 m. rugsėjo 2 d. 12 val. ;
kijes 1791 m. gegužės 3 d. konsdrabužius. Dalyvaukime šiame
2212 W. Cermak Road
Chicago, BL
* TeL 847-7742
lfctituciją, kurią (sic!) Lietuvai seniorai Vyčiai Vyčių salėje su
dvigubame minėjime: Tautos
paverčiama Lenkijos provincija rengė pikniką. Prie įėjimo da
šventėje Šiluvos atlaidų proce
lyviai sumokėjo po 1. Maistas
ir t. t.”
BUTŲ NUOMAVIMAS
Kauno miestas, xiurfnt nuo Aleksote kaino. Apačioje Nemunai
sijoje.
Valdyba t
buvo vieloje gamintas (išskyrus
Visa tai yra netiesa. Su jo
C NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
kugelį) ir jo kaina pagal kai-J
kiais bei šalkauskininkais nieko
B NOTAR1ATAS • VERTIMAI.
nerast j. OOrkestras grojo va-į — JAV RLB Cicero apylin
PRASIDĖJO GRYBŲ
elektros srovė sukasi aplink Sa
bendro neturiu. Jie man nepadovaujamas P. Ruikio. Protar kės valdya šių metų rugsėjo
JISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
SEZONAS
turną, tekėdama per nematomą
vedė parašyti jokios Lietuvos
piai P. R nikį pavaduodavo mu mėn. 9 d., 11:30 ryte rengia Tau •
riestainio formos įkrautų dale-*
ilstorijos. Nei. “Metmenų” žur
Gerokai atšilus oiui. ne tik
zikas Kivėnas. Aikštelė buvo tos šventės minėjimo šv. Anta
iių žiedą, esantį už matomu ž enale ,nei niekur kitur nesu gy
perpildyta šokėjais. Prie vieno no parapijos salėje, 49 C.t. ir 15 Indianos miškuose ir miške dų.
INCOME TAX SERVICE ;
ręs Gegužės 3 d. konstitucijci.
stalo rinkosi dainininkai ir trau gatvės kampas, Ciceroje. Visus liuose,bet ir siaurės Wisconsino
Aplamai, būdamas šioks toks
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
kė liaudies dainas. Barai vado kviečiame dalyvauti.
Valdyba pietuose sudygo grybai..
—
Embriono
smegenys
užauj
__
______________
_________
istorikas žinau, kad ne istoriko
L-vavo ir talkininkavo K. Vidžius.!
Pradžioje pasirodė paJiepės ga po 250 tūkst ląstelių nėr mi-;
1
darbas ką nors girti ar peikti.
’ *
' Į LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Apie 5 vai. po išpardavimo bilie-j
ir kelnĮučiai. bet praeitą savait „utę
ELEKTROS {RENGIMAI
■Jeigu mano rašymas būtų toks
JUNGTINĖS EUROPOS
PATAISYMAI
galį galvas iškėlė ir
rim
tų K. Vidžius pravedė loteriją, j
ČIA GERIAUSIA VIETA
palankus lenkams, nemanau,
TAUTOS
Turtu Chicagos miesto laML&g,
tesnieji pensi grybai — baravy/Seniorių pirmininkė A. Gaba— JuDiterio
olaheta
via tarsi
LIETUVIAMS.
Dirbu 4r užmiesčiuose,-grali,
•A.
v
- F
kad mano XIX a. Lietuvos istojarantuotai ir sąžininga L
:
kai,
raudonikiai
kazlėkai
ir
lienė nuoširdžiai dėkojo gausiai i
“Paskutinėmis dienomis,
didžiulis termosas. Jo paviršiu
KLAUDIJUS PUMPUTI!
1 susirinkusiems dalyviams.
’ sako Dievas, — aš kiekvienam ! kiti.
je taip šalta, kad chloro du josi g butų mūrinis. Labai geros pajamos;
4514 S. Talman Ava.
Prie Įėjimo išparduota Į77. kūnui išliesiu savosios Dvasios.]
čikagiečiU) DUvykųsių į kietėja, o viduje penkis kar Dilelis butas savininkui. Geras inves^
Tol. 927-3559
tavimas.
bilietai. Po loterijos dalyvių da- Tuomet jūsų sūnūs ir jūsų dūk-!
STASYS ŠAKINIS
į Wisconsina ^avo giminiu ap]?.n- tus kaičiau negu Saulės pavir
3 butų ‘ mūrinis su garažu. Pelningas
, lis pradėjo skirstytis. Mėgėjai terys pranašaus, jūsų jaunuoliai] kyti. parsivežė po kelis buše šiuje.
LIETUVIS DAŽYTOJAS
pirkinys. -.
DĖMESIO
' šoko iki vėlumos. .
! matys regėjimus ,o jūsų seniai} lius šviežių ir skanių grybų. Ki
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
f Dėkingi valdybai ir taikiniu-1 sapnuos sapnus. Taipogi savo’ ti tuos grybus vietoje išdarinė "— Marš. Achromejcvas pa Didelis, gražiai * įrengtas bungalow;
Dažo namus iš lauko
Nebrangus.
į Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkatra,;
• karas už šaunias vaišes su'iš-. tarnams bei tarnaitėms tomis je ir sukonservavo.
J-ne s skirtas karo ministerio pirmuo
Ir iš vidaus.
Kreiptis: A. LAURAITIS
:
• vakarėse darbo šventės sudarv- dienomis aš išliesiu savosios Dva |
ju pavaduotoju. Xuo ketvirta4
ŠIMAITIS REALTY
4651 S. Ashland Ave^
Darbas garantuotas.
Chicago, III.
tas malonias nuotaikas.
i sios, ir jie pranašaus”. Apašta- ; — šviesa irgi turi “svorį”, dienio jis valdo visas sovietų!
INSURANCE— INCOME TAX
Tel. 523-8775 arba 523-9191
’
K. P. jų Darb. 2:17, 18;
ta prasme, kad ji slegia pavir karo jėgas.
i i -.....i'
4612 S. Paulina St
2951 W. 63rd St
Kviečiame visus pasiklausyti j šių, kuri paliečia. Pvz.. saulė
----------- j__.
(Tcwn of Lake)
TeL: 436-7878
— Walter Mondale pareiškė,
programos antradie slegia į Ją atsisukusią Žemės pu
Tavo liga, kaip mano svei * ^°s
nį. 8:45 vai. vakare banga 1450 sę maždaug 1 kg./l,5 km. kv.
kad jis pirmadienį paskelbs sa
Skambinti Y A 7-9107 kata.
3
AM per “Lietuvos Aidus"’.
vo planą sumažinti krašto de- i — Galima apžiūrėti šeštadie-:
tuojame ir esame apdrausti,
---Sekmadienį, 9 vai. ryte kvie— Nors įsivaizduokime Žemę
nį ar sekmadienį nuo 1 iki 6,
ARVYDAS KIELA J į
esant nejudrią ir lėtai kintan— Penktadienį aukso uncija ij
8127 So. Sawyer
. - Gerosios Naujie- čią, tačiau .žemės’ drebėjimo ban
6557 S. Tolman Avenue
Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas ‘ pasiklausyti
kainavo $342.
i
Į
St.
Denis,,
savininkas,
švarutėlės
Lietuviams
”
.
gos
gali
sklisti
24
kartus
grei

>
Chicago, IL 60629
-J
i
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:
J
plytos, Cape Cod, 3-4 miegamie-:
; ; 1'
Malonėkite parašyti. Prisiųsi- čiau už garsa.
American Travel Service Bureau I me knygelę: “Kaip atgimti iš
ii, saulėti pore i ai, Įrengtas rūsys,’
— 3 min. amperų stiprume
9727 8- Wsstsrn Ave., Chicago, HL 60643 r
Įrengtas baras. Daug priedų, 2
j naujo”. Mūsų adresas: Lithua-I
Teist. 312 238-1787
autom, garažas, 38x125 pėdų
Į nian Ministries, P. O. Box 321J
HnL T
TT
sklypas.
7^ (erzises), viešbučių c automobilių. inx»ir.avirDo rexervaeiias; Parduoda-,
M. ŠIMKUS
4344664
59,900.
Sergeants
kelionių draudimus; Organizuojame keliones t Lietuvą tr kitus kL'BŠtus;
----------------------I JOHN GIBAITIS i
n-—
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— prieš 45 - ou uiezuĮ.

re3erroo°

— Dieve apsaugok nuo draugu, o nuo priešu
t?
i
. aš pats apsisaugosiu.

Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) no-8700

|l •- k ? .

INCOME TAX SERVICZ

•

Fess • KTfe Ticks

1

Naujienose galima gauti

AUGUSTINO PAšKONIO
knygą apie

|

PASSBOOK
1 SAVINGS...

S8Q us for

finansin9-

i

CEMETERY LOTS FOR SALE :
Kapiniy sklypai pard.
<

iReduced to S325 — 1 grave
j under large tree, Sec. 6,. Block?
9, Row A. Grave 19, Lithuanian;
National Cemetery.;.
.
■ Write to: -Joan Mikalauskas,;2717 NW 9th Terr, Wilton Ma
nors, F L 33311.

AT 0UI LOW UTB

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
X.

-

........

Notary Public

SENTRY'S
Flea & Tick Collar

i

i

.7....

—

iškvietimus giminių apšilo akytum Amerikoj* ir teikiame inferįsadjss visais kelionių reikalai!

M
>

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

-

JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ •

- -

*

<’>

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

v A-

Intr-rrt Compounded

Herman Dečkya
TeL 585-6624

My *nd F»d Quarterly

.

~ -r

•

_ —

*

Mutual Federal
Savings and Loan
2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres.

ti

Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 -

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

NeajieaoM galima gaud nepaprastai įdomina gydy>

Ik. A. GuMB — MINTYS IR DARBAI, 259 pdL, liečia 1905
:
meflj {vykius, Jablonskio ir Totoraičio j&unaa dienas ir
rnirupinlin^ _______________________________

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA ~ $17. IPersiuntin* ui pridėti S1J

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Homeowners insurance
Good service/Goodprice
F. Zapolis, Agent
3208% W. 95th St
Everg. Parle, III.
60642 - 424-8654

'

“T“

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina S4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

y

TAISO ORO VĖSINTUVUS,
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
BEI KROSNIS.

Hich

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

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybes pra.'šymai ir kitokie-'blankai.

1

Interest Rate*
Paid on Savint*

Čekį rašykite ir siųskite:

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450

1

X-

PERSONAL
Asmeny teiko

•— Turiu namuką ir karuką.
Esu sveikas ir stiprus, bet kar
tais pasijuntu vienišas. Norė
čiau susipažinti su vidutinio am
žiaus lietuvaite, kuri norėtų ■po
apylinkes pasivažinėti ir vienat
vę bei nuobodulį nustumti. At
siliepkite, parašykite Naujie
noms, Box Nr. 274, 1739 South
Halsted St., Chicago, Ill. 60608.
Atsiliepsiu ir savo namelį paro
dysiu. Gal abiem bus jaukiau.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuc
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
& pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Strstt
Chicago, HL 60629
_ _________

N

. Į Į .

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITTS
ir V. BRIZGYS
Ą
Dirbo valandom
Nuo 8 ryto 1M 5 vaL popiet
Šeštadieniai* pagal susitarimą.

Chicago, I1L 60629

Tel: 778-8000

RENTING IN GENERAL
Nu omoi

MARQUETTE
Ifc. A J. Gnsaea — DANTYS, Jų priežiūra, reikšta ir
grožis. Kietais viriellais _________________
<400
Minkitaia vlridiais, tik_______________
<100
gesa
Dr. A J. GttMen — AUKATA KULTŪRA — ŽIAURŪS
CMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____
Galima taip pat užsakyti pažto, atritintas iakj «
maoey orderi, prie nurodytos kainos priiunthao iQaM«

(3DCJ

— Naujleooa, Cb

HO, 1984

