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SEKMADIENI GRENADOJE ATIDART
TAS NAUJAS AERODROMAS

Teatras su režisierium iš Clevelando
LOS angeles; californija

Praeitą vasarą
Cleveland, “Vaidilos” režisierius Petras Ma
Ohio, susilaukė nepaprasto gar- želis nuo šio pavasario jau gyso. Daug rašyta ne (ik apie ten vena Los Angeles mieste. Kas
gyvenaheijis lietuvius, bet ir jį čia -paviliojo, ar saulė ,dykuapie miestą, besiginčijant, ar jis mos su kaktusais .ar kas kita
vertas plytos? Erzelių ir gražių — nežinau. Bet žinau, jog jis
Straipsnių ‘-rašytojams paškats tuoj čia pradėjo teatrinį darbą. 1
buvo ten. ruošta ir įvykusi tau Sudaręs vaidintojų grupę repe
tinių šokių syentė.
/' tuoja.
Štai, ir losa-ngelielė Rūta Ša
Pasirinko Algirdo Landsber
kienė,. ką savo ž\rilgsniais Clegio 2ju veiksmu komediia “Ovėlando mkste ir lietuvių gyvenos veidas”. Už ši kūrinį auto
ninte pastebėjo, surašė ir iš
rius gavo ALB Kultūros tarybos
$
spausdino Dirvoje. Viską pui premiją. Nemačius ir neskai
kiai vęrtino, išskyrus liūdną vaiz čius galima tik nustebti, kodėl
dą buvusio, lietuvių kultūrinio
- tą koriiediją autorius pavadino
g
darželio, kurs ne def lietuvių
’ ‘apyjuo de su prc>pe rš om is”?
*
kaltės nuskurdintas. Tačiau pa
j Los Angeles Dramos sambū
sitaikė susitikti Los Angeles lan
ris tuo vaidinimu pradeda mi
kančių CJeveiaado piliečių, ku
nėti savo veiklos 30 metu sukak-1
rie beveik nerado gero žodžio hn-es. Minėjimai nusitęs•- iki atei I
losaūgdiečių liettivių veiklai. •
ūsaičių metų balandžio 27 d. ir
-^ ■Jūs sergate 'puikybes ir iš bus baigti L. A. parapijos salė-j
didumo liga, — ’maždaug taip je vakarienės, šokių ir kitokios
prabilo vienas, svečias. Reklaprogramos akademija, kaip kad
muojatės savo salėm, bet daž dabar tekius .pobūvius mada aka '
nai prašotės pas svetimtaučius. dėmijomis vadinti. -' _ ■,
j
_
P amatytut e Oevelando Ii e tuvių
Ohos-~yeido premjera^ '^^^U^hĮfrinėj
sales! Me$ lilnhie Čiurlionio an
lapkričio 17 d. 7 vai. 30 min. muštas
samblį ir dar vieną chorą, o ką vakare Los Angeles Thomas,
jūs turite?
Star Jsįiįgj? Jr., aukštesniosios ' ’ . T.

— Aerodromas padidins salos turizmą, pagerins
gyventojų ūkį, — pasakė gubernatorius

OS

ST. GEORGES, Grenada. 1 Praeitą sekmadienį salos guber’ na toriu s Paul Sroon atidarė ne; senai baigtą, didįjį Galines iškyĮŠulio aerodromą. Gubernatorius
• ir susirinkę apie 10,000 salos gyj ventojų džiaugiasi nauju ir di’ dėlių aerodromu, kuris padidins
i salos turizmą ir pagerins salos
: gyventojų ekonominę būkle.

i
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_
JeraizaJ^'gStvej Šuvd?'i>si!§f&x-’6c.nibži .į”'aftS!5ų^E§i5t&bVėš 'autobusą. ' ViettaS keleivis ’ūžsužeista 10 žnioniųi
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VaūĮgitojai: beturėję?-^hygų pardavėjo. Pešc?
aištų. mo’ '
e, Vin^; Do- 35-metus puikiai visuomenei paišgali Ema.
ClerV
nau į vydai
Įuhęnė^ Ąnta-j tarnavęs Vacys Prisgintas bunas
s
J^kis,
■
Var(fe>iGškytė,
Ra-'v0 susirgęs, bet ir pasveikęs nęgintM #;
;sa
'kauliusMatas, Ra- begrįžo prie jo taip mėgta knymūn^-VMkįene.T
Muzikos gar-' gų stalo.
kiu-inemnibk
I
sus tvarko; Vladas Gilys. Rėži- i
no-jąT®rEff^|,
Į Kilo rūpesčių, svarstymų, kas
mas. -j<>g' risyt^f Ąąirne ?Kmo- sūra,’ dekoracijos, scenos baldų!
'■ vėl imsis knygas pardivinėtli?
niyos visuomenės f nuopelnas, j j ei rir vaidintojui aprangos .eskizai
i Sodyba priklauso parapijai, jos
„Petro-Maželiojie'turi'.įgHhtų gabumų.
vadovybė be pašalinės pagalbos
. Bandžiau ir paskutine. stip > Lapkričio pabaigoje, Padėkos
rybe remtis, kurias net Krem savaitgalyje, L. A. Dramos sam ’ klausimą išsprendė. Įtaisė žeQ_ J mutinėje salėje knygoms spin
lius nusigando ir atletų olimpia- būris tą komediją vaidins Čika
.
. tą, pakvietė Petrą Domkų par
don heatšiimtė, bet .pokalbinin gos lietuviams .
davėju.
kas pradėjo pašaipą, girdi, gal P. Domkus pardavinės knygas
Tikra, kai ši korespondencija
pradėsit jūs losangeliečiai lietu
Jau geroką laiko tarpą losan-i bus dienraštyje išspausdinta,
viai reklamuotis, jog ir Kruščevui į Disneyland anais metais geliškiai parapijos sodyboj ne- jau ne vienas knygų mylėtojas
--- -----= bus naująją parduotuvę aplan
pastojote kelią?
kęs ir spaudos pirkęs.
Taip pat .vaikų ginče vięas bePrie dabartinio klelxsno A.
.pralaimėdamas pagriebė svar
Olšausko pastangų savo suma
biausią -argumentą ir tarė: “Ė,
numu ir veikla prisidėjo ir buTavo mamytė dar nemirė, o ma
vusis klebonas prel. J. Kučingis
no jau”, taip ir aš atrėžiau, jog
knygų prekybą atgaivinant.
mtes turime Dramos sambūri,
J. Klausei kis
daug laurų už vaidinimus gavu
si, daug tūkstančių dolerių dra
DARBIEČIAI UŽMEZGĖ
mos veikalų konkursui sudėjusj,
RYŠIUS SU CHADAFI
1
o tokio vieneto, tokio teatro C!e~
velando lietuviai neturi.
Londonas, Angį. — StreikuoJTačtau ir šj kartą beveik pra
sjancų Anglijos ang'iakasių va
laimėjau, nes anas atkirto:
das Arthur Scangill pareiškė,
— Taip, sambūrį turite, bet
kad darbiečių de’egacija pasi
' režisierių iš Clevelando savo te
matė su Libijos diktatorium Cha
atrui paviliojote.
da.fi Darbiečiai prašė paramos
-trekui laimėti.
Vaidins A Landsbergio
“Onos veido” komediją
— Streikuojančių angliakasių
arba bet kurios kitos angliakaŽinoma, jei žmogus keičia gy
s;iĮ grupės narių kreipimasis į
venimo vietą, tai jį kas nor% vi
Indira Gandhi, visai ncrigė-i Libijos diktatorių yta didžiau
lioja, masina ir traukte traukia
kraustytis.
Clevelando dydama, pareiškė, kad ameri sia gėda visiems • darbiečiams,
kiečiai sudaro pavojų Indijai iri nes Ch-tdafi yra priešingas pa
kitoms pietų Azijos valsty-. grindinėms britų darbininkų
s:ekianriems tikslams. — pareiš
bėms- Diego
kė darbiečių vadas Ncil.
1.200 mylių a
— Nekalbant apie-kitus Chardijcs išky
Jin ilsiai išsikila atstumoįe. daf veiksmus, balandžio mėne
2.300
sį Chadafi agentai, skubėdami
KALENIX
nuo Persijos i
Sąjungai, ji Londono gatvėmis, nužudė bri
; glaudama S
Kai britai. tų policininkę, ėjieią savo pa
Britų angl tai ji nieko’ reigas, — pareiškė.
Į valdė Die
*
T*
•
i
lupirko amo liakasia: pasisakė prieš bet ko• nesakė, o
Tuą paramą iš Chadafi,
I rikiėčiai.

68 FILIPINŲ KARININKŲ UŽTARIA
PASITRAUKUSĮ GEN. VER
Naujas gen. štabo viršininkas pakišto
karininkų dokumentų nepasirašė ;•

Reikalai taip susidėjo, kad š;
į aerodromą pradėjo statyti iš
Kubos atvežtieji inžinieriai ir
darbininkai. Kubai buvo reika
lingas didesnis aerodromas, iš
kurio josios kariai galėtų okuĮ puoti visą eilę Centro Ameriko
je esančių salų> Kuba jau buvo
atvežusi ginklų 16-kai divizijų
apginkluoti. Jiems buvo reika
lingas aerodromas, į kurį rusa’
būtų galėję atvežti šešiolika di
į vizijų kovai .paruostų karių.
Rusai prižiūrėjo aerodromo
^.statybą .

Sovietų valdžia buvo įsteigu
si pietiniame salos gale savo am}'basatią. Sovietų inžinierei pri
žiūrėjo aerodromo statybą, ne
Kubos kariai būtų turėję būt:
atvežti didžiars sovietų lėktų
vais. Kastro turi kelis karo ii
transporto laivus, gautus iš So
vietų Sąjungos, bet karo tran .
sporto lėktuvų Kuba neturi.

MANILA, Filipinai. — 68 fi- —— -. ——
lipinu karininkų pareiškė užu.o-j — Guatemalos sostinėje nu
A merikos paraši u tininkam
jautą atleistam Filipinų salų šautas Amerikos taikos darbuo-!
buvusiam kariuomenės štabo tojas Wolfe.Tai ketvirtas taikos pradėjus leistis naujai kubiečii
viršininkui gen. Fabian Ver.j korpuso darbuotojas ten nušau- statomame aerodrome, pasipri
šino tiktai kubiečiai. Jiems pa
Prežidenlas Fernando Marcos tas.
vyko nušauti arba suerzinti ke
yra atleisto gen. Ver artimas gi
— Valstybės departamentas lis amerikiečius, bet vėliau spran
minaitis. Jiedu yra kilę iš lo pa
ėmėsi priemonių, kad iš 01 na sminiai lėktuvai išklojo šovikus
ties miestelio.
cijos ir Danijos neiplauktų šio o kai aerodromas buvo užimtas,
Užuojautą pareiškę kariai tvir se valstybėse spausdinama por tai visi aerodrome dirbusieji ku
tina, kad jie niekuo dėtais, jis nografija vaikams.
biečiai buvo suimti ir grąžint'
nepa tarė panašaus nusikaltimo,
į Kubą. Ten išvežti ir sužeisti
jo bausti negalima, nes kiekvie
— Šiaurės rytų Beirute Įvy kubiečiai. Sovietų ambasadųnas karys būtų panašiai pasiel ko kruvini mūšiai tarp Libano atstovai kurį laiką p: laikyti sa
gęs. Jie pariūlė ir gen. Rabcs kariu ir druzų milicininkų.
loję, o netrukus išvežti Pana
bet jis atsisakė pasirašyti. Byla
mon.
dar neišpręsta. Jis geli būti iš
—Japonų liberalų partija lei
Aerodromą Irugė statyti
teisintas, tai kuriam tikslui pro do premjerui Nakasone dar du
am?nkieČ2i
testuoti.
meili vablvti krašta.

QYDYOJAI BIJO KARO
VADŲ KERŠTO

Amerikiečiai sunaudojo Ku
bos atvežtas medžiagas prie ae~
redromo statybos. Be to, ame
rikiečiai atsigabeno savo maši
nas statybos darbams baigti.
Pzts svarbiausias darbas buvo
ąera nutiesti įsibėgėjimo takus,
kad lėktuvai atskridę iš Atlan
to galėtų leistis. Kada statybos
darbas buvo baigtas tai ameri
kiečiai perdavė Grenados vyriau
svbei dar ne visai baigta aerodromą. Į didžiulio aerodromo
atidarvma
gubernato•r ± suskrido
<7
■jai iš visos eilės Karibų jūros
salų.
Jie mano kad šis aerodromas
r jiems bus naudingas.
BEŽDŽIONĖS ŠIRDIS
MERGAITĖS
KRŪTINĖJ
t’
Loma L'nda, C ai. — Prieš keliasdienas tėvai atnešė 10 dienų
ribai silpną mergaitę, visiškai
šblvškusia. Pirmas žvilgsnis ro?
:iė, kad josios širdis buvo nė_
varkoje, nes ji buvo labai iš
blyškusi.
...Gydytojai nustatė, kad josios
širdis visai sugadinta. Veikė 4ik
tai viena pusė, o kito- pusės
kraujagyslės buvo užakusids
Be to. viena plaučių puse buvo
pilna kraujo, Ji labai sunkiai
kvėpavo.
Dr. William Baily žinojo, kad
kelių dienų mergaitė Fae
>aip mirė dešimtys kitų tokių
mergaičių.
Dr. Bailey nukviestiesiems 20
iaktaru pasakė, k:<d tosios rtia mergaitės širdies nebuvo jo
klos vilties laukti. Jis nutarė.
Mėti mergaitės 8 mėnesių bež
džionės babunės širdį.
Mergaite ramiai guli ir .tBlDilti lengviau kvėpuoja.
Tėvai leido gydytojui bjBZdžionės širdį Įdėm

‘BERMUDA

68 karininkų pasirašytas atsi
šaukimas sukėlė didclįo susirū
pinimo Filipinų salų gyventojų
tarpe- Karininkų atsišaukimas
taip suredaguotas, kad 2is pa
taria neliesti buvusio kariuo
menės štabo viršininke gen. Fabiano Ver. Jeigu jis bus pa
liestas, .tai kariai tada parodys
savo galią.

Scrvennch

fAacDIII

Prez. Marcos įsakė ištirti, kas
nužudė buvusį senatorių Benig
no Aquino. Komisija sudarė
jjenki civiliai. Teismo pirmi
ninkė Corazo Agrava atsisakė
kaltinti gen. Ver, bet kiti 4 ko
misijos nariai ’ paminėjo gen.
Ver vardą, n«s jis, be štabo vir
šininko pareigu, ėjo ir karo
žvalgybos viršininko pareigas
Gen V?r mano, kad preziden
tas bando suvesti senas sąskai
tas ir nori jo atsikratyti.

Grenades vyriausybė aerodro
mams statyti neturėjo sp'c'alistų ir nebuvo medžiagų. Grena
des vyriausybė prašė Ameriką
baigti darba.

AFB

Miami
O

G K«yW»tl9

Havana

- DON
REP.

PUERTO
.RICO

HAITI
IAMAICA
Grenados saloje atidarytas putelisi aerodromai, kurį pradėjo statyti kubiečiai
K
pabaigė amerikiečiai, o jį naudos pirena dos gyventojai.

plaučius c*~:, Lc!
įkvėpti (kaip Nr. 1).
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H
My *

linko Naujiems*! atenksto dėkoju.
Kaip pasireiškia perdidel s mie
Ik*
Atsakytnas. Neteisybė, kad
guistumas (hypersomnia)?
Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai
veJgytini grybai yra nuodų tel
Tokie žmonės esti dienos mrtu
kinys. Priešingai, jie viso pasau
Naujausių moksle žinių populiarus perteikimas
mieguistai, o naktimis neųūegalio žmonių, o ypač lietuvių, yra
liai. Jie mieg<Mlami garsiai knar
labai didelis skanumynas. Gydy
JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.
kia. Rytais jien>s galvą skauda,
tojai savo konferencijose Chicav!
jų protavimas - intelektas su
goję už pietus moka apie 20 do
menksta. Jų miegas esti nera
lerių, o gauna tik paragauti gry
bų skonį; taip jie yra brangūs
PENSININKO MIEGO NEGEROVĖS (2) ' mus.
Miegi nt kvėpavimo sustoji"
čia Amerikoje. U-ž svarą lenkiš
mas (rie:p apnea) yua pa* pen
kų džiovintų grybų čia reikia
Gilinkimės į pensininko nemigos prie- sininkus dažniausiai pasitaikaumokėti keliasdešimt dolerių. Pri
žastis, tada sėkmingiau talkinsime gydy Į Ii su nemiga surišta negerovė.
sigrybavusiems grybai yra tik
tojui talkinti mums nemiegaliams bei Jie dėl tokio negerumo daž- j atsineša nuo jaunesnių dienų, įklodami miegui vaistai (hyp rai skanus ir sotus valgis su bul(
iriausiai esti siunčiami j Miego Mat, neatpažinta narkirfepsija iš- notics).
vėriris. Tik mes lietuviai (dar
snaudaliams.
».
MEDŽIAGOS
APYKAITOS
ą
ryškėja
pensininko
dienų
sulauNetvarkos Tvarkymo Centrą
lenkai ir ukrainiečiai) galime
(Mediciniškas raginimas)
negerovės,
kaip
kepenų
veiklos
(Standford Sleep Disorders C?n- kus. Yra keturi (4) pagrindiniai
grybų prisivalgyti patys prisi
KAS St’KELIA PERDIDELĮ MIEGUISTUMĄ (HYPERSOMJflA)? ter). tam tikrais aparatais >e- narkolepsijos .simptomai: 1. Stai- pakrikimas (hepatic encephalo grybavę, ar kad ir nusipirkę
sniegenų negerovė (metabolic kainas ten pensininko miegas ir gus užmigimas. 2. KATALEP pathy), gali sukelti mieguistu kvortų jų vekuotų už netoli de
šimkės dolerių. Sodyboje dabar
encephalopathy); 6. išprotėji atvaizduojamas g rasistai. Mie SIJA (catalepsy), tai kūno rau mų.
(>. IŠPROTĖJIMAS (demen- gardžiausi, švieži, tik iš miško
gant nustojnr.as alsuoti (sleep menų suglebimas, atsirandąs po
mas (dementia).
Dabar kiek nuodugniau susi apnea) surandamas net pas 37% emocinio pergyvenimo. 3. Hip- tte), kaip Alzheiinerio togoje, ka parvežti grybai patiekiami kiek-1
pažinsime su krekviėna iš šių še pensininkų VISAI BE NUSI notinės haliucinacijos — gyvi, di žmogus ima nesiorieiituoti vieno sekmadienio pažmonyje.
šių pagilintą miegą sukeliančių SKUNDIMŲ dėl nemiegojimo ar gyvenimiški sapnai užmiegant. aplinkoje, gali sukelti perdidelį Ateikite ir įsitikinsite, kad tokio
įtersimiegojimo. Išeina, kad dėl 4. Miego paralyžius, negalėjimas mieguistumų.
gardumyno savo gyvenime dar
i negerovių.
1. Miegant susilaikymas kvė to miegant laikino alsavimo su judėti miegui prasidedant ir iš
Išvada. Daugiau sužinoję apie neragavote, kaip tvirtina geri
pavimo (sleep apnea) diagno stojimo nėra ko perdaug gąsčio- miego pabundant.
žmogaus mieguistumo bei nemi < lietuviai Jonas Kavaliauskas bei
Žinotina, kad nebūtinai visi gos priežastis, mes mažiau gąs- Kazys Aizinas ir visi kiti tų to
zuojamas tada, kaį virš penkių tis, -nes tik maža dalis pensinin
(5) kartų susilaiko kvėpavimas kų dėl tokio alsavimo sustojimo virs minėti keturi pasireiškimai ėiosimės, o daugiau kreipsime kių grybų ragavusieji.
Kaslink mok. Magdalenos Šudešimčiai (10) sekundžių per turi šiokių tokių minėtų negero turi būti kartu pas tą patį žmo dėmesio į tokių negerumų tvar
vieną valandą miego. Tas nusta vių. Todėl atsitiktinai pastebėjus gų idant narkolepsijos diagnozė kymų, apie kurį bus pranešta teitienės asmeniškos nuomonės
apie grybus, tai tik ji pati apie
toma stebint miegantįjį nakties žmona savo vyrą naktį nekvė būtų nustatyta.
kitą kartą.
Dr. Jonas Adomavičius
3?
PERIODIŠKAS
KOJŲ
JU

puojant keletui sekundžių, ne
metu bent šešias (6) valandas.
Pa»iskaityti. Geriatrics, Sep tai gali pasakyti, pasisakyti Tik
vienas dalykas yra žinomas, kad
Nustojimas alsuoti skirstomas išsigąsk ir savo vyro negąsdink; DINIMAS (PMS) laike miego tember, 1984. Vol. 39, No. 9.
Pensininko perdidelis dienos
ji irgi Alvtido grybais gardžia
❖ * *
melu mieguistumas daug rečiau ii} tris
,, .o (3) rūšis: 1. dėl kvėpavimo tegul jis sau miega, nors kart ne tik dažnai sukelia NEMIGĄ,
bet taip pat pasireiškia pirmiau
__ ų susiaurėjimo (obstructive kartėmis ir nekvėpuodamas.
pasitaiko negu jo naktinė nenri-1 taku
STENKIMĖS GERU PATA vosi ir kirto, kad net jos ausys
sia
kaip
PER
DIDELIO
MIE

Nors tas toks alsavimo susto
linko.
ga. Sekančios šešios (6) prie- apnea). Taria neina j plaučius
RIMU
PASINAUDOTI
GUISTUMO
(hyperso-msnia
’
)
reiš

jimas pensininkui dažnai NIE
Neskaitė šis skyrius apie Tams
žastvs si•ukėlia perdidelį mieguis- oras, nežiūrint pensininko dedatuma (hypersomnia); kai ku-j mų pastangų įkvėpti. 2. Dėl KO BLOGO nesudaro, vienok kinys. Kaip jau minėta, toks mie GRYBAI, TAI SKANUMY tos minimą įrodinėjimą api'e vi
sų grybų nuodingumą, žinoma,
rios jų sukelia ir nemigą: 1. mie- centrinės nervų sistemos (sme- paskutiniai tyrimai toje srityje gant kojų judinimas pensinin
NAS VISŲ LIETUVIŲ
tai aiški neteisybė. Todėl ;šis.
gant " susilsikymas kvėpavimo genų) įtakos (centrai apnea), nurodo, kad dėl tokio alsavimo kui sukelia su {pertraukomis ei
Klausimas. Gerb. Daktare, skyriiig netiki, kad tai būtų ne
(sleep apnea syndrome); 2. nar-1 T>xia ne tik neina į plaučius oras nenormalumo pensininkas mie nanti naktinį miegą. .
4. VAISTAI, kaip prieš aler Magdalena šuteitiene įrodinėja suklastota mok. M. šulaitienės
kolepsija (narcolepsy) — štai-Į (kaip ir Nr. 1), bet ir NĖRA ga dažniau prabusdamas, paly
gus užmigimas, suglebimaš; į pastangų Įkvėpti. 3. Dėl sudėtu dinus su jaunesnio žmogaus mie giją (antihtatamįnai) - ir prieš (Naujienos 1984.Rj.19Nt 165), nuomonė. Greičiausia, koks nors
padidintą kraujospūdį fžntr' kad grybai yra Įvairiausių nuo. snaudalius vietos dienraštyje ūž3. pasikartojantis kojų judini- j nių priežasčių (mixed apnea>: gojimu.
2. NARKOLEPSIJA: toks mie hypertensives), gali sukelti per-dų telkinys ir maistui beverk ne pildyrrtui įprikėverzojo apie visų
nras mi-gant (periodic lėg Tadą .pradžioje neina Į plaučius
movement — PMS); 4. vaisiai: oras ir nėra pastangų Įkvėpti go nenormalumas, paprastai, ne didelį mieguistumą. Taip gali Sitka. Gerb. Daktare, ar tai tik- grybų mitfdingunią mete. Jis tū
prasideda senatvėje. Žmogus jį veikti ir pensininkui nakčiai raj yra teisybė, ar ponios Šulai- rėtų ponios šulaitienės atsipra5? medžiagos apykaitos sukelta (kaip Nr. 2); po to irgi neina
...
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tyli VlfeiAT, toj t
lailEreščio vietoje, nes lengvatikiui
Je.tu.viai tokia neteisybe apie
grybus esti klaidinami.
Žinoma, reikia skirti NUO
DINGUS grybus nuo valgiui tin
kamų. Valgomi, bet sugedę, ar
tai švieži ar vekuoti grybai val
giui netinka, nors jie ir valgomi
nesugedę būtų. Bet taip su kiek
vienu maistu.
Visi lietuviai žmo apie mus
mirių nuodingumų — žmogus
miršta ne tik jų, bet ir dauge
lio kitokių nuodingu grybų pri
sivalgęs. Kaip gyvačių yra nuo
dingų, taip ir grybų. Su tūlais
amerikiečiais yra tas vargas,
kad jie nepažįsta gerų grybų,
todėl ir negrybauja, todėl ir jų
daugumas nevalgo. O nusipirkti
perbra'ngūs. Ne kas geriau ir su
tūlais lietuviais. Dabar jau gry
bavimo laikas. Vienas save tei
kus labai prašmatniu, sėkmingu
biznieriumi vyras lietuvis, kartu
su čia rašančiuoju grybavęs, at
sineša pusę bušelio GELTONŲ
musmirių miške Indianoje. Jam
buvo patarta versti jas laukan
ir bušelį išvalyti, nes su tokiu
kiekiu nuodingu grybų gali pu
sę Marquette Parko lietuvių po
velėna pasiųsti. Kaitą žmogus
grybai apsinuodijęs, jų visą gy
venimą neliečia net iš tolo. Ma
tyt, taip nutiko ir su tokiu, to
kios neteisingos žinios apie gry
bus paskelbusiuoju, tik minėtos
ponios vardu pasinaudojusiuoju.
Bet čia ir .atsakingi dienraščio
žmonės turėtų tokias neteisybes
rašančiuosius kiek nuodugniau
kontrcįiuoli.'Tada nebūtų žmo
nės klaidinami.
;
'

’Dar tinka sd<anįięc^odelis ir
Tamstai,
čiai: netikėk taip lengvai kielevienon rašeivai,: kaip nereikia
(Nukelta j trečią puslapį)

LIETUVIAI PRIVALO BALSUOTI UŽ SENATORIŲ 011 ARLIS PERCY

Senatorius

CHARLES

PERCY

kiekvienais metais Senate praveda
pavergtos ir išnaudojamos Lietu

vos priminimą.

Savo kalbose jis

reikalauja Lietuvai laisvės. Todėl
lietuviai, atsilygindami už jo ryž

tą, privalo už jį atiduoti savo balsą.

S

Advokatas Charles P. Kai

indorsuoja senatorių
Charles Percy.

Senatorius Charles Percy buvo nuvažiavęs j Vilnių, bet ten kal
Inžinierius JONAS TALANDIS

jis nesikalbėjo su komunistais?

privalo valdyti Sanitarini

distriktą.

IŠRINKIME JI.

bėjosi tik su lietuviais. Maskvoje ministeriš Jo paklausė, kbdėl

vienoj mokykloj kartu

— Komunistus Jūs lietuviams primėtėt, man nebuvo, pras

‘ •

•

•

mės su jais kalbėti.

norėjau išsikalbėti su lietuviais, — buvo .

senatoriaus Percy ateakym&s.

Adv. Darwtn Kai moki

x

"

t..

Charles Percy ir žino, k

I

-i

išmalusi (ucult blood). Nevalhi egzeiup
gįus kraujo turinčių medžiagų1
lioriai.
(Atkelta iš antro puslapio)
-F
.»
,
»
(mėsos, žuvies, dešrų...), ne
aiaicus z r
Prieš keletą metų anglų pri
tikėti krękviėnam dabartinėm imant vitamino C.. . per penkias
i t eisit’ gv ne vatinis knygynas pardavė kny
pcltlikieriui!
' H, (5) dienas ir tada tiriant išniako. Jis bnvc gų kolektoriui JAV-bėse vieną
3 tas dėl paslėpto (nematomo)
tų amžiaus, bet tokia GutenLergo spausdintą Bi
Kraujo
—
jei
jis
randamas:
įta

VAI^O SKRANDIS GY
sovietinės vak bliją^ už SI 10,000.
riamas
kraujavimas
(auglys
ar
DYtlNAS TAIP, KAIP
nai buvo palauSpaustuvės Lietuvoje atsirado
- žaizdo) kur nors virškinimo ka
SPAUGU SIOJO
n^tg’ anksčiau negu Anglijos.
r. u • «*,
nale nuo burnos iki išeinamos
indą, Mart
Atkviesti iš Vokietijos GutenKlausimos. Gerb. p. Daktare,J angos mitinai.
berge nr kiniai įrengė Vilniuj?
X. Iš aprašymo vienas dalykas
mano 7'8 metų giminaite VJspartinę pradžieje 18 lo šimtriiuję apie pi»?e m?tų laiko ne- yra tikras: jis vemia tulžimi, tai
bausme
galėjo įaukyii vakių darželio į ji randasi skrsdnyje (o ji ten
dvej
Ilgai netrukus jos buvo įsteigg
dėl ligos, šįmet pradėjo lankyti Į neturi būti, nes sukelia uždegiuju !-evo mėnesi jis buvo los Nesvyžiuje, Kėzlainiucse, Lie
pradžios mokyklą, bet ir vvl • mą ne tik skrandžio, bet ir
.iuiei>ias. si karta net la-Kai tuvus Brastoje.
•tas.pats.
:. stemplės), todėl tas vaikas turi
Lietuviška spaustuvė veikė
Diagnozė: lėtinis gastreduode-Į skrandžio uždegimą. Tulžis norir sa Karaliaučiuje, Mažojoje Lieturitąs su padidintu • skrandžio maliai turi būti tik dvylikpiršli tei.
3
rūgsGngunm. Tulžies pūslės d?“-tėję žarnoje. Yra vaistas vaisti
Jose tupo atspausdinta 1517
fcrm^cija su hipomipterine d's nėse vadinamas QUESTRAN
meteis Mažvydo katekizmas. Bu
liinezija. '
'
j (chemiškas jo vardas CHOLESvo taipgi nemažai ir keliaujan
/Gydytoja sakė, kad opų lyg ir TYRAMENE). Tuo vardu visakovo; čiu spaustuvininkų, kurie važinėra. Skrandžio lūgširngumas nie
ine pasaulyje, taigi ir Vilniuje,
paskelbęs bado nedarni iš vieno miesto į
gana didelis. Yra skrandžio ir žinomas. Jis tokiais atvejais
duodamas prieš! atlikdavo vietoje įvairius dar
bei i iu
dvylikplrštės gleivinės lėtinis už vartojamas, nes suriša tulžies
1 i
lankytoiais kalbė-Įbus.
į
irendimą.
•jjos
degimas. Pagrindinai viršutinių rūgštis (tulžį).
Jau nuo seno žmonės žinojoj kraujo cirkuliaciją, kūnas gauKcncentracijos sto-,
White, k
Ligos išaugimo nėra ko laukti į
gleivinės sluoksnių, bet gal kiek
Ko aklas verktų, kad
vaikščiojimo vertę. Daug žmo- na daugiau deguonis.
A‘oje yra kalinamas
pi įžiūrėjo buv. orezidento Ei
pas tą vaiką. Gal jis turi perdi- Į
ir gilesnius sluoksnius siekia.
Nurodoma, kad kūno raume
nių mėgo pasivaikščiojimą ir pa
onominėje totorių
sen hovei o sveikatą, nurodo,
p
• IKss liečia .tulžies pūslę, tai ji delį rūgštingumą dėl kilų nege- ptarė
nų
sistema
yra
lyg
ir
pagalbi

kitiems tai daryti. Tačiau
5 visi be belaisviai
nepakankamai dirba, pe1' mažai mimų, įskaitant ir taip vadinamą j1 vaikščiojimas vaikščiojimui ne-! nis siurblys, padeuar.tis graž:ri kad tie, kurie vaikšto, nuvaro
i savo tarpe ir su '
daugiau kraujo į galvą ir labiau
EZ negerovę (auga tumoras’J lygus.
susitrąųkinėja. .
ti kraują i širdį. Ir kadangi ko
kalbėti tiktai rus-š-i
papildo kraują deguonimi.
Joąūmėjiiho metu pyki kiir nors kūne, skatinąs skran
Galima vaikštinėti, kaip sako jų raumenys yra ilgiausi kūne,
na, 'pradeda yejhti. Vėmimas dyje skrandžio rūgštį gaminan ma, balstytis. Pvz., prekybinėje tai ir jų veikla yra nepaprastai
E. L.
Geras pasivaikščiojimas vaka
trunka apie pusę paros. Pykini^ čias celes padidintai veikti). To gatvėje, daugelis vaikšto palei svarbi. Bet jei raumenys naudo-1 re daug naudingesnis, negu vaiirtas atslungj beveik visados iš- kios ligos susekimui reikia iš krautuves, gėrėdamiesi prekė-j jami nepakankamai ir be tinka-, štai, stikliukas gėrime ar tele
vėmus su tulžies išskyromis. Vę- tirti G AŠTRINO KIEKI (tai mis languose. Toks vaikščioji-’ mo judrumo, jie neturi pakan vizija. Pasivaikščiojimas ir nū o
LAIKAIS LIETUVOJE
mįmo metų šlapime būna ,ace- toks skrandžio hoimonas).
mas nuvargina žmogų. Gi dak kamai jėgos spausti kraują iš vargi sumažina. Tie. kurie turi;
Ka: žinome
■; Įžodžiu, čia ilgiau negalima j tarai vaikščioti tvirtu^ smagiu galūnių atgal i širditbno; .'Kraujo analįzai geri. i
i paprotį kasdien pasivaikščioti,!
n<
Vaistų beveik neduoda, sako tuo reikalu aiškinti, reikia NUO- žingsniu, kuris žmogaus kūnui
Svarbu vaikščioti vikriai ir yra .r geresnės kūno išvaizdos.' > tėvas yra Jonas Gutenberišąugs.. Tėvąi prašo antros nuo DLTGNLAI vaikas ištirti, įskai- ir dvasiai eina į sveikatą.
tvirtai ir jų veikla yra nepapra Retab jų ir vidurius laisvinan rs. gimęs 1 100 metais Vokietimonės ir vaistų, jeigu yra. La ’ tant ir minėtos GASTROSK O
Daug žmonių daro įvairias stai veikia žmogaus
kapiliarine
V—
-A
W čiu b vaistus tęva rt oi a. Jie ir nu
le'ais pradėjo vaitobai įuašau, ■•gerb. p. Daktare, pa- PIJOS atlikimą su vaikišku mankštas,pratimus, vartoja įvai sistemą.
garos skausmų nujaučia nes ten
ti Knygų
ausdinimui nudrož- Į
iarinaip. AlieĮąi .apmokėsiu sąskai gąstroskopu.-Jei joųneturim^, tai rias priemones.
Kūne yra 69.000 mylių ilgio raumenys sustiprėja, p:
už 15.000 doleriu reikia i Vilnių
tą. Sa pagarba.
>
kraujo indų. Dauguma tai kapi
jeioti bet koks tas iš n žio arba nulietas iš!I
Pasivaikščiojimas
yra.
geriauraidas .
jis nusiųsti. Dar žodelis nuo šio
lengvau duo- vino
. Atšakyihas. Laiškas; pilnas' skyriaus: jei tokie tyrimai Vii- i1 šia mankšta ir nereikia- įsigyti liarai — smulkučiai kraujo įn uzinis u’<
1415 m?lais iis ėmėsi spaus-'
1
yra dasi ir n
dai
—
kurių
atsakcg^faėje
v
priemonių^
nebent
turėti
porą
mediciniškos teisybės ir medici- ‘niuję su tuo vaiku atlikti: visus
din'i Biblijas lotvnu kalba, kuraumenų drėkinimas. į
keliama
stiprių pątogių batų. Ir nesvar
ni^<ų\pąsąkų,<.Iš kur .ta daktarė
čia pasakymus atsiima šis sky
Nė i-a
Kai raumenys
tik
bu, kur gyventum ir kokio amžino; ‘ kad skrandyje žaizdos
rius ir ten dirbančios daktarės
i žiaus ir kaip patogiau ir vikriai į daugelis kapiliarų atsidaro; ran speciali pasivaikščiojimo dienot
nėra??. Jėidigpnis negerėja ir neATSIPRAŠO. Bet tuo atveju ir]
varė -- pasivaikščiojimą reikia ;
pądą rytas i^yąikųi. tyrintos su Tamsta iirii dali atsakomybės — } vaikščiojant, kiekvienas žmogus1 meninas veikiantį bent 50 kartų
augiau kapiliarų atsidaro. Dak kr?ukti į kasdieninę gyvenimo
gaątroskopu (vaikams net dvejų uępąrašei apie tų tyrimų atliki gali prisitaikyti žengti.
rra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė
Jeigu turite reikalą nu-į s
Senas priežodis sako: *Aš tu tarai sako, kad geras vaikščioji
■mtotukų’ Randamos: skrandyje mą, klausdama antros nuo
irgamzacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
13
eiti keletą blokų,
bloku, žygiuokite
zv^iuokite j
mas
ne
tik
pabudina
i
miegan

riu
du
daktaru
—
mano
kairė
t
v
.
.
"
žandas taip' tiriant Chicagoje, monės.
— atlieka k’i’Vūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
‘ tvirtais žingsniais Tą pat dary
čius
kapiliarus,
bet
net
jų
skaikoja
ir
mano
dešinė
koja
”
.
darbus dirba.
apskrities ligoninėje), ji tokio
kite,
kad
nuo
paliktos
mašinos
|
Sveiko* bet nepatenkinto ari čių padidina, kad tinkamai patvirtinimo negali laikytis. Juoba,
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS KLUONUS doleriu
— Apyjaunė mama sklaido fo nusimmnsio žmogaus niekas maitintų raumenį,• -.'b
(tenka žygiuoti i įstaigą, krau- g
apdraudų savo nariams.
toks\pasakymas: “žaizdų gal ir togrąfiju albumą ir dūsauja. Pri
tuvę
ar
kur
kitur.
Net
einami
•
|
Tinkamas- pasivaikščiojimas
STA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nėra”; -Reikia' sužinoti, ar jos yra bėgęs Pranukas pirštuku bak>- žmogaus i t a i p greitai nepaj
koridoriais
eikite
tvirtu
žing-|3
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
ar nėra.;Čia' negalima pasiten- terėjęs į vieną nuotrauką pa gydys, kajp sakysime, 5-kin my- praskaidrina mintis ir^ pagerina ‘ sniu. o ne švelniai. Net trum-! ?
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali
lių nuotolio pasivaikščiojimas, nuotaiką. 5-to šimtiSęčio graij *1.
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Kitas dalykas: iš klausė:
nas.
tvirtas
žingsniais
pa>ivaikš|
Geras žingsniavimas nagerinakai tikėjo, kad pasn&ikščiojiSLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
— Mamyt, kas tas toks su te
- .L i.
* L
' : ;
čiojimas vertas dviejų mylių
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
kiais'didėliais plaukais?
ėjimo. Ir kai pasivaikščiojimas g
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
'fr gifesri^į-' L— Nagi tavo tėvukas, Pramik,
taps papročiu, atsiras ir laiko ir 3
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.,
i— atsako ‘mamą automatiškai.
noro eiti vaikščioti. Po pasvaik
f
.
j -2
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
ščiojimo pajusite. Kad min-.ys p
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui,
skaidresnės, o akys šviesesnės. |
jie
Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.
J
2759
W.
71st
St,
Chicago,
T1L
I
< in^ro^(^iniaįii ' .Ėtyrf-.. vena ir-kuri aš turiu vadinti paJums atrodys, kad žiūrite per
S
Galite kreiptis ir tiesiai j SLA Centą:
B ’• KCTESTINGAT E5PTLDO3G RECEPTAI • FANNIE MAY SALtik ką švariai nuvalytus langus. 3
Taipgi pajusite, kad einate tvir- IB
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
DUMYNAJ • KOSMETIKOS KEESMENYS
tyn.
T-nas
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
TeL (212) 563-2210
Taip vietoje, kaip akmuo ant
J
kelioSekmadieniais nuo 9 vai ryto iki 8:30 vai.-vak,

PENSININKO MIEGO...

Vaikščioti sveika

J

v

MEET THE CHALLENGE!

E SERVE WITH PRIDE IN
fį THE NATIONAL
_ _ _ _ _ _ _GUARD’

I

JA Y DRUGS VAISTINĖ |

D. XT ’HLMAN, B S., Registruotas valstininJuu
studijos, muštruota® nuotraukom^ k

rSt 151

l£ž

5O

TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight. «

muojt IX

i-"
LUS>

io buities kito

Ex-Lax helps restore your system's own natural
rhythm overnight Gently. Dependably. Try it toniglu.
You’ll like the relief irt the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder?

■zz; į

ĮLOBBHmra

Read label and follow
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

50 metų studijavęs, kaip

akalnAi |r

— *

■

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Ml

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
$10.00

u

GŲ ISTORIJA. I daEs 208 psl.

86.00
$6.00

Miko Lileikio, LIUCIJA. proza. 178 psL

$5.00

Ian in nu Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

Set kur, bet karia kalba buvo parašyta apie Lietuvį Hefaviuf
fr Metuvip kalbą. Ji r mokosi kartu su kun. Jaunium Ir proi. BL.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti
«

'<9 ''I®

r“- r?

lio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN-

fafM |1S. KJett ritridiri.

PHtao fX
S

Nanjlenot, OSaujo, 8> M.

;• Tuesday, October, 30. 1984
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BęiK&lo ngpątąisę ir jųokjįąryą Žųm^ia, pj-adėj^
vaiky pasakas ęįiųati apie prąąiflęątą įįęąffąi)ą. Jfetffė
sąvo citatas vyręspių vąiįų ęifcįįį^įs, b^iiįj^nijus ii
krašto prezidento, ĮumbakL gudriai atlieka savo pa-'

ręigas. Vienas redaktorius nurašė, fcąd AJiTp kpąfępftn
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tvarkąs konferenęijps eigą, nęjei^o rędaktp.riųį keltį klau
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tų, kodėl jis buvo išprašytas iš Įjęįųvių fopdo- ĄAvpk*
j tas tiktai pasakė, kąd redąkjppjyą jp nęsųprątgs, b# ąpįe
As 9< Japufry I, M8C
metams____________________ $40.00
pusei metų_______ ' '
$22.00 svarbiausią klaųsiiną ųeiątarę nė vjenp zctdžįg, tąrytūjp
Subscription
trims mėnesiam* _________ $12.00
Chicago
per year, $24.00 per
vienam mėnesiui __________
$4.00 I jįs viešai nebūty prasytas sųvąžįąvpsieins ątstyvąy^s pa
jx monlus, $12.00 per 3 months. In
siaiškinti.
other USA Ideali lies $40.00 per jear, Kanadoje:
$22. (XJ per six months, $12.00 per
Įdomiausia, kąd Žutpbąkis tąįp pat tvįrtįnp. k»(l d y.
metams _ , ....____________ $45.00
aree months. Canada $45.00 per year;
pusei metų
$24.00 j K. Bobelis nesupratęs advokato. Dy. ^obelis pąpąigė tvir
^ther countries $48.00 ner year.
vienam menesiui$5.00
—----------- — Jr tinimus, kąd niekas ųeąirūpiųą QSĮ persekioįaųyih lįė
25 cents per copy
Užsieniuose:
tuviais, nes ALTas ir VLIKas davęs po .$2,000 šiam rei
metams---------------------------- $48.00
kalui. Juokdarys Žumbakis tvirtinęs, kad nedavęs, o dr.
pusei metų —Į---------- 2____ $26.00
Nuq sausip pirmos dienos
Bobelis pareiškęs, kati jis pats čekį pasirašęs ir pąąjųnjęs.
Dienraščio kainos:

to» reikalingos lėęo? ir įvykdy
ta* rūmų atnaujinimas.

Lietuvos Pasi iirtinybės Rūmu
Rfstaurav mo komitete ALTUI
atstovavo dr. Jonas Valaiti, inž.
Grožvy<|as Lazauskas ir dr- Jo
nas Genys, o vajaus kpmuijoje
c'j b<> J Tąląmps. G. J. Lazaus
kas ir dr. J. Valaitis Jie daug
■ prisidėjo, kad šiuo reikalu buvo
• įdominta mūsų visuomenė r
su-iiiukta darnaus visų veiks
niu atstovų Lendiadarbiavinąm
j atliekant numatytą uždavinį,
j šia proga reiškiu jiems padėką.
2. .7.4V parch: L.ai rv.-> la’sv.U'imo reikaluose

Mums ypatingi:, džiaugsmas,
kad šiandieną galingiausia paisulic valstybė — Amerika taip
nuoširdžiai ren ia n.ūsų laisvės
J viltis ir pastangas- Palaikome
I glaųdž.us ryšius su Baltaisiais
Rūbais, JAV Kongresu, Valsty
Naujienos eina kasdien. išskiriant
Chicago j e ir priemiesčiuose:
bes departamentu visur rasda
Dr. Bobelis, per 20 metų vadovaudamas ALTui, o
sekmadieTHua, pirmadienius ir Šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
mi šitas n iotaikas Lietuvos rei
mptam_s$45.00 vė, 1739 So. HalKed Street. Chicago, vėliau ir VLIKui, dirbo iš tebedirba naudingą jr patiki
pusei metų$24.00 IL 60608. Telet 421-6100. "
kalais. JAV ryžtingai laikosi in
‘ ‘
mą darbą, o ko žumbakis nori ir kodėl jįs nepągitikį dr.
trim*? menesiams
$15.00
korporacijos nepripažinime po
Bobeliu,
paaiškinti
nepajėgė.
vienam menesiui ___ ______ $5.00
zicijos. JAV senato ir atstovų
Pinigus reikia siųsti pašto Money
cLco^c JAV vietose:
Orderiu kartu su nžaa kyrnu.
Ęet pati įdomiausioji staigmeną buvo Amerikos 1H-U'
■ūmų nari.-.i, i kuriuos Amerikos
no kąrininko įžengiipąs į kimšte prikimštą X-totP ALTo
Lietuviu Taryba reguliariai kas
NAUJIENŲ raštinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniui,
met kreipiasi, rodo didelio prie
kongreso salę. Buvo paskelbtą, kad jis esąs Talandžip
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniau — iki 12 vai.
lankumo ir JAV kongrese Lie
Į giminaitis, iš motinos pusės puąbrojio sjnyis,
me
tuvos Nepriklausomybės minė
tus cląlyvavs Grenados išlaisvinimo kovoję. Jis papasa
jimas visada praeina giliai įspū
Privalome padėti lietuviams išsilaisvinti kojo, kaip Amerikos kariai per 48 valandas iškęįė 7,Q0Q
dingai. daugeliui Senato ir Atskarių Grentdos saloje, be vieno šūvio, nę?uvu$ nė vie
lovų Rūmu narių iškeliant Lie
Šiclląusko
pranešimas
ALT
pirm.
dr.
Kazio
į
Šių metų spalio 26, 27 ir 28 dienomis Chicagoje įvyko nam Amerikos kariui. Amerikiečiai užėmė salos stra
tuvis okupacijos sunkumus, pa
Amerikos Lietuvių Tarybos metinis suvažiavimas ir de tegines vietas, suėmė salos krašto apsaugos ginklų san AMERIKOS LIETUVIŲ TAR5fBDS VEIĘLOS PENKMETIS brėžiant Lietuvos tę sę į laisvę
dėlius. žuvo Amerikos karių, kai JAV parašiutininkai X
Amerikos
Lietnnu
Kongresas
V]įkjęs 1984 iii. spalio 27 ir 28 d. ir nepriklausomybę, reiškiant
šimtasis ALTo kongresas.
*-* .* v* ė .
T1 r i
,
■ -■
•'
’
viltis, kad to bus pasiekta, šie
Čhicagon suvažiavo virš 1,200 atstovų ir svečių. Qua leidosi Į kubiečių paskubomis statomą didelį Gretiadoss
•'
Quality Įnn Mi dway, Čikagoje
pareiškimąi ^pąų^djnami “Ccn-Z- .-C: .. 1 ,-/>'-<
lity Inn Midway, Ill. salėse suvažiavusieji nebetilpo. Ban aerodromą; Kubiečiai nušovė kelis statomame aerodro
’i^Re<
’f/
Q!rici5 w ir oasiuneiaGerbiamas‘Pi'ezidjume, 'Brati- “Lnybė Vašingtone, tąsJL^svva- fees^ioira
'• j
i »
.'
me
besileidžiančius
Amerikos'karius,
bet
kai
'įąįjūnai
kete buvo paruošta/BO- stalų, paimoštų dešimčiai žmonių
gūsį Garbes pečiai ię . MąĮomis s’qs Lietuvos atspindys?’ Visų -mį,kitų valstybių pasiuntiny
prie kiekvieno stalo.'^Susigrūdimas buvo toks didelis, kad. paleido kulkosvaidžius, į šaudančius kubiečius, tai ,kų-r
’.įįyąiaf,;:
čia. bendru pastangų dėka,, o ypač bėms, bibliotekoms kaip svar
teko pastatyti dar kįi stalai ir prie kiekvieno sodinti po f biečiai' metė ginklus ir iškėlė rankas.
Liet pypi laisvęs meile k JAV vyriausybes prielankumo, būs mūsų teisėms; paremti - do^-ergįją, darbą įr- poveikyje, mūsų pąsiimtinybęs; kuh?ęmM:: ^LTO "dejegacijoš
Prezidento R. Reągano nutarimas. pasiųsti karius ir jyžtąs
11, 12 ir net 13 žmonių. Padavėjai ir padavėjos pralįsti
Vašingtoile ne t»k užtikrmkis ^asmet (įalyvauja. Sęnato ir At-{
:sJpvV1 ^£*'UVOs
į Grenadą ir sustabdyti Kubos ekspansiją-Centro h1Pie
nebegalėjo.
l^aĮftgoęąs, jatpipĮns jąų peak tęstinumas, bet ir .susilaukta ^- stovh ftunffu ruosiampnse Lie
Bankete buvo nepaprastai įdomių kalbų, pasakytų tų tų Amerikoj. Jeigu jis debūtų įsakęs sustabdyt kubiečius tag
^eąi(nt]jąętjs vacįpvą|iįa Ame aukštinimo: Lietuvus pasiuti- tuvos nepriklausomybės minėji
susirinkusiems lietuviams. Vieni kalbėtojai komentavo rusai naudoja KGB agentus infiltrup.ti į Vpjriętiįps orga- rikos L'ętuvių Tarybanys dr. Stasys Bačk i s buvo pa muose. tomis progomis sueidami
tai
už
poros
savaičių
Centro
Amerikoje
,būty
įsistįprinę
konferencijos metu keltus, bet neaptartus klausimus, o
S.usirĮųkd^i šįenyH jau į de- skirtas Diplomatijos šefu, gavo i artimesnį ryšį sii kongreso na
kiti kalbėjo apie Amerikos lietuvių pastangas lietuvių kubiečiai. Grenados saloje, jię turėję rgmklu Į6-čaį di šiip.tąji Amerikos Ęiptiryitj Kon- sau talkininką ir įpėdinį labai rtais ir aplankydami valstybi
~ ?
vizijų apginkluoti. Amerikiečiai pirmiausia užėmė svar greįą rpes ^ąįįmę pasidžiaugti pajėgu diplomatinėje .veikloje nes įstaigai" ~
laisvinimo kovoms vesti.
Atstovas Juozas Laučka, laisvai kalbėjęs lietuvių ir besnius ginklų sandėlius, o Castro sustabdė maištinin tcuųįi. pro.šv^stėnys, įgurips reįš Stasį Lozoraotį, J r.- .
Kpngresę yęįldą specialus Ad
Mums džiugu, kad dabar tai Hoc komitetas, kurių nariai ypa
kiaai
ne
'vįęaVašingtone,
bet
įr
anglų kalbomis, skaitė nepaprastai įdomią paskaitą kus, turėjusius užimti Barbados, ir kitas Centro, Ąmeri- 1
; kiir aukštesnei ir sustiprintai mū tingai susiiųtęresavę Pabaltijo
kos
saląs.
Prez.
Ręąganąs
bų-Yp
labai
.gerai
įiįformuotąs
“Žvilgsnis Į ALTo praeitį, dabartį ir ateitį”, surinko di
Lięįw\^>st yąrjįąs |r-ĮJgtuvųs įajs sų pasiuntinybės misijai yrą rei ir Ukrainos laisve ir daro atatin
doką pluoštą įdomios medžiagos, gyvai ją skaitė ir visus apie padėtį Grenadoje ir parinkę pąčįą geriausią dįeną vė* ’ tifeikIjai .kaskart -tvii-čian kiamai paruošti ir Lietuvos pą- kąmųs ^emafsus gindami š;ų
siuntinvbęs rūmai, bendro ’Liet. prastų tęi<ę i nęprildausomą gy
atstovus bei svečius suįdomino. Dalis apie praeitį ir da salai išlaisvinti nuo kubiečių.
skardenami. ’
— Aš atvykau Jums pasakyti, kad man rūpi Len 1. Lietuvos pasiuntinybės Va Bendruomenės ir ALTO komi venimą. Act Hoc ^on.iteto na
bartį klausytojus žavino. Jis turėjo daug dirbti tai me
teto bei jo sudarytų komisijų, riai pasirašė Sovietu Sąjungos
džiagai surinkti. Medžiaga teisinga, dienraščiuose ga kijos išlaisvinimas, kaip Jums rūpi laisva ir nepriklauso
šingtone reikalai
taip pat ir IJetuvcs ‘ atstovybės; prez:cien|ui laišką, ręikaląudamą Lietuvą, — pareiškė karys. Mes norime, kad Lie
lima ją patikrinti.
Turime ko. ir savo tarpe pa rūpesčių, gyvai atsiliepus ir pa 
Bet kai prasidėjo spėliojimai apie ateitį, tai gerokai tuva. Lenkiją, Čekoslovakija, Vengrija ir kitos rusų pa sidžiaugti. Visų pirma — pasiun remti s mūsų visuomenei, suteik T.j įgyvendinti laisvo apąispren
dirr.o' teisę Pabaltijo valstybėse.
suklydo, dauguma atstovų nustebino, kaip jis galėjo ban vergtos tautos būtų laisvos. Mes ieškosime ryšių ir in
Kęngresas prięmę rezoliuciją,
dyti suderinti frontininkų visai nenorimus suderinti pla formuosime lenkus, kad rusai turi trauktis iš pavergtos
Iki šio meto ąmerikiečis i nesikįąp į sov-iętų kąra jė- kuria JAV vyriausybė įpareigo
Europos
valstybių.
nus su kovojančiais žmonėmis.
vengė Europos taikos. Tar jama okupuotose Pabaltijo kraš
gų
laikomas
sritis,
.bet
rusai
Šie kario žodžiai labai svarbūs ir sėkmingi. Jeigu
tuose ęsarčią priespaudą iškelti
Paprasta kongreso atstovė priminė mokslus baigu
tis, jie nenori, tai-reikės ban dyti juos išstumti iš vakarų Jungtinių Tautų Žmogaus teisių
siam Laučkai, kad Registruotos Bendruomenės negalima rusai naudoją KGB agentus infiltruoti Vokietijos orga
Europos. Reaganb žingsnis Grenadoj buvo pasiūla ru- komisijos posėdžiuose Genevesulyginti su frontininkų kontroliuojama Bendruomene nizacijas, kaip jie padarė Afganistane, tai atėjo Įaįkąs pą-

vien vardo nubraukimu. Bendruomenės skiriasi prin
cipiniais klausimais negalima pakeisti vien “R.” nubrauki
mu. Jeigu tai būtų buvęs vien pavadinimo klausimas, tai
Reorganizuotoji nebūtų išaugusi į tokią rimtą ir didelę

sams' nesikišti į laisvojo pt įsaulio vidaus reikalus.
sakyti, kad rusai turi trauktis į Rytus. Sovietų karo, jėgos
(Bus daugiau)
Po jauno JAV kario kalbos ALTo bankete, dr. Bo
užėmusios Rytų Euroos teritorijas, sąmoningai organizuo
ja infiltraciją į Vakarų Vokietiją, kad galėtų valdyti belis pasakė labai gyvą kalbą apie reikalą vesti kovą, — Pirmadienį aukso unc’ja
kuri padėtų išsilaisvinti iš okupanto.
Zakarų Europą.
<
kainavo $336.00.

lęndorių, arba metskaitlių kalbos” galima paste
bėti, kad jis buvo gerokai susipažinęs su lietuvių
SIMONO DAUKANTO
kalbos bendrais dėsniais ir stengėsi, kiek tuo laiku
i aplinkybės leido, ją tobulinti, remdamasis ąmj
LIETUVIŠKA VEIKLA
laikų lietuvių kalbos žinovais — prof. Sirvydu ir
(Tęsinys)
kan. PąųĮtša, o taip pat mokėjo pasisakyti bri
Daukanto istoriniuose veikaluose grožinės lite tiškai kalbptyros klausimais bei recenzuoti. Jis
ratūros pradų esama dvejopų: 1) atąįciri platesni čia nurodė, kąd Lietuvos miestelių bei parapijų
vaizdai ar scenos ir 2) mokslinėj autorinėj kalboj i vardai turi būti rašomi: Lyduvėnai, Mosėdis. Pa
emociniai bei vaizdiniai elementai... itin vertingas teliai, Raseiniai, Skaudvylė, Šeduva, Tąurągę,
j»
grožinis jo veikalų nuspalvinimas... Grožiniai ele Viekšniai, Židikai ir t.t.
Savo veikale “Būdas” S. Daukantas etimolomentai ir vaizdai S. Daukanto moksliniuose vei
kaluose buvo pirmieji istorine tematika paveiks sjzavo: “Vadino dar žemgaliais tuos gyventojus
lai mūsų prozoj. S. Daukantas pirn\ąsis skynė Žemaičių, kurie padauguviais gyveno, kąme Žękelius atitinkamo poetinio žodyųo ir vąizdiiūų maičių žemės galas baigėsi. Antrapus Dauguvos
priemonių srityj”. Ir savo vertimais turtinga ir lietuvius, gyvenančius ligi upės Gaujai, vąJĮnp
lątviąis iš pagadinto vardo latuviai, jų
—
gražia kalba praturtino lietuvių literatūrą.
Latviją. Dar juo į rytus vadino kraštą Letgąjųą,
KALBOTYROJE
tai yra Lietuvos galas, kame Lietuvos tauta Bai
Kaip jau minėta, pradžioj S. Daukantas pasi gėsi. .
Tai patvirtino istorikas prpf. B. Limarinko literatūros ir laisvųjų menų fakultetą, kur nowski (Dzięje Litwy, 1917 m., 2 p.): “Latvija
pagrindiniai buvo dėstoma filologija. Čia klasinę vadinosi Letgola, kitaip sakant, Lietuvos galas,
filologiją dėstė garsus profesorius G. Grodeckas, kraštutinė lietuvių sritis”, prof. dr. Antonofič.
kuris savo studentams stengėsi įdiegti mokslinio prof. E. Rečius, prof. dr. S. Chatterji, prof. Apažinimo metodą. S. Daukantas uoliai klausė jo Voldenraras, prof. M. Liubavskis ir visa -eilė kitų
filologinių paskaitų ir persiėmė giliu klasinės filo- istorikių.*’
(
t
a,’
iogijes mraHmu. Eo ipso jis buvo gerokai susi-,
Taip pat Daukantas “Būde7 nurodinėjo:
pažinęs su kr’botyr >s mokslu.
---“Vardas kiemo didžio ar mažo visa^Of l\uvo y^ĮiIš S Dąnku.' to “Pastabos dėl L. Ivinskio ka- namas nuo to, kurs jį buvo įkūręs: ir taip jej Sušu
kus. jo kiemas, arba namai, vadinosi Stankiske,
J. VENCLOVA

jei Miknius — Mikniške, jei Rūkys — Rukiške
ir taip toliau, nes jog dažnai jų vaikai netoli nuo
■tėvo kiemo taip pat-buvo sau giriose butus įkūrę,
tąd vądįnpsi ĮjĮųdąičįaį, AĮęnaąičiąi. Meškeliai, tai
yyą Rudės, Memos iy Meškio vaidai. Kartais var
dų tproįii), kųrię tuos kiemus buyo įkūrę, ir taip
PeRižiai, Dėdžiai...
Be to„ Ęąųkaptąs sąyp Veikaluose pradėjo teisingįau rašyti senovės lietuvių vardus: Mantvila,
,Erctyįląs. Vykintas, Skirmantas, .Utenis, Rimgau
das, Žtyę^iaragis, Mindaugas Mintautas, Gedvy
das, Daumantas, Gediminas, Goštautas, Vytautas,
Algirdas, Kęstutis, Narimantas, Švitrigaila ir t.t.
jLaikydąrąąs Ijetųyjg
^eną> jįs teisingąi ąųrodiilėjo, jog kitose indcžjropiečių kalbose rare
$asj ^ep,tj ĮjętųująĮcų ?Qd|ių j^žiūr- ^ląęįaų J. Vanc- <
Ma?.
inej Lįętą-

S. Daukanto kalbinius darbus vertina ir žy
mus kalbininkai, kaip nurodė prof, y, Merkys
(316 p.): “Daukanto raštai, leksikografiniai dar
bai buvo vertinami ir kaip svarbus kalbos mokslo
šaltinis. Ypač plačiai šiuo šaltiniu naudojosi kal
bininkas prof. J. Jablonskis, įžymusis-Vokietijos
kalbininkas prof. dr. Ę. Frąenkelis. Be to, didžio
jo lietuvių kąlbos žodyno organizatoriai pasirū
pino, kąd Daukanto raštų žodžiai ir frazės būtų
perkeltos į šio žodyno kartoteką”.
(Bus daugiau)

Vakar pasibaigė Aleksandros Vaisiūnienės
rn’tv^)a ’r sveikata”. Ji išęis knvgos
sįa Xnygą
t^i nrąsoW pą^Š.rii tpkiu ądręsu: Mr. Jurgis Jalinskas,
7^1 Fąst 7th St., So. Boston, Mą., 02127.
dienas I^ujjęnų
pįs J. Venc
Sielodamą^įj s^ępiųįs
įtyvybės išlaiky lovos “Simano Daukąnto lietuvišką ygiįlą”, o ta
mų bei jos ateitimi. S. bau^a^tas nnji^osi, žodynų da pradėsime Pušėną.
< *
parupsiųių. Minėtu
Lpkšienę^ žįnįpmię, rapkPraeitų metu Naujienų ptkarnpi' ėja L Puįrastiniame S. Daukanto palikime yra išlikę keli
strajpsnięi kalbos ftkrusimais ir didžiuliai žodynų šėno romanas "Susitikima* Montanoj', šiomis
pelekui: 3 feąrnajžodyno, dienomis pradėsime spausdinti to paties auto
pradėti lietuvių-iatypų Uktyui Jk liatųvių Hąlbos riaus naują romaną ‘‘Kova ir meilė’’
. Kas nprė^i jsigyti Pušėflo "SjuMtikimas Mon
bus rašė kalbininkė J2H>/. J. Krųppaę (Lietuvių tanoj* ar 5kitw ’jo leidinius, prašome kreiptis i
pL 4o. Petras Gerviia. *2003
įiaĮbųtjap^ fclą^ipįąj, d L,
A. Kalnius Genutės leidyklą
m^iūtys Į kabios ir taptps santykius Hobson, Hot Spring*?, Ar. V1913.
— Židinys, 1939 m., 11 nr.).

.
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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

Charles Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS

GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI

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

(312) 226-1344

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

BALFo piniginis vajus jau
prašiltojo. Spalio mėnuo - BAL
Medicinos direktorius
Fo mėnuo. Nuc spalio 1 d. au
1933 S. Manheim R<L Weatcha^r, IIL kų rinkėjai aplarkys kiekvieną
aukotoją, prašydami aukos suVALANDOS: 3—9 darbo dienomis
kokline/ sulig savo išgalėmis.
TeL: 562-2727 arba 562-2728 Neužtręnkime jiems durų.' Aukokinme sulig savo išgalėmis.
Atsiminkime, kad savo nors ir
maža auka nušluostysime ne vie
Service 461-8200, Page 06058 nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: ‘‘Geriau duoti negu pra
šyti.”.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
A. R.
Westchester Community klinikos

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3921 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTA5

2618 W. 71st St TeL 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius
ir “contact lenses”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

2656 West 63rd Street

DAUG UGNIES

Jaunas kompozitorius parodė
kartą kūrinį Beethovenui (1770
1827) ir, norėdamas sužinoti jo
nuomonę, drąsiai paklausė, atė
jęs atsiimti savo part:tūros:
— Maestro, ar aš teisingai pa
sielgiau, įdėdamas Į savo kūrini
tiek daug ugnies?
— Ne, — atsakė garsusis kom
pozitorius;—daug protmgau bū
tų buvę, jeigu tamsta visą šį sa
vo kūrinį būtum įdėjęs į ug
nį....
T * ’’ ’
-

Valandas: antrad. 1—4 popiet
Ofiso telefonas: 776-2830,

Rezidencijos telef.: 448-5545

Florida
Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

B

Apdraustas pertasustymcc

S hreTriy atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

JDEIKIS
Lietuvos kariuomenė Napoleono laikais
1812 m. lietuviams teko kovo-Į lis kiek Sureatejo. Lietuva, ta
ti po lenkų, rusų, prūsų pran- pusi santarvine šal im,, turėjo
‘ > Virsti
cūzų vėliavomis. Jie ten kovojo' pati išsiversti, netuiejo
tol, ligi buvo pradėta steigti Lie našta Prancūzijai. Tuo tarpu
tuvos kariuomenė. Dar prieš or Lietuvos sudarytosios vyriausy
ganizavimą Lietuvos koriuome- bės pareigos buvusios nelengvos.
nėsimperatorius Napoleonas n-i Reikėjo duoti daug pastočių, iš
ko žinias apie Vilniaus, Kauno, laikyti kurjerius, policiją, Be
Šiaulių ir. kitu šio krašto vietos to, reikėjo kraštą ginti nuo gali
gyventojų nusistatymą rusų at mų kazokų įsibrovimų ir t.t. Im
peratorius labai pasitikėjo tariažvilgiu.
Savo kirininkams Napolecnas mąją Lietuvos kariLomeiie. Jis
įsakė sudaryti Lietuvos žemėla iš Vitebsko'užklausė raštu savo
pį, nes norėjo turėti smilkių ži užsienių reikalų miristerįkuninių- 1311 m. imperatoriaus įsa gaikštį Basąri/kaua bus galima
kymu buyo įsteigtas žvalgybos prancūzų įgulos atitraukti iš
biuras Lietuvai tirt/, šiam biu Kauno, Vilniaus, Gardino ii' kirui vadov?.vo O£en. Sokol niekis. tųmiestų. Klause,' kada "tas įgu
.Laikos metu agentai teikdavo ži las galės pakėisti Lietuvos ka
nias apie rusų valdomą Lietuvą. riai- Pats imperatorius įsakė, kad
Keli tekie agentai peteko į ru Bobruiske ir Možeiske turi lik
sū rankas ir buvo itremti į Sibi ti Lietuvos pulkų įgulos. Napo
rą, o vėliau sušaudyti. Jau 1319 leonui įsakius, buvo sudaryta
m. Napoleonas buvo numatęs Lietuvos vyriausybės komisija ’.r
Lietuvos kariuomenės įkūrimą’ karinis organizmas — karinomeir iš lietuvių bajorų gavo pasiža ‘ nes komitetas. Jame buvo apie
10 narių, kuriems buvo paves
dėjimu.
'
•
ta suformuoti Napoleono leistus
Nuo pirmųjų kare dienų im-j pulkus. Iš pradžių manyta steig
peratonus įsakė sudaryti Lietu ti 9 pulkai. Peuki pėstininkų ir
vos kariuomenę. Manoma, kad(1 keturi raitininkų. Vėliau ras
Napoleonas, įsakydamas tverti skaičius turėjo būti žymia, padi
Lietuvos kariuomenę, iš pr«t-j dintas. Kariuomenė be 6 pėsti
džiu jokios ^nedalios intencijos J ninkų ir 4 raitininkų pulkų tu
neturėjo. Karo vadui, koks buvo J rėjo dar husarų, i*aitųjų šaulių
Napoleonas, buvo visai natūra-1
ir raitosios artilerijos. Kai kurie
•us dalykas nepriklausomybės j Lietuvos pulkai nebuvo sufor
salvga. Tauta be kariuomenės i muoti. Trūko laiko.
jam ncegzisttvo. Taigi, Lietuvos^
TAUTINĖS GVARDIJOS
atgijimas buvo susijęs su ka-S
ORGANIZAVIMAS VILNIUJE
Vėliau ši imperatorievs minPiimcji kaime pajėga, kurią

TeL 376-1882 ar 376-5996

Napoleonas numatė sudaryti, tai
buvo žandarmerija. Kiekvienai
gubernijai numatyta savo žandarmreija Apskritis turėjo po
vieną kuopą iš 80 ė&ndarų, 16
btfigadtotių,'! trinntinir.ko, 4

PERKRAUSTYMAI
____ _ __

Lekihnai — Pilna apdrauda
-ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. iERĖNAS.
Tel. 925-3063

SOPHIE BARČUS
kA D MO fEIMOf VALANDOS

Peizažas

Antanas Petrikonis

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

GAIDAS - DAIMID

vachmistrų, 1 vyr- vachmistro ir
5 karininkų. Kuopos buvo gru
puojamos į eskadronus, vadovau
jamos eskadronų vadų. Kiekvie
nai gubernijai buvo vienas pul
kininkas (Vilniuje Chrapcvic-.

•KN1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA
H
i,

4605-07 ŠO. HERMITAGE AVENUE
TeL >27-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

Žandarmerija turėjo palaiky
ti viduje tvarką, bet vėliau ji pa
didėjo, nes teko dalyvauti uet
kautynėse. Prancūzų kariuome
nės archyvuose yra žinių, kad
ties Berezinos tiltu buvo sužeis
tų ir sietuvos žandarmerijos
kanų. Todėl žandarmerija rei
kia laikyti karine pajėga.

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Pagal imperatoriaus norą Vil
niuje pradėta steigti tautinė
gvardija. Ji susidėjo iš 12 kuo
pų, kiekviena apie 120 vyrų.
Tautinė gvardija Vilniuje 1812
m. spalio mėn. jau turėjo apie
1450 karių. Ukmergėje gvardi
joje tebuvo tik 40 vyrų. Nema
žas būrys gvardijos buvo Sei-'
nuošė, kur ją 1812 m. gruodžio
S d. žiūrėjo pats imperatorius.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

LIETUVOS KARIUOMENĖJE
TARNAVO APIE 25.000 KARIU'
Pradėjus organizuoti Lietuvos
kariuomenę, aukštesniųjų vadų
jau netrūko, tačiau žemesniųjų
labai stigo. Pavyzdžiui, kuni
gaikštis Giedraitis, Lietuvos ka
riuomenės vyriausiojo štabo vir
šininkas, savo žinioje turėjo du :
brigados generolus, kavalerijos
ir pėstininkų inspektorius. Pir
mieji pulkų vadai buvo paskir
ti pagal Napoleono įsakymą, ki
ti generolo Hogendorpo, kuris
turėjo imperatoriaus jgaJic jimus
skirti karininkus Lietuvos ka
riuomenei. Kuriamoje Lietuvos
kariuomenėje pulkų vadais bu
vo itakingiau-i ir turtingiausi
didikai.
3
(Bus daugiau)

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

—~

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

Patarėjai ir Laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštei automobiliams pastatyti

Crab Salad Served In Melon boats
&

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
TeL RE 7-1213

2424 West 69th Street
SMte WOPA . 149* AM

Piute

THE ODDS ARE
R AGAINST THE
IRATE MrtVER
WHO TRIES TO
HIGHWAY.

— Altedii Dawter

7159 >e. MAPUWQOO AVB
CMICASO, n.
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11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii
TeL 974-4410

melon* abundant noir at local markets, an exerting
1 idea ia Carried Crwb idelon Salad. Family cn gu«ta
>y the light, yet aattfying combination of delicioua
1ng crab and juicy sw^C honeydew melon.
* Sheėulent Alas ka King crab is sliced and tossed with crirp
vegetables, and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The
adTal M ieWed on peeled and quartered melon "boats” o<
indiridn al 4tttuee-irnėd salad pH tea.
Atarka KtAt trtb meat is snowy white in color with bright
red strjatiowa. Fully cooked, *»nth tendons and cartilage
fhtotSfčd,
kHK is ready to be enjoyed in a favorite recipe
>fter defrosting. JxheN packs <f whole Alaska King crab legs
afrd hpR
dfe afko tvanable.
w'
Cttttted Crab Melon Salads
1 ackege (64o<3 01.)
1/3 Cup mayonnaii#
h*JwMfr l&ng
1 /2i teaspoon curry ponder
crab
1/4 teaspbc>n fugtr f ■
tefspo^n iMmon juiee
1 tooheyde w mdoa
treeo ome
Salad green*
•nd <licc j
i. Combine with celery and green on
urar powder, sugar and lemdu juice^
r Chill. Cut melon into ąuarten Ungthxi'Md. PWe nte qmrt« M Mda<
a. ftpoM wab aaUj onto bmAm. Mnkad

/

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienoj Chicago, 8, DL
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Alfoi
Tti z lid is-yra J ai dalyv a uja operų erkestruotUliU \LTo, SLA ir Žemaičių se, vadovauja
‘eivių anmekslei
samt'ui. Jos vyras kempoziAL’To Cicno skyriaus valdy i
'j vadovatlfa ir Ciceru torius (ir. Juozas Kasinskas, gitos ir tarybos susirinkime spa
medžiotoju ir dvejų klubui ‘Eže ta ri stas. Laimėjęs keletą prelio 20 dieną Dumčių patalpose rys’*, kurio medinis lydekų ba
mijų. Dalyvauja baleto ir filmo
j 10- jjį -Amerikos Letuvių Kon- lius bus lapkričio mėn. 3 d. nuo
orkestruose. Girdėsime jo lie
gre^ą delegatais išrinkti: dr. B., g
y?k JAy karo veteranu
tuvių ir šokiu aranžamentus.
Motuzienė. Andrius Juškevičius,! 911 j posto dalėje, kuriam KizDuktė Aleksanra pasirodys
Viktoras Motusis, Alfonsas Kiz-| lai'is taip pat priklauso, 1434 S
iaunatviškai mėgiamu fagotu —i
laitis, Onutė Vyšniauskienė ir i 49 Cou’t. Ciceroje.
bassoon instmmentu.
Jenas siauciūnas.
I
Maloniai kviečiame vijus St.
Pirmininkė dr. Motušienė pa-1 Virtos Iš anksto rezervuoti
py linkių. o
P^ter^burgo bei
s i džiaugė gražiu mūsų skyriaus į pas Antaną Dumčių, telef. taip pat ir Floridos lietuvius at
bendradarbiavimu su JAV karo i 863-6492 at k'tus valdybos na silankyti į šį litrai įdomų kon
veteranų 9115 postu ir Cicero, rius.
certą.
S. Paulauskas
jūrų šaulių kuopa “Klaipeda*’, j
(Pavergtų Tautų komitetui nu-Į
St, Petersbzzrgo B ALFo
taita išmokėti $25.
ST. PETERSBURG, FLA
skyriaus valdyba

CICERO

BALFo SUKAKTIS IR
IŠKILUS KONCERTAS

Kitų metų Vasario 16-osics mi
nėjime vasario 10 d. 12-tą vai.
Šv. Antano parapijos salėje su
tiko kalbėti “Varpo” rxfcktorius Antanas Kučys.
Spalio 20 d. Cicero šauliai pa
rapijos salėje turėjo visuotinį na- j
riu susirinkimą. Vienbalsiai nutaria kuopos 20 metų minėjimo
nerengti, o palaukti kol kuopri
sueis 25 metai.

Geru darbų organizatorių^
BALFas švenčia 40 metų veik
los sukaktį. St. Petersburg©
Balfo skyrius rengia sukakties
minėjimą ir koncertą š. m- lap
kričio 14 dieną 4 vai. p. p., Lietuvių klube.
Į šk lme- atvyksta BALFo C.
valdybos valdybos pirmininke
Kuopos pirmininkas J. Miku Marija Rudienė.
lis pranešė, kad kas 3 metai kvie
Aukšto lygio konceito prog
čiamas dalinių atstovų suvažia ramą atlik- profesionalų instru
vimas ir Centro valdybos rinki mentalistų Kasinskų šeima. Di
mai įvyks 1985 m. balandžio namiškoje smuikininkė Brigita
mėn. 27 ir 28 d.d.
Pumpclytė yra smuiko mokyte-

WSSBOOK
SAVINGS ess

financing.
AT 0U1 LOW UTS

Interest Rate!
paid on Saving

Interest Compounded
Deify and Paid Quartedy

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO, ILL S0608
Peter Kazanauskas, Pres.

Tel.: 847-7747

ZSVSSi Xon.?i6.Fri.9-4 Thur.S-8 Sat. S-X

I

SERVING CHICAGOLAND SINCE 190S •

ftlAl BSTATW KMI MLI
Mini,
w

<2LAL MTAT1 FOM 1AL1

PA SKOTUS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJBI

n? ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS iSSIMOEtJIMAIl.

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPUS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, PreddenUi
2212 W. Cermak Road

BUTŲ

— Duok šey parodysiu, kaip
reikia dirbti. — netekęs kantry
bės viršininkas, pasekė tarnau
tojui, kurs lėtai ant vokų ant
spaudus spaudė, ir paėmęs ant
spaudą pradėjo greit spaudyti.
— štai kaip reikia dirbti! —
pamokė j:s, grąžindamas antspaudą.
— Taigi, nieko stebėtino:
tamsta abi rankas vartoji,
sakė tarnautojas.

Chicago, HL

NUOMAVIMAS

t MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
* NOTARIATAS • VERTIMAI.

3TBTJ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCIX

J. BACEVIČIUS — BELL REALU

Gėrėkis Viešpačiu! Tad JIS
tau duos, ko geidžia tavo širdis!
Pavesk Viešpačiui savo kelią ir j
pasitikėk JUO, tad JIS veiks ir
padarys, kad užtekės tau patei
sinimas, kaip saulės šviesa, ir
tavo trise, kaip vidudienis”.
Psalmė 37:4~6.
Šiandien išgirsite šią radijo Į
.programą 8:45 vai. vakare ban
ga 1450 AM per “Lietuvos Ai-

*

INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. -j- 778-2233
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS-

STEBUKLAS PER
PAKLUSNUMĄ

TeL 847-774J

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
žurnalistas Aucqucs Aboučhar, vakarienės ir paleido, — pasakė tavimas.

praleidęs 40 dienų Afganistane,
buvo suimtas 60 tankų ir 60 xariškų šarvuočių.
Kada Kabulo vyriausybės atrievasi Išleido jį iš nedidelės
kalėjimo vienutės, tai prašė nie
kam nesakyti, kad tave suėmė
rusai. Sakyk, kad suėmė ir klau
minėjo afganistaniečiai.
— 60 tankų ir 60 šarvuočių
valdė rusai, o jų tarpe buvo vie
Sekmadienį 9 vai. iš ryto iš nas afganietis, — pareiškė iš
girsite “Gerąją Naujieną Lietu leistas žurnalistas.
Jis buvo nuvežtas į Kabulą,
viams” radijo banga .4490 AM
per Sophie Barčus, tema “'Bėda kur tardė naktinis. Buvo laiko
mas 15 pėdų pločio kameroje.
su Įstatymu”.
Malonėkite parašyti, prisiusi Ton tardė afganistaniečiai. Vė
me knygelę “Kaip atgimti iš liau buvo nuvežtas į Kandahanaujo”. Mūsų adresas: Lithua-| ra, ten jį tardė rusai. Jį klausinian Ministries, P.O. Box 321, į nei° soj7ietu pulkininkas. Pen1 kias valandas klausinėjo ap;e
Oak Lawn, IL 60454.
j Afgantistane veikiančią ČIA.
— Kai įsitikino, kad aš, apie
PALEIDO PRANCŪZŲ
ČIA nieko nežinau, tai pradėjo
ŽURNALISTĄ ABOUČHAR
kalbėti apie Prancūziją, išvedė
Paryžius, Prane. — Prancūzu

pranc6zų žurnalstas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

—

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

BY OWNER brick bun-;
galow in Belmont Central
area. 6 bright rooms, wall
Į to wall carpeting, alum,
Miko Šileikio apsakymų knyga storms, plus full in-lawT
“Liucija” jau atspausdinta.
apartment. Beautiful back
Autorius pavaizduoja lietuvių yard with flower garden.;
gyvenimą nuo XX šimtmečio Call Mr. Staržyk 777-4466:

tuojame ir esame apdraustr.

pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

Gaunama “Naujienose” ir pas
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell
;<♦;< x<

Naujienose galima gauti

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

1

Chicago, IL 60629

?.

Notary Public
INCOME TAX SERV1C1

Parduodama viena duobė Lie
tuvių Tautinėse kapinėse, Sec
I tion 4, Block 4, Grave 7. Skam
binti 523-5540.
3

4259 S. Maplewood, T»l. 254-7450

Taip pat daromi, vertiniai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie ..blankai.
•;.!

-Homeowners Insurance

ū .: Good servięe/Gocd price

Experienced sample maker—■
seamstress wanted for North
loop design studio.
467-9140

knygą apie

ARVYDAS KIELA

M. ŠIMKUS

CEMETERY LOTS FOR SALE ;
Kapinių sklypai pard.

HFLP WANTED —FEMALE
Darbininkių reikia

AUGUSTINO PAšKONIO

-i-. --- ----- -- —. . ......

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai 5126 pusmečiui automobili®
liability draudimas pensintnkirnti.
Kreiptis: A. LAURAITIS - L
4651 S. Ashland Ava,
?
Chicago, III.
- ‘j
Tel. 523-8775 arba 523-9191
<

— Antanas Sukauskas iš Chi- Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
cagos išvažiavo į Detroitą sek Nebrangus.
madienio popiete.
— Zairės prez- Mabutu Sesol
Seco pareiškė, kad praeitą sek
madieni politikas Nquza Kari
pabandė nuversti dabartinę vy
riausybę.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI Turiu C hi cages miesto leWte
Dirbu Ir užmiesčiuos
jATuntuotai Ir sąžiningai. .
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Tilman Are,
Tel. 927-3559

F. Zapolis, Agent < -X »
3208% W: 95th St D
Everg. Pirk, 111.
50642.-- 424-8654

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

Čeki rašykite ir siųskite:

Naujai pasirodžiusi
D R. ANTANO RUKŠ0S

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — $17. '(Persiuntirrni pridėti $1)

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

Liberty Federal /avinas
AT LOAN ASSOCIATION

RENTING IN GENERAL
Nu omo■
Advokatai

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVE, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta Į akcijų korporaciją. Jie. at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas,. tokiu būdu
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su
šiais ženklais LFSLrPHIL.
Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas. nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo ‘
adresu:
LIBERTY FEDERAL’ SAVINGS
• '
AND LOAN ASSOCIATION
YAtt: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

i Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu
vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais,
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984
metais josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonų
dolerių.
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

GINTARAS. P. CEPiNAS

Suaugusi moteris ieško mo
ters norinčios gyventi dideliame
bute su šeimininke. Skambinti
733-1283.

Darbo valandas: Kasdien: nnc
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
3eštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarimu
TeL 776-5162
t<49 Wert 63rd Street
Chicago, ŪL 60621

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

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

advokatų draugua
k V. BRIZGYS
n>rh«> valandoc

Chfcaga, QL 6062J
Tel: 778-8000

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomia
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje
Knygos kaina - $3.9? (su per
siutimu).

— Du JAV kfrūnai išsvg
bėjo parašiutais, kai jų lėk
vas P. Korėjoje nepajėgė 1
.. .......

8, UL

.
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