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Londono universiteto profe-irgi stiprus,-bet jis dažnai dau-j
sorius Peter Reddaway nagri-| giau nukreiptas prieš Turkiją,'
nėja nerusų tautų nacionalizmą' negu prieš sovietinę valdžią. Ar
Pietų Korėjoje leidžtemo žurna mėnijos Bažnyčios pozicija yrą
lo Freedom. Digest kovo, nume atitinkamai dviprasmiška.. Toryje, išspausdintame straipsnyje - dėl oficialibs represijos labiau
“Dįsidentizmas Sovietų Sąjun pažeidė. Armėnijos Helsinkio
goje.”. Pasak, jo, nacionalizmo Grupę ir kitus disidentų sambų- '
stiprumas kartais priklauso nuo t rius; kelios areštų bangos juos
I
jo ryšių su tvirta tautine religi beveik visiškai nutildė.
ja. Katalikiška Lietuva aiškiai
Reddaway rašo, kad ortodok- ’
išsiskiria kaip respublika, kurio
sinio islamo iškilimas Irana ir
je šie ryšiai yra pasiekę beverk
musulmonų pasipriešinimas, so
“lenkiško” tamprumo -— todėl’ vietinei Afganistano okupacijai
.tautinis disidentizmas Lietuvo sukėlė Kremliaus nerimą ir pri_ ’
je turi gilias šaknis ir jo neįma vedė prie kelių karingų sovieti- ■
noma ištrinti.
l nių musulmonų įkalinimo. Vi
Toksai pat Bažnyčios — tau durio Azijos ir Kaukazo musui- j
tos: santykis rašo Reddaway, eg* monų disidenlizmas tebėra mįs
■zistiioja Vakarų Ukrainoje, ta lė — kol kas jis dar neišsiliejo Į
čiau dėl Unitų Katalikų Bažny viešumą if nesudaro tiesioginės
čios intymių ryšių su ukrainie grėsmės sovietinei valdžiai.
čių nacionalizmu, ji prieš 40 me r
(ELTA)
tų buvo paskelbta nelegalią-.'
Kadangi nacionalizmas Ukraino PRISIRIŠO PRIE SOVIETINIO
jė labai pavojingas Sovietų val
į LAIVO
džiai, ukrainiečių nacionalistai
Se-'
buvo ypatingai griežtai represuo

Varšuvoje minia tikinčiųjų meldžiasi
kun. Popeliukšos bažnyčioje

U A N 1 A

J

VARŠUVA, Lenkija. — Vy-i
aišku, -jkad
’ riausybės narų grupė buvo nu-' visoj Lenkijoj kilo d-delis sžan■ vykusi į Toninės miestą, iš ten ! da’:s. Valstybės tarnautojas ne
j braidė srauniai tekančios 1
lurj teisės žudyti suimtojo,įne’ los vandenimis, bet nieko ne- ’uri teisės jo lavono m^ti į
. rado,
srauniai tekanc:ą upę.
į?
j Vėliau narai nuvyko apie ki
Valensa ramina s&vo
; loinetrą į šiaurę, kur VisIa
s linink s. Prašo neišpūstfį šio
J sisuka 60 laipsnių kampu, ten: reikalo. bet ramiai m ristis ir
• vėl nusileido į dugną ir braidžio
tolimesnės eigos. Vakar
t;
; jo, ieškodami nužudyto ir į Vis
člė buvo pilna tikinčiSjų.
LliwtGk .
; lą įmesto kunigo lavono, bet i]r
pf:^ 1
rioj buvo pakabintas dii
į ten nieko neberado.
delis un. Popeliuškos pavelks•Kaip ties Tonine, taip ir to las.
s bažnyčios tikintieji' iš“
į liau lenkų mnia stovėjo ant air a asipiktine valdžia, kurias
į Vislus krantų ir ^ekė brandan- atstovai taip žiauriai žudo jų
■ čiuesius narus. Kada- apylinkės kunigus. Valensa ir valdžia bigyventojai .patyrė apie kun. Po-!i jo
; protestų ir riaušių,
peliuškos nužudymą ,tai minia;
___________
rinkosi protestui.
' NAUJOJI ALTo VALDYBA
‘Vidaus reikalų minrsteris gen.'
česlcvas Kiščak, patyręs apie! ALTo suvažiavimo dalyviai
suimto kunigo nužudymą, va-;i išrinko 198-1—1985 metams tokar įs’akė suimti policijos kapi- . kią centro valdybą:
toną ir 2 eilinius kurie prisipa* j Pirm. Teodoras Blinstrubas.
žino, kad. įmetė lavoną Į Ą'-s-j Rinn. nav. dr. Jonas Valaitis.
dyti
vakar
Įplaukę
į
Gibraltarą
tų Bažnyčią buvo .atmesti. Uk
VicepriTn. dr. Leonas
su
trimis
prisiraklnusiais
laisvoj
•Policija sustabdė automobiliu
rainos He
Kriaučelūnas.
jo
pas
onėmis,
prjgtestuo
;
.
važiavusį
kun.
JiiygĮ
Popeliušką
triuškini!
mionris,
inž. Viktoras Naudžius,
RUMA N 1 A M
janci
^sovietų
-^Ldžips
;
'^spalio
19
dieną.
Pbl'cinirtkri
suprierrioiį
oš ’ ųa1-:
dr. Povilas Dargis.
laužy
okių
■
g^jtari^
Pėnkų
.policija
tiek
neapkenčia
solidarumo
šalininkų,
kad
nužudė
kun.
Popeliušką
ir
i'stabdė
plentu
važiavusį
kunigą.
rįų
me-,
Stanley Balzekas J r.
mm.
įmetė
į-Vislą
ties
Torunu.
į
1
liepė
išlipti
iš
savo
mašinos,
tųL
j nial .
dr. Vladas Šimaitis,
^Vk:
.
’
įsodino
į
savąją
ir
nuvažiavo.
cibi
inž. Jonas Talandis.
Amjgrikiętė' ...Maggie McLaw, .
rainoje
LIBIJA RUOŠĖ- PERVERSMĄ' Vld^us reika!u mm-stens bu* ' Sekr. inž. Gražvydas Lazauskas,
k olan<3^Iię^jSneliiik^^ir isnarias1,1
VOKIETIJOJE
“
ŽALIEJI
”
LAIMI
akas Mykolas Pranevičius.
SUDANE
• V0
ka<l •>' metų kun.
Laviėr PŽštor,
’/
. -v r>..• giūiuniais-daivais
i .
r
’
Popeliušką
buvo
suimtas
ir
išAnglų
Fin. >:ckr. P?tras Bučas.
; SAVIVALDYBĖS RINKIMUS
spripląj^ę .
CHARIUNAS, Sudanas.—So- siųstas į Toronės apylinkes oei Prot. sekr. a»dv. Aleksandras
tingą estų disi^ntižmo' sustip-'. džiojįnčio:^^
įlipo/
stinės radijas antradienį paskel niekas nematė, kad jį būtų paBaden - Wuertemburge, Tuebingen daug pralaimėjo
*V
rėjnfiią 19/9-1981 metų bėgyje., ir priširs^tnof'
Damanskis.
bė,
kad
praeitą
sekmadienį
gcugrobusi
tes
pačio
minislerijcs.
jį daimaiyskatino įvykiai Lieįir
vietos socialdemokratai
Pąstor.-įfipo į bokštąj ten prj-j
l>ė iš kariuomenės paleisti} ka policijos pareigūne
Kada mi-1 Dubricnė.
voje- bei Lenkijoje ir bundantis'
BONA, Vok. — Praeitą sek- mokratų partijos reikalų vedėjas rininkų suruošė perversmą ir nisteris įsakęs iri oti grėbikų, į Dr. Vytautas Dargis,
sirakįno ir 1 ištempė į ^plakatą:
pabaJtiet-Ių' f viėnybėš ''-jsUismSs.'
“SSSR pasirašyk' ? morątorįįu-’ m'adienį keliose Vokietijos- vie- Peter Glatz pareiškė, kad nuo bandė nuversti dabartinę Suda
tai išaiškino, kad jį buvo pagro- inž. Stasys Dubauskas,
Kąikų^ių vadovaujančių.estų di
mą’’,.visas, pąsauliš' pasižadėjo tose laimėjo prieš penkis metus 1987 metų rinkinių socialdemo- no vyriausybę.
bę vidaus reikalų ministerio po į Vanda Gasoarienė,
sidentų nuteisimas 1938 metais
tam tikrus j metus banginių ne-įsteigta Vokietijos Žaliųjų par* kratai gali sudaryti koalicijąą su
m
Sudano
vyriausybė
patyrė
apie
iicininkai. Minister s Kiščak
padėjo valdžiai atstatyti kont
i Ramūnė Tričytė.
žudyto jo Soyteių,Rusiją to nu-r tija. Kas tie žalieji yra, tuo tar- “Žaliaisiais”, bet būtų naudin ruošiamus neramumus ir- laiku skelbė, kad kun. Popeliušką p?-1 Inž. Kazys Oželis,
rolę bet Estijoje dar tebesijau
tarimo Priesilaiko.
"
Į pu ne visai aišku, bet gyvento- giau, jeigu sudarytų koaliciją su suėmė kelis buvusius karius.J»e grobusieji policininkai jį tardė,
čią- bruzdėjimais. Disidėntįzmas
Knasžprisirakino prie stalo, o jai pradeda suprasti, jog tai yra krikščionims demokratais, ku planavo nuversti dabartinę vy nužudė, o vakar įmetė į Vislą.
— Pasibaigus ALTo Kongre
esąs daug silpnesnis Latvijoje,
kites prie sienos.
naujas pavojus.
rie taip pat pralaimėjo savival riausybę ir pašalinti prezidentą Gen. Kišeak įsakė suimti kun.
Mli, dabar Chicagoje posėdžiai!kur nepajėgta
suorganizuoti
Rusų jūręįyiai turėėo pora va
dybėje.
Nameiry.
Popeliušką suėmusi policijos! ja SLA Pildomoji Taryba,
Kol socialdemokratų partijos
net ir palaido nacionalistinio są landų darbo/kol nupiovė gele
Pavasarį į Sudaną bandė įsi kapitoną ir ’aim eilinius polici
jūdžio.
j (priešakyje
stovėjo
Helmut
žinius pančius.
v IZRAELIO KARIAI SAUGO veržti iš Etiopijos, o dabar at ninkus; bet iki šio meto nrnis- '
— Į Chicagą buvo atvažiavę
Schmidt, tai partija buvo ga
Nacionalistinį sąjūdį Gruzijo
Kai jūreiviai grįš į Odesą, tai
<argon išėjusius karius bandė
UNIVERSITETĄ
toris nepaskelbė suimto kapi abu Zabukai. dalyvavo AfiTo
je Reddaway vadina tvirtu, bet sovietii valdžia sodins juos į ka na vieninga, bet kai josios prie
papirkti Libijos diktatorius Cha tono pavardes.
Kongrese.
beformiu. Tačiau nors tautinė lėjimą, kSd nepastebėjo užlipi- šakiu atsistojo Vogelis, tai pra TELAVIVAS, Izraelis- — Betlė- dafi. 8 kariai suimti ir jiems bu
dėjo svyruoti įvairiose srityse. jaus universiteto palestiniečiai
Gruzijos stačiatikių bažnyčia mo 3-jų svetimų žmonių.
vo suruoštas karo termas.
Lio kelionė į Maskvą atidarė du- studentai, pasipiktinę izraelitų
tradiciniai buvo daug silpnesnė
Suimtųjų skaičius yra žymiai
paleista
raketa
i
arabu
keleivi

i
ris
bendradarbiautojams
į
jauni

Už lietuvių ar ukrainiečių kata
— Beždžionės širdį, gavusi
didesnis, bet jiems bus suruoš
nį autobusą ir šiandien pradė
likų bažnyčias, pastarojo dešimt mergaitė jau taisosi. Ji jau š- mo ir moterų eiles.
ta byla, kai visus apklaizJnės.
Nesenai įsteigta “žalioji’’ par- jo apšaudyti
mečio bėgyje jai pavyko dali imta iš -didelės priežiūros kam~
Izraelis atsiuntė ginkluotų
nai išsivalyti nuo korupcijos ir bario, širdfc prigijo, įi lengviau tija visoje Baden-\\ uertemburg
—Josephine Kt ščiūniene pir
? '
provincijoje padidino savo eiles karių grupę prie BetJėjaus uni madienio rytą išskrido į Miami,
pakelti savo vadovybės lygį. Nors
1 nuo 8% iki 10G. O Tuebinge- versiteto. Izraelitai yra pasiruo
Gruzijos Helsinkio Grupė binx>
Fla., kur rengiasi praleisti visą
no mieste “Žalioji” padidėjo šę suimti palestiniečius, jeigu žiemą. Ji turi savo kondominigreitai užgniaužta, gruzinų pa*
' nuo 20% iki 20.9%r Įdomu, kad jie ir toliau kenks keleivių susi iumącionajizmsg nesiliauja stiprėjęs.
'
,
\ sočiaJdemok ratai Tu-bengene pra siekimui.
Ribotas politinių areštų skaičius
leidžia spėti, kad valdžia vengia
laimėjo 20% iki. šio meto gau
Izraelio kariai buvo apsupę
— Chicagon iš Balstono atvy
vėl išprovokuoti nacionalistinį
namų balsų. Aiškiai matyti, kad universitetą, iH vėlaus vakaro, ko veikėjas Alek-ancrn, Capsąjūdį, kaip 1978 metais, kada
“žalieji” kreipia didžiausią dė kol izraelitams pavyko susitarti lipas, SLA vicepirmininkas. Jis
naujos konstitucijos projektas
mesį į Vokietijos socialdemokra su arabų atstovais. Kariai pasi dalyvauja SLA Pildomosios Ta
sukėlė . didelius neramumus.
tus.A Jie vaikščioja po namus, traukė naktį, kai arabai priža rybos pesėdž uose.
Nacionalizmas Armenenijoje
tariasi- su partijos^ nariais irx įti dėjo netrukdyti susisiekimo.
kinėja; kad keistų savo nuomo
Arabai apšaudė izraelitų au — Praeitą sekmadienį Guatenę Amerikos atomų raketų, ir tobusus 15 mylių apstumoj nuo maloje buvo nužudytas takos
Amerikos karių klausimu, net Jeruzalės.
korpuso savanoris Krrper Wol
irės Atlanto Sąjungos reikafe. Tai 4-tas Guatemaloie nu
Kol sočiai demokratai laikėsi
— Indonezija vakar pasirašė šautas amerikietis
politikos, tai Vokietijon ra susitarimą su Naugos Gvinėjos padėti gtiatemalieci.'i
KALKNDOI
sai kojos nejkels, bet kai bus su
skaldyti ^ociakiemiokratai, tai ki sienas ir pasienio gyventojų rei — Laikraštininkai reikalauja,
Spalio 31: šv. Volfgantfa% L<
kad Amerikos karo vadovybė
tos grupės rimtai pasipriešins. kalui.
leistu žurnalistams dalyvauti
demo- Silpnesnius partijos narius, ma
Saulė Mu
— Antradienj aukso uncija pirmose fronto eilėse, kad-galė žalięaMV pa
tyt paveikė lankytojai į namus.
^gsčerg
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Baden-Wuertenburgo soči# Me kamavo $336 00.

tai tiksliau viską aprašyti.

•

ji turi oūti ivreiai mėlyna. Jei >ta ar kieno nors pasisavinti,
ųui beLjLtu ii niekad jū^ų nebuvo
_ * »54
ar
£ejvii’un^ių bei j indoHl/oia. JeiįU * ta paskola
būvu duota čekiu, tai tuo atveju.
Je jūsų pcčiuk is pasenęs ar galėtinnėte priversti tą bičiulį
Ch. P. K.
s leiuca pirkti naują. Ne- grąžinti tuos $5.00C.
sigeuyKile pfcKttūifea msiruKci-1
Ant mano žemės svetima tvora,
jų fr paprašykite ^arantįos.
Savo vaikučius pamokykite, ar aš gaivu. pats ją nuversti?
kad jie stovėtų atokiau nuo de KL. Aš turiu seną namą Brid
gančio pečiuko, nes jų rankos geport© kolonijoje. Norėjau tą
greičiau gali nudegtinamą parduoti ir pasirašiau su

Socialinis draudimas ir aprūpinimas
d., 1084, Nr. 41 (302)

VI metai

KUusimus

i

lt

medžiagą slysti: 4436 So, WashTenaw, Chicago, IL 60633

Darbų sąrašas, padedąs sumažinti namų
namų aptarnavimo išlaidas

Jei jūs suuodžiate kambaryje
gazo dūmus, tuojau pašaukite ts
irrenį, kad išjungtų gazinį pe
čiuką, pasalinkite iš tu kam
barių, kol atvyks pagalba.
Išvadoje — į gazo naudojimą
privalome atkreipti daugiau dėiJėrio ir įsft^inti, kad gaziniai
‘įrengimai privalo būti gero ži
li oVo įbengtL,
Tokius patarimus paskelbė
“Back of the Yords Yournal” X17'd. ihr.
Pr. $Lb.zasis\

pirkėju tuo reikalu sutanai su
mai kontraktą. Pirkėjas Iš ma
nęs pareikalavo matininko (sur
veyor) padaryto plano. Kai ma-.
no žemės sklypas buvo išma
tuotas, tai paaiškėjo, kad kai
myno tvora buvo mano žemės
sklype, apie 6 colius nuo žemės
sklypo ribos. Pilkėjas atsisakė
pirkti namą, kol ten stovės ta
tvora. Aš prašiau kaimyną, kad
jis nuimtų tą tvorą, bet jis mar.ęs hėkfanso. Jis iūan pasakė,
kad ta tvora tea buvo, kai jis tą
namą pirko. Jis visai besiren
gia tą tvorą išverstu Ar aš galiu
asmeniškai nuversti tą tvorą,
kuri yra ant mano žemės skly
po?
Dirakas Alek.

7. Palėpės, insuliacija (attic
namu nsulation, patikrinkite, ar pa
liepei turi pakankama insuLia
. 1. Atkreipkite dėmėsi į vėjo ciją, įskaitant duris.
8. Grindys ir pagrindinės
padarvtus gyv.namams pagedi
mus, skyles namams, durimi sienos — pat ik rinkit ar pakan
langams kit’ems atidarymams, kamai insuluotos visos grindis
k. a. apie vamzdžius ir įtrūki aplink ir pagrindinės sienos.
mus- Užtaisyk juos su vadina f 9. Langai ir durys —ar geram
I
mu “saulkmg” arba “oro strpp-j stovy audros langai (storm win
ing”. Šiluma ir oro vėsinimą-į dows) ar dvigubas strklas(doub
Jock son Parko liftas (artieji^,
Šileikis
(air coiKfitn n’ per tuob įtrūki-j le-panned glass), kad sukti k y tų
šilumą ir oro vėsinimo sistemą
mus prasišalina
Būtų labai svarbu žnoti, ar geresnio testameruo, nes šį turDAR TESTAMENTŲ IR
- 2. Termostatą- laikvk
ant 65 j: (air condition).
w
t.esiogiaiai siunčiami palikim!-tą gavau iš bepročių, kurie, ta
Farenheito žiemos metu ir su-,
PALIKIMU REIKALAIS
10.Lauko senos f exterior
niai doleriai gali būti įpėdinių sydumiesi po ifeisJbus, jį man
mažinkite 5C Far., einate gulti
walls) ar turi gerą insulaciją.
Ševiotų teisininkė Valinskieinkasuoti trž O karto daugiau sukrovė Tad aš nutariau jj Paarba išeinate laukan.
ypač
.
-jei buvo daromi xpataisy- nė savo laiške rašė kad tęsia
P. F.
rublių,negu pagal oficiahi kur
3. Vandens šildymas (water)
Kas daryti, kai panteti
mai (remodeling) arba sienų ap i mentų vykdytojai ir palikimu sų. Tokiu būdu įpėdiniai galėtų j
ATS. Nors minima tvora yra
heater), tai maugiausia suvar-j
paskolos
raštelj?
biding house).
administratoriai gali siųsti pini
sutaupyti 22— 25 % palifarninės
tojama energijos namuose. Bau
gus įpėdiniams bankiniais ka- sumos, kuriuos dabar pasiima] ŠILDYMO PEČIUKO ĮTAKA] KL. Geram savo bičiuliui pa- galiai jūs neturite teisės jos nu
dykite geresnį termostatą nau j gal jus norėsite pakviesti savo
nalais- lai nėra jokia naujiena,!
.
i
skolinau $5,000. Jis man pasira- versti. Jeigu u tvora buvo il
doti. Atkreipkite dėmėsi į tin
± . TATT .
i/r .? T Woll Popper firma-ar jos atsto-j Į SVEIKATĄ BEI SAUGUMĄ
Į vad. utility arba valstijos vad. teigia JAV adv. dr. Marija L-‘vaį
giau, negu 20 metų ant jūsų že
‘
karną ir gerą izoliaciją.
1 energy
ofisą, k'ado----gautumėte
Šveikauškienė, pažymėdama,kad
-----------------------Visos degamos medžiagos, Note, pasižadėdamas atmokėti mės sklype ir niekas hesiaiški4. štldymo-šaldymc sistemą— j bendrų patarimų apie padarytai nėra jokia naujiena, juk ŠiĮdomu, ar įpėdinių .^iesiogi- kai dega sukelia' nuodingus dū .paskolą 4-rių metų laikotarpy. no> kur turėtų būti riba, tai pa-v
švarinkit ir pakeiskite filterius. i
tą remontą ir atliktą darbątaip visucmet buvo galima pa- niai gauti doleriai iškeičiami mus, kurie nešpatfekę į kaminą, Esu nevedęs ir gyvenu pas ge gal veikiantį įsisenėjimo įsta
kada reikalingaPapildomų informacijų tais daryti.
! oficialiu kursų ar dauginant iš j išsiplečia į visus kambarius ir rus tautiečius. Tas bičiulis norė tymą, tie 6 coliai žemės sklypo
3. Saidės šviesą vi saro s metu j
rekalais galite gauti iš kontrak4.6? Jei įpėdiniai gauna už pali- gali nužudyti ten esamus žmo-, tų atmokėti man tuos paskolin- priklausytų jūsų kaimynui, tail)
Tačiau Sovietu teisin. Valin
tiesiai neįleiskite, bet tik žie torių, gazo (fuel) pardavėjų,
kiminius dolerius 4-6 karta nes. Dūmai , pirmiausia iššaukia' tus o’OOO, bet reikalauja, kad aš vadinamu “adverse pessesida’’
mos metu. Tam reikalui naudo gamintom (manufa,turers) ar į skienė tvirtina, kad iš palikimo
daugiau rublių, negu pagal ofi galvos skausmą it degina akis. jam grąžinčiau jo pasirašytą no nuostatu. Nors šis atsakymas
jamos įvairios užuolaidos (vad. dprūpmtojų (distributors).
gaunamieji doleriai gali būti pa
cialųjį kursą, — tada Wolf Pop-'
tą, o aš tos notos nerandu. Ne- jums gal ir nemalonus, bet vei
draper, shutters, awings, shade
Todėl prieš uždegant pečiuką, Į žinau, ar aš tą notą pamečiau, kiantis^ įstatymas nėra jūsų pu
Galbūt jūs turite te:sę iš fe-, verčiami ’‘čekiais”, už kūnuos per firmos bizniavimo šioje sri
trees, stiklas su reflektiviniu filį deralinės valdžios ad., income įpėdiniai gali prekių nusipirkti
reikia patikrinti jo stovį. įsi- ar kas is manęs ją “nukiauke’. sėje. Šiuo atveju pirkėjas turi
tyje dienos yra suskaitytos.
mu ir cad. “solar serins” pade
tax kreditų 15'< nuo pirmųjų vietoje. Vnėshposyltorgo krau-; Kas gi norės mokėti 355c ar-. tiakinkite,-ar jūsų pečiukas yra; Ka aš tuiėčiau darvti, kad bi- teisę atsisakyti nuo pirkimo si|da.
C;2,000 padarytu aukščiau ndnė- tuvėse, kitu vadinamose ‘‘dole- ba 32% palikiminės sumbs- ad4< tvirtai pritvirtintas, jo vaniž-; čilrtio reikalavimą galėčiau pa tarties. Jūs. kaip
Mgydau
6. Piidėdiniai apšvietimai —
Įriaidų. Jūs tab .p^it gal būt rinės”. Be to, anot jos, Iniurko. ‘ vokatams^kai : Inhirkolegija tuosii dž£ai vielomis pritvirtinti pnė tenkinti?
Mikas B-konis vėjas privalote
vad. appliance lighting — pillegija padeda įpėdiniams inka-,
sienos.
Tuo
reikalu
Ali
Americpačius patarnavimus Atlieka už
jui aiškų nuosavybės dbkumeli
apkrovimo džiovintuvai, vad. (litą iki $2.000 dėl įrengto vad suoti gaunamus iš palikimų pi- j
i an Appliance Co.-vedėjas Don] ' ATS. Jeigu vadinamoje Jūtą, angliškai vadinamą — Clear
CTrvers
ir rūbu ir lėkščių vad. solad Įrengimų.
nigus
ir
juos
paversti
“
čekiais
”
,*
dgement
”
notoje
buvo
įrašytas
Lisalcas
iš
Tow>
of
Lake
apy

r *'
'Pi'.' Tercija
title.
Čh. P- K.
o už savo patarnavimus IniurĄ SOC. SEC. OFISAS PADARO linkės duoda šiuos patarimus.; jūsų vardas bei pavardė, jck£
Rashers, turi būti išungti. jei I
—------------- -4
LENGVATAS =.
ęen a u d o j am i
. kolegija ima tik
Pirmiausia reikia patikrinti ap kitas asmuo negali iš jūsų bi-1
TAUPTSjlO
■1 Tie asmenys, kurie prašo Soc.! šildomus kambarius. išvalyti pe. čiulio išreikalauti tu $5,000. Tiki ' JAUNA ŠEIMININKĖ ' '
Į See. pensijų išmokėjimo, prava- čiuko du'relėsj Vidų, iššiurbtfte- tuo atveju 'tą nota būtų verti n- < —Mėsą ir pupelės, atrodo,dar
•*»am
lo pristatyti .dokmmentus'.ąr Lie-' visas dulkes, • nešvarumus ir t.’t'.;'
ki^ėms ašmenims, jeigu ki- ireišvirusids.
tuvos gener. konsulatų paruoš per vasaros mėnesais susirin toje Jioto^ pusėje būtų jūsų
Aš viską dariau. pagal kriytus liudijimus prašytojo gimi kusius. Patikrinkite gazo su-' parSšAs. Keži patenkiTitūmfete gą. Receptas parašytas 4-ifems
mo datos tikrumo paliudijimui.1 jungimusjųos gerai pritvirtin- į yavo bičiulĮ, ttirettthret padaryti valgytojams, o mudu tik du,tad
Sužinojome, kad didokas skai-Į kite prie sienos; uždegę, gazo pi- pfiėsaiką, paremtą Hudijimą, viską sumažinau pusiau.
čius lietuviu kreipėsi į Chicagos'
gen. konsulatą pasiskųsdami, |
kad Soc. See. ofisų tarnautojai
įsakinėja jiems rašyti p JAV am
ELECT JONAS (JOHN) TALANDIS
basadą Maskvoje, prašyti išgau
ti jiems gimimo metrikų jšrašū's '
:'š sovietų okup. Zietūvos archy
vų. Ilgai užtrukęs susiraŠnėji- ,
mas su MaskvA sulėtino 'SocI' See. pensijų išmokėjimus. Da
bar suž nota. kid Sdc. See’. Ad
A PROFESSIONAL
ministracija Waahingtoiie buvo
išleidusi įsakymą, kao baltrečiai
FOR COMMISSIONER
ir kiti kilę iš svvieitų okupuotų ■
' kraštų privalo kreiptis į JAV •
ambasadą Maskvoje metrikų išMetropolitan Sanitary Dfctrfct I
j rašų išgavimui iš okūp. kraštų '
i archyvu.
?’>- i
Čia patiekiame aarbų
airis c:.deda sumažinti
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Tuo reikalu buvo kreiptasi į senatorių V.haBesU- Percy, Sė-nato užsienio reikalų komiteto •>
pirmininką. SM. Percy ir jo i
asistentas Scott Cohen
ėmėsi žygių Valstybės. Deparramente ir Soc. See aVtmMiistra- *
rijoje. Neseniai tas įsakymas buvo atšauktas, šioje veikloje Lie
tuvos gen- konsūSabri tfeug pa- <
rfejo inž. VafdM Alferfnkus* S.

J ORIGINALUS TESTAMEN.
3
TAS C
Origihatių žmdhJu.laikai Se.
liai jau baigėsi; žnioftes tapN

bet priešjšiptrtą 'mėtą gydswg
žihdrią,

B* *■ * i

^esafilĮ/ jei rth gyva
riimte. tai bent saVo asmerfSka-

Sen. Charle
stffcu LrefVviAi,
<
Jį
Daugiausiai pavergtai Lietuvai ir lietuviams yra padėjęs senatorius
CHARLES PERCY, Amerikos senato užsienio reikalų komisijos pirmininkas.
Su juo dirtwune jau veik 20 tfretų. Dabar jis reikalingas musų pagalbos.
Prašau visus lietuvius 1984 metų ItfpkHčro mėn. 6 4. balsuoti už senatorių
JĮ iteftiTa.

.

S n

. -v I
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T.-rio, mežetaug 1S?O na.; gyve
no vienure sostinėje 'MivokMm,
kuris, pašaukęs v>eną gražią
dieną vietinį
padiktivd
jam riavo
Trumpiu
testa tori tis

Vote for TALANDIS - Punch #99
Let’s Bring Professional Experience to MSD!
• Tafendis turi 25 metu profesionalo
’patyrimą.
Inžinerijos žinias

Technišką patirtį

mylias didžiųjų nutekėjimo
vatafedžių
-, •
.
VasSovav^s planavimui, statybai Ir
— 12 baseinų mwtekoriis v$3yt'i
— 4 dirbtuvių vindmiirri If fhiotc' koms Valyti.
« darbo, kontraktorilį Ir pataeikalams tvarkvti.

ir

’
protiško
I tai

as at

PULKU/ METODU
Is-vtfeWrt- Jem- siūly
Amerikečhi chemikai kuria
iai atmetė tą pasiūlyi s buvo nukreiptas kietu buitinių atliekų perdirbi
mo i m taną metodus.
IC
i k ij.i N apoleonui n ;i'
Gamtoje yra šio proceso ana-lietuviškų pulkų daly Jogas:: pelkių dujos susiaarop
kai augalai be oro pūva po ven*’
icvvne.
deniu.
y
Pelkių technologiją perkelti i
pramonę yra laoai viliojanti
MC’SP LAIKzMS YRA
idėja* č.sirastu dujų kuro, kuATSISKYRĖLIU
1 iame vra 65—70% metano, ir
Anglijoje jau labai seniai gy-1 būtu išspręsta šiukšlių proble
vena Norfblko apskrityje 11110, ma. kuri ypač svarbi did^sžmonių pasislėpęs atsiskyrei i >.1 n ems miestams.
iai mie to valdyba nusriv,
senelį iš jo namelio, i
1-1 nink i ii rado sveika-1 minti brangūs automobiliai su
Jr.kamu oyve^ti. Jc na-| komputeriais. Nedidelis radari
teturi 17 pedų ilgio 10 ne-j nis prietaiso? nuolat motuos at
čio, o sienų ankštis tesie- ‘ stumą iki priekyje važiuojan
čio- mašinos ir, esant reikalui,
T; me namelyje nėra nei lu stabdys automobili.
bų, nei grindų, nei pečiaus. Jis
sušildo užkurdamas ugni kibi — Kodėl tu vaikeli manai,
re. Del tos priežasties namelio I kad tavo mokytoja nėra mačiu
sienos buvo padengtos vienais si arklio?
— Aš nupiešiau arklį, o ji
suodžiais.
' '
’**1 manęs klausia, kas čia per
baiIšklausinėjus senelį, paaiškė-!
jo, kad jau praėjo 26 metaukaip5 dvklė9
jis dėvi tais pačiais rūbais ir j
pm tą visą laiką jis ju niekad i
nebuvo nusiėmęs.

; Įįėtiivos kariuomenė Napolėono laikais
“ (Tęsinys)
K' ■

'

'
11

•

Neskaitant tų garsiu gi’ar<t>jr»š paikų, žandarmerijds (r
.tautibė«į gvavdijos buvo apie
19.606 kariu. Rėmentis gen. Ho-j
gęnddrpu galima tai.tį, kad Lie
tuvos kariuomenė 1313 m. sau
sio 1
bito ga'.ėjiĖi susidėti š
9:.pėsĮiųinkit, 16 kavalerijos ir
y ino,: artilerijos
iš visu
-Į- 400Q0 "karių įkaitant žandaiinęriją ir durtinę gvardiją).
Tn'ėisu s?š skaičius ^nebuvo pil
ną! pasiektas, todėl, kad rekrū
tų čuphnas .nebuvo baigtai. Bet
gi kaiiubrhenės skaičiui ginklai
jau būvo atgabenti (Ąpią 50.000
įyąjrių ginklų buvo sukrauta,
dabartinėje Vviauto bažnyčioje,
ktiriu ;Ridesiiė\dalis atsitrau-k’artt teko rusams). Yra išliku
siu duomenų, apie 17 tąjį ulonu
piilka, iš kurių matyti, kad ta
me- pulke spalio mėn. buvo apie
GOD Vyrų-,.Gruodžio mėn. 10 d.,
t. y....atsitraukiant Napoleonui
iš mūsų kteŠto, . Lietuvos kariitpmenė jau turėjo apie 25.000
. karių. Į ši skaičių įėjo ir totoroų
■ęskai4lį>.nas.. Be organizuojamų
•lietuvišku ptllkų naujokai buvo
irpaįį if į grynai prancūziškus
pulkus. Pvz.^ 129-tasis pulkas,
ktirisstovyklavo Kaune savo siidetyje turėjo pie 500 lietuvių
naiijo^iĮ.
rj -..
' KĄIP' BUVO APRENGTA
■ LIETUVOS -KARIUOMENE

bortai, kuriais jie vėliau galėjo
mokėti mokesčius: Turtinges
nieji pulkų vadai sovo kariams
drabnia s pirko savais pinigaisKiek vėliau kariuomenė; aprertgimas jau buvo geriau su
tvarkytas. Ypač šauniai atrodė
lietuvių ulonai, šalmo priekinė
je dalyje matėsi didelis vytis.
Karininkų sagtyje taip j>at bu
vo vytis. Bendiai l>etuv;ų pul
kai nors dar ir nebuvo pilnai
susiorganizavę, jie atrodė gana
šaunia'.

At*

LIETUVIŲ KARŽYGIŠKUMO
DVASIA PASIREIŠKĖ VISOSE
KAUTYNĖSE
i
Ligi 1812 m. spalio 19 d- Lic-i
tuvos kariuomenė kautynėse ne
dalyvavo. .Vasarą ir rudenį vy
ko pulkų crgonlzav-rnas. Pran
cūzu kariuomenės pasitrauki
mas įdrąsino kazokus pulti iš
šorių. Kai paaiškėjo pavojus, tai
Erdvėlaivių stotis*’
Povilas Kaupas
Vilniaus gybernatoriu gen. Godarbas pradėjo galvoti apie šioi
miesto gynimą. 19-tas p.p. buvoj pulkas paskui, prancūzus trau nai susirėmė su priekinėmis ru- ganizavimo stadijoje, todėl ji le
nusiustas į Švenčionis, vienas? kėsi su lenkų kariuomene Var su dalimis Vieno dčlinio vadas, miamos reikšmės negalėjo turėbatalionas į Vildžius (dab. oku-| šuvos linkui 19-tas pulkas gruo išsitraukęs kardą, sušuko: “Pul- ti. Vis dėlto besitraukiantieji į Į
puotoj Lietuvoj), žodžiu, Pra"ldžio'29 d. kovėsi su rusais Lab ti...” Lietuviai dragūnai puolė vakarus lietuvių pulkai palygin-i
dėta saugotis nuo staigaus rusų guvoje.
kaip žaibas ir sutraškino k.azo-į ti nuostolių turėjo mažiau už.
kus. Du batalionai pėstininkų prancūzų pulkus. Pvz. 17-tas
puolimo iš rytų- 22-tas pulkas ;
Nežiūrint to, senelis yra labai Į
LIETUVIAI
DRAGUN.AI
PRA

spalio m 22 d. jau gavo ugnies
ir 60 rusų raitininku pateko į ne ulonų pulkas išliko visiškai svei į mėgiamas aplinkinių gyventojų.!
SKYNĖ
KELIĄ
ATSITRAU

krikštą ir paėmė belaisvių. Kolaisvę. Tuo rusii mėginimas už- kas- 1812 m. gruodžio 18 d. pulj Jie net padavė apskrities val
KIANČIAI
MAKDONALDO
seckio brigada karžygiškai gy
Piršti kelią Magdonaldo korpui kas pa trunroos kovos ties Tau- * dybai prašymą, kad paliktų šė
ARMIJAI
nėsi- nuo aštuonis kartus gausinbuvo pašalintas.. Drąsusis vadas rage su rusais prisidėjo p*’ie| nelį jo įprastoje buveinėje, pa- I
gesnio priešo, todėl tragedijos} Lietuvos pulkai Napoleono!
su nuogu kardu šaukęs mūsų prancūzu kariuomenės Tilžėje. į žadėdami atnaujinti nameli
i
neišvengė.
Tada pulkas turėjo 814 kareivių, padalyti tinkamu pvv^nti.
armijoje pasižymėjo dideliu patj tautiečius pulti rusus žuvo to.
r Gana įdomu, kao visose kau varumu ir drausme.
į kautynėse ir buvo palaidotas vieną pulkininką leitenantą, dul AūsLkyrėlis irgi įtikinėjo vai
: > Nemaža rūpesčio buvo su br- tynėse, kuriose dalyvavo lietu
imperatoriaus pulkąi žuvo nuo Piktupėnų kapuose, kur ilsisi ir e-kadronų vadus, 7-nis
gaiftžūbįafnoš kariuernenės dra- viai riuastoliai buvo mažesni,nei
tonais, keturis leitenantus ir 121 čiu jis inegalėsiąs gyventi t pra
bado ir šalčio- Tuo' tarpu apie šiandien.
bųžĖ-is-. Krašte;-nebuvc Įauayklų, kituose - Napoleono pulkuose.
jaunesnių leitenantu. Iš viso! šė ji palikti jo namelyje.
.z
j 6.000 Lietuvos karių pasitraukė
:;iaš ' jų teko pirktis užsienyje. . Mat,
Gabumai valdyta nusprendė
šio krašto žmonės, žinoda-į gevejk tvarkingai, ši faktą Ra 6.000 LIETUVOS KARIUOME-į 829 vyrus ir 879 arklius.
SERVE WITH PRICE IN
Liėpps ’’.4 .Napoleonas. įsakė į mi papločius, aplinkumą, visurNĖS
VYRŲ
PASITRAUKĖ
į!
jo
neliesti
ir
davė
mėnesi
laiko
Lietuvos
keriuomenės
pasitran

THE NATIONAL GUW
■•ViIuhi .Atgabenti 30:000 šautuvu, rasdąyo’tajkininkų, tad jiems geį ryžiuje pripažino ir pats Napo PRŪSUS IR DALYVAVO 1813 kė per Varšuva.
atnaujinti
jo
nameliui,
pasky

leonas.
Ga^ų
įdomu,
kad
Tilžės
1
i
o' vėliai) dar-6^006 šautuvų, 5.000 frau sekėsi. Net belaisviams bū
rus tam tikslui lėšų.
L.
lietuvių dragūnų pulkas prasky
Vėliau, 1813 m. Lietuvos puLj
kariiiinų ir 8.000 -kardų. Krašte davo .lengviau pasprukti. Mano
nė kelią besitraukiančiai Mak__
Kai kas mėginafjjj^įšti, kad kai dalyvavo įvairiose kautvnė-!
trūko nie ,tik; drabužių, bet ir ma, kad žuvusių 22-ro pulko ka
donaldo armijai. X-tas. impera prancūzų generalinis’ Štlbas bu sc. Pėstininku pulkai sudarei a
arklių,; neš < rusai .pasitraukdami rių • dalis paspruko ir pasiliko j
toriaus korpas stovyklavęs Ry vo visai užmiršęs Lietuvos ka Modlinc miesto įgulą. 17 ir 19-1 | SUSWIEN1JIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
dątiĮr.irkliiį5 išsivedė. Imperatb- krašte.
- gos apylinkėse per Žemaičių
riuomenę- Tačiau tas įtvirtini tas ulonu pulkai prklausė prie 11
' ifeii^įąakyinas krašte rekvizuo
18-tas ulonų pulkas lapkričio kraštą traukėsi į Tilžę. Korpui
yra seniausia.^ didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
mas neturi pagrindo Tats impe Hamburge įgulos ir kovojo kar- į | organizacija,
ti; 2-0pO; arklių buvo. įvykdytas ,8 d. susitiko su kazokais ties
lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
trauktis buvo nepa.prastai sun-. ratorius labai brangino Lietuvos tu su. dariais. Bendrai apskai-lj
"in (foteliu vąrgii.- Už arklį mo -Sinel by iči ais> j r paėmė belais
SLA — atlieka k ui karinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
ku, nes kelias^ rusų- jau buvo at
čiuojama, kad apie 6.000 Lietu- į J
darbus dirba.
kyta1 nęt; ligiT300. aukso frankų. vių. Lietuvių pulkus randame
kirstas.
Rusai
jau
tvirtai
laikėsi
■.y. j ries apleisdamrš Rusiją. vos karių perėjo rasų sieną ir;
I&i^ff^-is’ Užsienio drabužiai ne. sugrupuotus prie BerezinosSLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MTTXTQNTTS dolerių
Nemuno krantuose. Korpo avan Napoleonas buvo nurr^itęs lietu- vėliau kovojo už Napoleoną.
apdraudų savo nariams.
gręii būdavo;- pbisiiMičiami, o be Dombrovskio divizijos lietuvių
gardą subarė lietuviai dragū včių pulkus sugrupuoti Kaune.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne,
'•to. jiešts Riekti .jrūko pinigų, 18 ir 19-tas ulonų pulkas sulai
Gana įdomi lietuvm pulku ....
nai. Gruodžio mėn. 26 d. kai Kai impeiatiriaus Napoleono ar
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
;tėd& pradėta’vartoti vietos mi- kė riisū divizijas, kurios mėgi
likvidacija.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
Kaunas ių kiti miestai jau buvo miją. ištiko katastrdfS |tai LieSusivienijime apsidrausti iki $10,000.
-laš.>- SpėcfeK 1 komisija į, ištyrusi- no sukliudyti prancūzų kariucj užimti kazoku, lietuviai d.ragū-tuvos , kariuomenė .būvį į til
Kai Danija pris dėjo prie Na
bū^irS.dtV.kąd kairdiepių gandi' . menės kėliinąsį per upę.'
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
poleono priešų, lietuviai parei
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
- naJr’^i.nūIas^yra'-vį'sąi Upkamaš ■ ; 'Kautynėse' Buvo nepaprastai
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.
vi- lyki .y YL
kalavo, kad juos grąžintų į Pran
"af^ts^yĘoyės^yyras.fptteš vyrą.
cūziją. Vieno ulonu pulko ža
SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
•bUVu'Įgljyta t^.r.tikią -kiekį riii.- Tose kautynėse vieno lietuvių
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
das tuo reikalu taip r<šė: “Lie
: 1J
. rnilčy tūi: ipūiko:' vadas ir'jo padėjėjas buJA Y DRUGS VAISTINĖ
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
tuvos ulonai nenuste ja vilties
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjui
atkariauti savo tėvynei nepri
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
2759 W. 71st St., Chicago, HL
klausomybę Napoleono ir Pran
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
būtRišdūodami-dalyvavo ginant'.Vilnių. 18-tas
• HtTESTINGAT SPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SALcūzijos padedami” Nors lietu
OC3CYNAI • KOSMETIKOS REEMENYS
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.
vių ulonu reikalavimas ir nebu
vo patenkintas, tačiau ju niekas
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
Atdara šiokiadieniais nuo
nelaikė. Tuo buvo pareikšta pa- |
TeL (212) 563-2210
1 Fat ryto iki 10 vaL vakaro.
garba ju narsumui. Net švedai j
lietuvius norėjo patraukti savo
Jame yri vertingi, niekuomet nesenrią, Vta
f.
Kario. Griniaus, taip pat X Matusetičiatw fr T
IMtate- straipsniai bd rtudljcM, ffirtetraotoc nuotraukomia l

LAUKUOSE, poetės, ralytoJw
juosės Valčfflnienė« atsiminimai apie dttn
iftorijl tr efgą. Įdomi skaityti ir nedainuoje
sutorėi puikiu stiliumi ir surinktais dudmeniml
Studija yri 151 pusi., kataro]* IX

Forconstipation relief tomorrow
> reachforEX-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
“The Overnight Wonder?

■ ;> YTE$BO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprah
fai* luoto Adomaičio —Dedte Šerno gyvenimas. Tai ne aauaa
lyrenimo bnurig apraiyniaa, bęt tiksli to laikotarpio buities Htr
ntfižint itafiji, anskintyta sktrenaiiaia. Ta 206 poslapių knyr

Read tabd and follow
directions.

Inl UODAS MIKŠYS,
60 metų studijavęs, kaip

© Ex-Lax. toe., 1982

ftodija apie Rytprtafui, remlantb Patalais >
dnonūdmla. ipraiyma! {domite HekvioMS
KnttrttotM traotrankomfa, pabaigoje <taota&

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kazio Griniaus ATSIMINIMAI IR MINTYS,
II tomas - ■ —_____

S MS, rai

ATEINA LIETUVA,
$10.00

$6.00
$6.00
.p

oj®n

Miko ŠDeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL________~~
Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA.

Atsiminimai,

$5.00

172 psL $5.00

’vara.aė 700 poslapių Knygą, Kurion radėjo viską, kaa Bet kada b
Set knr, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvę, Hetuvius
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium Ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
Ir patarė mums toliau studijuoti.

—t
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Prot P. Pakaiklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-

Hoo

Kalsa $35. Kieti ririetfat

kMSf, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V]

$2.00
NJTW
ATV

ET83 8. Halsted St, Chicago,

pridSkte Ti«4 doleri pertfontimo tHakkxnC
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Karo šalpos Kentielės Tarybą (Frfcm&mfs Wat He- ALį pirm, df. K»Z1Q Šidlausko pranešimas yra ’Sel?us’
M-amį
“Lithuania’s Jews and the Ho
lief Centrol Beard) ir Tautinį Karę
(National
locaust”. Leidinys pasileistas
\
"
>
x i
/Vinrinš
War Jta4).
šalpos
fon*a
akėdamas gaRti UEtUVIV TARYBOS VEIKLOS PENKAflčTIS
1984 m
,, # 28 J tarp valstybininku, laikraštinin
Fund). Bet koks šaipe®
fondas nęredamas
paramos ir lėšų iŠ Tautinio Karo Fondo, pirma twejo,
kų, pasiųstas bibliotekoms ir jo
TH* LITHUAMIAM DAILY hfcwi
Quality Imi Midway, Čikagoje
užsiregistruoti ir gauti rekomendaciją iŠ Prezidento Ka
atgarsis yra pasiekęs net Europą
Published Daily. Except SurZxy, Monday and Hobdayi
Tai mums labai brangus la>me- ■r Izraeli Šię leidinio autorius
ro šalpos Kontrolės Taiybos.
by Hie Lithaaaixn News PiihH&hing Qx> Inc.
buvo kun dr. Juozas Prunskis.
* irias.
1731 S^. Hetavd Street, Chicago, IL 40SQI TeUphem 421-41 Oi
Visi tie lietuvių Šalpos fondai ir fondeliai skubėjo
Šiame išeivius lietuvius lie
užsiregistruoti minėtame P. K. Š. K. Taryboje, bet nei
Ameidkvs Lietuvių Taryba vi
^ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37424000
/ad?. palaiko glaudų ryšį su cen piančiame skaudžiame reikale
vieno jų neregistravo ir rekomendacijos nedavė, kad ga
Postmaster: Send addresg changes to Naujienos
trinėmis Amerikos valdžios įs imtasi ir akcijos. VLIKAS, Lie
lėtų
gauti
lėšų
iš
T.
K.
Fondo.
1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60606
taigomis, susisukdama nuošir tuvių Bendruomenė ir Ameri
1944 m. kovo 24-25 d. Amerikos Lietuvių Taryba —
daus pnelankumo, ką liudija ir kos Lietuviu Taryba sudarė
ALTa, vykdydama Pittsburgh© koš&ferencijes notari
’ toks gausus skaičius senatorių ir bendrą Lietusių Teisėms Gin
As of January 1, lYdo
metams
$40.00
nius,
sušaukė
Chicago
je
visų
lietuvių
šąlpos
fondų
ir
pusei
metų
_______________
*22
Subscription Rat**:
į kongr3s:nanų, sutikusių būti mu ti Komitetą, į kuri iš ALTO įei
trims mėneaiama
$12.00
i su- šaukimo Amerikos Lietuvių na dr Vladas Šimaitis ir inž.
vienam mėnesiu $4.00 didžiųjų organizacijų atstovų susirinkimą, konferenci-.
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
Jx months, $12.00 per 3 months. In
rso garbės komitete, na- Grožvydas Lazauskas Komite
ją, su tikslu sujungti visus tuos fondus ir fojidelius j.
other USA localities $40.00 per year, Kanadoje:
to Įsteigtas Lietuvių Teisėms
riais$22.00 per six months, $12.00 per
vieną bendrą lietuvių šalpos fondą — BALFą^ kuris ga
melams
$45.00
Jiree months. Canada $45.00 per year;
ąinti Fondas paskelbę* bendrų
pusei metų
$24.00 lėtų veiksmingiau veikti lietuvių tarpe ir lėRgviau gauti
3. L etwmi Teisėms Ginti ko-<her countries $48-00 z>er year.
etsišaukin.u ir susilaukęs aukų,
vienam mėnesiui$5.00
•m.tet'iz ir tsrinmii kare nv»šalpos veiklai plėsti lėšų iš JAV Tautinio Karo Fondo
tuo įsijungdamas i gelbėjimą tų,
kaltėliv
bylos
25 cents per copy
Užsieniuose
(National War Fund).
Į
kuriem*- ii keltos Hiueiiu išlaidų
melagy $48.00
Tame susirinkime, kuiis tęsėsi dvi dienas, dalyvavo
Su gil’a užuojauta mes prisi-. reikalaujančios bylos.
pusei
motų
$28.60
Nuo sausio pirmoc dienos
mename ne taip jau mažą skai-,
Įvairių lietuvių fondų ii' organizacijų 22 ^stovai. ¥*oAmerikos Lietuvių Taryba
Dienraščio kainos:
čiu
lietuvių,
kuriems
keliamos
Naujienos enu kasdien, fekiriaut sėdžiai vyko nuoširdžioje, taikioje ir sutartinoje dvasio
tuo sus'rtųiinusi. Jan sveikinant
Chicagoje ir priemiesčiuose:
bylos ryšium su nacių padaiy-j
sekmadienius, pirmadienius ir ivennaująjį JAV-bit) generalinį pro
tadienius. Leidžia Naujįesų Bendro je. Ten gimė BALFas. Buvo paruoštas Įstatų projektas;
Bendromis pastangomis at-| lai s karo nusikaltimais Lietuve-'
metams$45.00 vė, 1739 So- Halsted Street, Chicago,
antrą susirinkimo dieną vienu balsu (vienbalsiai) pri sjekta JAV prezidento paskefo- je. Amerikos Lietuvių Taryba kurorą WiITiarn French Smith
pusei metų$24.00 IL 60608. Tetef. 421-6166.
trims mėnesiams
$15.00
imtas ir tuoj perduotas Įregistruoti Hindis valstybėje,’ ta Pabaltijo laisves ‘^ieila, o taip' buvo vienintelė iš mūsų veiks ALTO buvo patiestas šių bylų
klausimas. Buvo pareikšta, kad
vienam mėnesiui____ $5.00
Pinigus reikia siųsti pešte Money anglišku pavadinimu — United Lithuanian Relief Fund pat mums "labai palanki .PaVerg- nitt kuri gindama nuo tos rū
Kitose JAV vietose:
šalia naciii karo nusikaltėlių tu
Orderiu kartu su užsakymuof America. Buvo išrinkta BALFo direktorių taryba iš tų Tautų savaitės deklaracija. įįes kabinimų prieš mūsų tautą . rėtų būti paieškomi ir bolševikų
21 nario ir valdyba iš 6 asmenų, jos pirmininku — Mt.
nusiksJt'ėiiai, papildę pusikaltiNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrų* sekina dienius,
Cannel, Pa., klebonas dr. kun. Juozas B. Kapočius li 1944 m. rugs.-5 d. “Laisvė” rašė: “ ...Kunigas Končius ir mus prieš Pabaltijo ir kitų tau
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vaL
tais pačiais 1944 m. rugpiūčio 15 d. dar papikMa dviem visa- jo klerikalų grupė.nėra pasiuntusi Į Lietuvą nė vie-, tų žmones Į ALTO.laišką atsa
kė Teisingumo departarnento
nariais.
no’dolerio šalpai^.;’
‘
Specialių investigacijų Įstaigos
BALFui keturiasdešimt metų
Baigus BALFo vidaus organizavimo darbus ir už
“Iškilo 'aikštėn, kad'net ir tie $12,000, kurie Bend viršininkas Aliau A. Ryan, ku
siregistravus Illinois valstybėje, tuojau buvo pradėta rojo Fondo biudžete skiriami vaistams Į Lietuvą, visai rio institucijos veiklą kaip tik
BALFo 40 metų veiklos minėjimas Įvyks 1984 m. '-laberiti Washingtone valdžios Įstaigų dūris, kad Preneteks Lietuvai- Končius skyrė tą sumą vaistams Į Lie-. lietė, .must: laiškas, prarrešektlapkričio 4 d.. sekmadieni, 3 vai. p. p., jaunimo Centre. zidento Karo Šalpos Kontrolės Taryba ‘ leistų BALFui tuvą su tuo supratimu, kad Lietuva bus naciu vergijoje. -rhas.'krd jei žinome 1okius JAV
Bus akademinė - meninė programa ir pietūs. Auka veikti visoje Amerikoje, kad duotų regiStraėiios numeri,
■Jis'zadėjb"tuoš;vąistus'pasiusti per Tarptautini RaiKlo- -se gvvėnrfnčins bolševikinius
karo nusikaltėlius, žąliSię no. įs$12.50 asmeniui.
atleistų nuo pajamų mokesčių (Tax’exemtion) "ir re nąjį Kryžių”.'<’ ('.-.t1 ;
/ ■‘ ■ tai^ąj sn£eiĮ£tj
jiems bus
“Pirmasis Amerikos Lietuvių Tarybos sukviestas komenduotų "Tautiniam Karo Fondui. BAL-Fas buvo Įre
p “AMūgų dienraščio- skaitytojai, susirūpinę, rašo.-ir jfk'eTtoš ‘ išp$iėti ititno bylos.
kongresas Įvyko 1943 m. rugsėjo 2. ir 3 d^ Pittsburgh, gistruotas 1944 m. balandžio 13 d., rėgištM Nr.. J>f?8, bM\
įkląųsia,. kas 'daruti, khd šitai klerikalų ir menševikų šaūPa. Suvažiavo netoli-penki šimtai draugijų, organiza nerekomendavo • 'Tautiniam' Karo FŠridūi, kad gailėtų ,
- Kuomet tips j.<ta.įgos agentai
y$alei 'Jjasijį>tį keMą?A, Kiek Wian žinoma, yra dvi Įstąigbs,.; irį,adė|o,
fiėįucijų ir klubų atstovų.': Pirmininkavo ’Leonardas Šimutis”. gauti lėšų Šalpos reikalams. P. K. š. K. Taryboje Sėd ėjo; kurias 'galimą ■’kreiptis.: bfitenf, Rresidėrit War'Relief,
■> vrų dėl- - tą;* karo nusikaltėlių,
(ALTa).
’
'
’ ’ \
sovietams palankių asmenų — jos pirmininkas Joseph i Control-Bbardį Washington, D. C. ir National War Fųų^ - ALTAS parašė.antrą Raišką TeiTame kongrese buvo priimti šie nutarimai:
(Prel. -J. B. Končiaus '“AM-,
Davies, buvęs ambasadorių Maskvoje fr parašęs .Šoriė-^ W^edaY-St:; N; Y, ’Nv.
departamentu^ iškel“Parduoti ne mažiau kaip už 10 milijonų dolerių tams labai palankų veikalą “Mission te Moscow ir P-. K.
minimai..?’) ,
■ i ckimas sovietiniu dokumentu ir
JAV Karo Paskolos bonų; Įsteigti 9 asmenų komitetą Š. K. Tarybos direktorius James Brunoit, bet buvo ir lie
Dėl Įvairių- skundų’ ir šmeižtų lėšų gavimas iš Tau -ų -pa:lipintų liudininkų nepati
karo bonų pardavinėjimui vadovauti; šelpti Lietuvos tuviams palankių asmenų kaip CharTėš 'Taft..
j, tinio Karo Fondo užsitęsė ir lėšos tebuvo paskirtos tik kimumą, nurodant ii garsiosios
F-ąsk xValų s byk»s re^ttaWtremtinius ir organizuoti pagalbą nukentėjusiems nuo
BALFui teko padėti daug pasfąjįgų -ir. triūso, kol 1944 m. spalio pradžioje. Pradžiai, pirmiesiems trims < " Vkšrnįtono špaSdej'buvo -pa
karo Lietuvos žmonėms; steigti centrini Lietuvai šelpti ’šgavo rekomendaciją ir kol buvo priimtas nariu .Į Tau ■mėnesiams-buvo skirta 300,500. Ta suma nebuvo, pilnoje-.
pusrkalbėyimų su šios įs
fondą, kuris rinks aukas pinigais, drabužiais, vaistais ir j tini Karo Fondą (National War Fund). Suteikus visas? BALFo dispozicijoje. Kiekvieną-kartą, norint gauti pa sirodę
taigos virš tinku. ki;!ris buvo
t. t.; raginti visus esančius vietinius fondus dėtis prie reikalaujamas žinias apie lietuvius pabėgėlitls ir trem pildomų lęšųj reikėdavo pristatyti smulkią apyskaitą, rnistebęs. kad Sovietų Sąjungos
centrinio fondo; remti demokratijų karo tikslus ir rei- tinius Europoje, Tautinis Karo Fondas vis neskyrė
parėigūnai užtikrinę amerikiekaip-anksčiau gauti pinigai buvo sunaudoti.
kalauti, kad Lietuvai būtų pritaikyti Atlanto Chartos BALFo šalpos veiklai lėšų. Paaiškėjo, kad Š'evietai bu
ėvutis pilną bendradarbiavimąDr-. kųn. J. Končius rašo: “Tais pat metais. T. K.; '■ties rašėme jiems, kad šitoks, o
dėsniai; pareikšti Amerikos lietuvių nusistatymą, kad vo Įteikę protestą prieš BALFo priėmimą Į Tautini Ka- ‘
Fondas pabėgėlių reikalams paskyrė dar 3550(000”. Tik; \tietn palankumas mūsų visai
Lietuva būtų atstatyta kaip nepriklausoma, demokra re Fondą nariu. O P. K. Š. K. Tarybos direktorius James
nepasako ar tai vien, tik lietuviams šelpti ar ir kitiems; -nenustebino, bet mes būtume
tinė valstybė”. (ALTa).
Brunot net pasiūlė lietuviams — BALFui kartu dirbti pabaltiečiams.
tikTai mi^uėbęą jei jie būtų pra
Amerikos Lietuvių Tarybos — -ALTos Vykdomasis su Rusijos šalpos Fondu, nes Lietuva yra “įsijungusi”
■BALFas visoje Amerikoje aukas rinko daiktais ir. šę ir: sovietai rems, būtų leiidę
komitetas ir visa valdyba vykdoma Pittsburgh© nutari Į Sovietų Š-gą (štai kaip atsiliepia mūsų nesipriešinimas pinigais, ne vien lietuviams pabėgėliams bet ir Ameri oaieškoti limdiitihku ir karo nusikaltėliu Sovietu Sąjungos kon
mus. visa energija pradėjo organizuoti Bendrą Amen-; Sovietų okupacijai) ir jos šalpos fondas aprūpins ir Lie kos kariams ir jų šeimoms šėlpt-i. Taip pat platino ir cėntracijos
lageriuose. Į mūsų
kos Lietuvių šalpos Fondą, sutrumpintai pavadintą tuvos žmones. Rusų Karo Fondas, iš Tautinio Karo Fon Amerikos karo bonus. UŠ tat BALFas Amerikos val kiek sark?.tišką laišką atsaky
BALFu. Tuo metu jau veikė keli Sroviniai lietuvių šal-: do kasmet gaudavo apie 10 milijonų dolerių. Tuos pini džios 'sluoksniuose Įsigijo^ labai gerą vardą.
mas nebuvo gautas.
pos fondai: Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fede gus sovietai naudojo ne vien šalpai, bet ir komunistinei
Pasibaigus Antrajank Pasauliniam Karui, pabėgė
(Bus daugiau)
racijos Lietuvai Gelbėti Fondas, Tautininkų Lietuvių- propagandai skleisti JAV ir komunistinei spaudai reniti. lius ir tremtinius stovyklose (D. P. camps) Vakarų Vo-'
— Diktatorius Castro nebetik:
Tautinis Fondas, Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Su Rusų Karo Fondu artimus ryšius palaikė ir Ameri kietijoje - iš pradžių maitino karo vadovybė. Bet nuo
Kunigų Vienybės Komitetas nuo Karo Nukentėjusiems kos komunistuojantys lietuviai. New Yorke “Laisvė” 1945 m. rudens, visą pabėgėlių aprūpinimą palaipsniui taikiomis prez. Reagano kalbo
mis. Jis mano, kad prezident e
pradėjo šmeižti ir niekinti BALFą ir jos pirm. dr. kun. perėmė UNRRA (United Nations Relief and Rehabili- ruošiasi išluoti komunizmą, bet
Šelpti Fondas ir dar keli mažesni fondeliai.
Karo eigoje, JAV-ių vyriausybė Įkūrė Prezidento J. Končių. Nuo jos neatsiliko ir chicagiškė “Vitais”- tation Administration).
Antanas Pleškys iSšluos ir socializmą.
d
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J. VENCLOVA

_ SIMONO DAUKANTO
LIETUVIŠKA VEIKLA
(Tęsinys)

Nežiūrint visa to. mūsų kalbininkas K. Būga
S. Daukantą ignoravo. Atrodo, jei jis būtų ati
džiau pasiskaitęs S. Daukanto rastus, tai būtų
radęs ir senuosius lietuvių žodžius: ašva ir ašvinis, išsilikusius iš indoeuropiečių protėvynė^ lai
kų, tada gal būtų nedrįsęs etimologizuoti Sūduvos
upelio “Ašvinė” kilmę nuo vok. žodžio “Schwein”
ir kitų klaidingų etimologizavimų nebūtų pada
ręs, pvz., K. Būga aiškino dr. J. Basanavičiui, kad
lietuvių žodis “vaivorykštė” yra vientisinis, kuo
met paprastas kaimo piemenukas, kada po lietaus
dangaus skliaute pasirodydavo spalvota juosta,
sakydavęs: “Laumės juosta, Vaivos rykštė ir Lt.
Analogiškai yra ir su jo Lietuvos vietovardžių
pažinimu. K. Būga savo klaidingame 1924 m. že
mėlapyje “XIII amžiaus pradžia (1201 m.)” (žiūr.
Į prof. Schmittlein “Aesti”, Bade, 1948 m., 80 p.)
klaidina, patalpindamas jame “Augustavas”, ka
da, iš tikrųjų, Augustavas atsirado tik Žigimanto
Augusto laikais 16 amž., o taip pat jis jame pa
laipina' “Kocnigsberg”, kada-amio
Koenigsberg nebuvo, o vietiniai lietuviai šią-vietovę va
dino Tvangste, kuri tik vėliau kryžiuočių buvo
fjftvarttnta “Kcerū rsberr”. ir tt.

i’

S. Daukantas buvo paruošęs lietuvių pasakų mūs S. Daukanto darbai lietuvių tautosakos rinrinkini “Pasakos Masių”, kuriame tilpo 96 pasa klmo bei Tyrimo srityjė’ kilę iš tų pačių progrekos, pasakėčios, sakmės ir anekdotai, ir kuris buvo ayvinių jo idėjinių pozicijų: iš -savo krašto mei
tik 1932 m. ištisai paskelbtas leidinyje “Lietuvių lės, iš vertinime bei grožėjimosi liaudies kūryba...
tauta”. Jis buvo ir daugiau lietuvių pasakų surin Jis drauge ir plataus tautosakos panaudojimo lite
kęs. Tektų priminti, kad jo pasakojamoji tauto ratūrinėj kalboj skatintojas, save istoriniuose vei
saka gana ’tiksliai užrašyta— tiesiog iš kaimiečių kaluose atkakliai ieškojęs lietuvių tautos būdo
lūpų, ty. be pagražinimų. “Fedro pasakų” Įvade specifikos ir kūręs nacionalmės formos pradmenis
(“Pirsakos būdas”) S. Daukantas pasireiškia kaip lietuvių literature^”.
teoretikas: “Visa, kas yra žmonių pasakojWaa.
UAUDIES, ŠVIEUIIE
apie būtus ir nebūtus daiktus bei Įvykins, vadi
Kaip jau buvo Trūkto, Švietėjai liaudies bei
nasi pasaka. Pasaka apie būtus veikalus h-garsus
bei godinžus daiktus kokio nors žmogaus arba tamsių žmonių skurdo priežastis matė jų tamsu
apie būseną kokio praėjusio įvykio vadinasi vei- me, reikalavo juos šviesti savąja kalba ir labai
vertino rnotažą, Mee
mokslo, pažen
kaline pasaka, arba istorija...”
Gėrėdamasis lietuvių dainų grožiu ir laiky gė ja ir švietimas. Tad ir S. Daukantas, kaip šviedamas jas istoriniu šaltiniu, S. Daukantas rinko tiejbs, ewreri JJefuvių paprtrstuottenę Šviesti lietulietuvių dainas, ypač senąsias, ir paskribė terdim vftj kalba, kaip tr pabrėžė sato Veikale ‘Darbai”
J “Mdbstes tr ganyte fizinės yra
“Damos žemaičių”, kurio gale dar šiek tiek TfetaHėl ko lietuviai
vių priežodžių ir patarlių pridėta. Tenka pami -amžina ir Visų '•iiUižuiiia'
nėti, kad ir kai kuriuose kituose savo leidiniuose tir žemaičiai negali stengtis, idant pasiektų tą
jis prijungdavo patarlių ir priežodžių pluoštus. įlaipjcą šMiesybėą ant kurios ižkilo Wls'gimiires?
Čia jis davė teoretinių žinių apie dainos ir gies-. L...Tebtųri dar lioUM&i -ir žemaičiai visų bran*
mės skirtumą ir pagaliau nurodė: “Kiekviena i glausiu patikinu savo protėvių, tai yr^ s^to kalb%,
tauta gilioj senovėj savo veikalus ir laimingi Ur atirią knwt ŪMėŠtd ‘j qwu visa cj/a’hčio laiko
nelainungus Įvykius .dainose ir raudose?satiįpjo, 1Y pamatytų <alia kalbų toekytų... as ne dH moo jos kartos jas pakartojo savo ateinanČioddi'^jknrro* *ngeba aam vsikšms danms jų protėvių
minėmįf.
Behctrai, S. Daukantas savo tarottoMdtabiji ipaokcM, <• 4to
vfafg
Jpjirinka .
itandrai.
MpRfefluose bei
darbais dėjo pagrindus lietuvių tautinei butotaai
' ugdyti. M. Lukšienė (ten pat) akcentavo: “Žy

venimo srityse, sugesti javo siekti mokslo šviesos,
mes mokslas daug gali, skatino savo tautiečius lie
tuviškai kalbėti bei puoselėti savo protėvių bran
giausią palikimą — lietuvių kalbą, padarant ją
literatūrine bei mokslo kalba, mokė lietuvius ge
rai pažinti Savo protėvių palikimą bei jų gyve
nimo būdą su lietuviškais papročiais ir eiti nuo
savu lietuvišku keliu.

(Bus daugiau)
'Vakar pbsfbai^e Aleksandros Vaišiųhienės
“Vegetarišką mityba ir sveikata”. Ji išeis knygos
Kas norėtu šią knvetą Įsigyti tai prašo
mas parašyti tdkta adresu: Mr. Jsreis l^nskas,
M
M., 36. Boston. Ma>, tellY
kelias dienas Nau jienų atkarpoje eis J. Vcnetaves ^Rimsne Daukanto heturiHra veikla”, o ta
da pradėsime
Pušėna.
1
* ♦ ♦
Praeigų metu Nuuiienų atkarpoje ėjo I. PuSėno romanas “Susitikimas Mdntairir. Šiomis
dienomis pradėsime spausdinti Ui joties auto
riaus u&ųią romaną ‘ Kova ir meilė”.

Kas norėtų prigyti ftašėno “SuatB&fcas M on
tonoj” at
> tekWwtaK pralnme
i
Genutes leidyklą. ^7 psl >6.
Oerviri, 2008
Hobson. Hot Springs, Ar. 71913.
•
4"N»nįienos.

October jrf, 1981

■

Alvina.
Dauguma specalis.u šį aiški
nimą laiko ’“labai gražiu”, ta
čiau priduria, kad tai, deja, tik
“hipotezė”.
JAV, Pluncūžijoje ir AutraI joje ruošdamasi naująją teori
ją petikrinti.
NAUJAI ATRASTOS ŽOLĖS J
—VAISTAI PRIEŠ LUMBAGO,
LETARGIJĄ, SUNKUMĄ
KVĖPUOTI ir IMPOTENCIJĄ

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

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Wastchestor Community klinikos

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim R<L Weetchaeter, 1IL
8 darbo dienomis

VALANDOS: 3

Tel: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-6553

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

GERIAU DUOTI NEGU
PAIMTI
BALFo piniginis vajus jau
prasidėjo. Spalio mėnuo - BAL
Fo mėnuo. Nuo spalio 1 d. au
kų rinkėjai aplarkys kiekvieną
aukotoją, prašydami aukos sukokime sulig savo išgalėmis.
Neužtrenkime jiems durų! Aukokinme sulig savo išgalėmis.
Atsiminkime, kad savo nors ir
maža auka nušluostysime ne vie
nam džiaugsmo ašarą. Yra sa
koma: “Geriau duoti negu pra
šyti.0.
A. R.

k.

3921 West 103rd Street
AR VYRESNIO AMŽIAUS
ŽMONĖS ATGYVENO SAVO
DARBINGUMO AMŽIŲ?

Valandos pagal susitarimu

Kartais girdime sakant, kad
‘eina jauniman”, kad “duokite
kelią jaunuoliams”. Vadinasi,
2618 W. 71st SL TeL 737-5149 vyresnio amžiaus žmonės turė
Tikrina aki-g Pritaiką akiniu g
tų trauktis į šalį.
ir “contact lenses”.
Tik primityviose bendruome
nėse seniai beveik prievarta ša
linami iš gyvenimo: zulusai iš
Dr. LEONAS SEIBUTIS neša juos į dykumą, o eskimai
INKSTŲ, PŪSLĖS IR
užmūrija sniego: ir ledo pašiū
PROSTATOS CHIRURGIJA
rėse.
Thčfiiu civiliz'djotoį. bendruo8656 West 63rd Street
' Valandos: antrai 1—4 popiet
menėje ne vienas senas'" žmo
gus daug dar pajėgė nudribti.
■
Ofi*o teiefenas: 776-2880,
Uia patieksime keletą konkrečių
Rezidencijos telef.: 448-5545
pavyzdžių.
Garsi New. Yorko Metropoli
tan© operos solistė SchumannHeink debiutavo ekrane, 74 me
tų amžiaus būdama; artistė May
Florida
Robson, bųdąma 70 ■ mętų am
žiaus aktyviai reiškėsi; rašyto
DR C. K. BOBELIS ja Laura SI owe Richards, 84 m.
Prostatos, inkstų, ir šlapumo amžiaus, rašė gražias knygas jau
rJmuri Selma Lagerol geriautakų chirurgija.
sius savo kūrinius parašė po
77 metų amžiaus.
Western Reserve universiteto,
St. Petersburg, Fla. 33710
Clevelande, Ohio, rektorius . TeL (813) 321-4200
emeritas dr. Charles F. Thwing,
būdamas 83 metų amžiaus, bai
gė rašyti dvi mokslo knygas.
Žinomas amerikiečių rašytoApdraustas perkraustynw
OPTOMETRISTAS

Iš brairiv atstūmę.
ANTANAS VILIMAS

(Iliustracija)

K. Augius •

jas Coin Harvey,, gyvenęs Moti- ria”
dailininkas Titianas
te Ne, Arkansas valstioje, 80 m.
amžiaus būdamas, JAV preži- nupiešė pagarsėjusį paveikslą
dento rinkimuose, statė savo “Lepanto Mūšį, 98 metu amž.
V. D.
kandidatūrą demokratų parti-J būdamas.
joje.
■ Žinomas agronomas Luther
Burbank, .77 m. amžiaus būda
SATURNO ASTEROID C
mas, bėgdavo-lenktynių ir ka-.
KILMĖ
muolį išspirdavo- viišum ,sąvo
žilos galvos.
Jis sakydavo n Anglų astrofizikai iškėlė Įdo
“Mano kūnas nėra senesnis už mia teorija. Lurį paaiškina, kate
mano mintį, kuri dar yra kūdi > atsirado Sąt^ite astroiaų žie
kystės būklėj e. Ir aš esu besido dai. Astrofetkai net nevadina
mintis ir tirinėjąs kūdikis. Min iš tikrųjų ' savo teorijos hipo
teze, net, pasak {jų, ‘matemati
tis kuria žmogų.
nių apskaičiavimų darnumas pa
JAV teisėjas Olivet Wendell grįstas nepriekaištingu elektro
Stelinis 80 metų amžiaus būda ninės skaičiavimo mašinos darmas dar dirbo teisme. Jo tėvas, hu”.
>
kai jam buvo 70 metų amžiaus,
parašė knygą “Prie arbatos puo -Pagal ankstesnes teorijas, de.
šiintpji mūsų Šaulės sistemos
delių”
kažkada . besisukdama
UZ1U. poetas
LKJtLėli Lordas Tenny
AttlllLV- planeta,
s
Anglų
83
mrfes
amžiaus
sulaukės,
tar
?.
?
r
J
5Ę
‘‘
erB- sul?-'
son, <
\ rėjo
rejo į 250 min.
mm. “kišeninių plapla-1
parašė gražią poemą
' i n etų” — asteroidų. .Kita teorija
ing the Bar”.
aiškina, kad astevordų žiedas —1
Romėnas senatorius Catenas
tai pirmykštė žaliava, iš kurios Į
jau po 80 metų amžiaus išmoko •
-z | turėjo susidaryti . 10-ji planeta, i
graiku kalbos.
Kompozitorius Verdi, 85 mėti? Dabar, ESM ištyrus 1600 asteraidų masę , ir orbitas, padaryta
amžiaus būdamas, parašė
i išvada, kad planetos nykštukai
pagarsėjusią giesmę “Avė Ma| yra kitos kilmės- Jos atsirado |
j Jttpiterije ir kadaise sudarė api link jį tokį pat žieuą, kaip ir

Pekinu Kin ja—United Press
praneša, kad Kinijos gydytojai
surado nauja gydomąję žolę,
kuri gydo impotenciją, lumba
go, letargiją ir sunkumą kvė
puoti, — teigia raportas.
Pekingo Chaina Daily laikrašt’s sako, concoction iš 11 me
dicininių žolių, atgaivino sek
sualinį gyvybingumą 81 iš 105
sergančių vyrų impotenciją, tai
yra 77,1% pasisekimo rata.
Gydytojai iš Xuzhou Medici
nos kolegijos Jiangsu provinci
joje išrado vaistus, pavadintus
yangehunyao, naudojant jungi
nį iš 11 žolių tračficionaliai išra- j
šomus Kinijoje, kad “pamaitin
tų” (nourish’) reproduktyvrrę
sistemą,— praneša China Daily.
“25—62 metų amžiaus pacien
tai. kurie buvo impotencijos pa
tęsti nuo 3-jų mėnesių iki 15
metu laikotarpyje”. Vienas pa
cientas buvo pagyytas nuo im
potencijos po 15 dienų gydymo,,
raportas, papildė, kad kitos są
lygos, kaip lumbago, letargija,
palpitacija ir sunkumas kvė
puoti taip pat parcdė pagerėji
mo ženklus.”
“Gydytojai įspėja, kad medi-.
Ciną negaji pagydyti impotehįčijos priežasties, esant uždegi-,,
'
tnui
tiriflammaton) arba dėl nenorinalių pasikeitimų^Yeproduktyviniame organe,” ^korna ta
me raporte.
Dalia Š.9 MD

______________

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

1729 S. Halsted St

z

(312) 226-1344
?SSSsažSS!??!?-T*
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tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

I

I

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkyti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

______——
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C._______
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GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

ta
4605-07 ŠO. HERMITAGE
AVENUE
Tri. $27-1741 — 1742

Telefonas 523-8440

I

MODERNIŠKOS ATR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
L

1410 So. 50th Avė., Cicero
— “Tojota motor” kompanija,
ir “Nisan motor” bendrovė pa-r
gamino du bandomuosius sau
gaus automobilio pavyzdžius-‘į
Tokiam automobiliui važiuo
jant 80 km. per valandą greičiu
-ir susidūrus su kieta kliūtimi,
keleiviai liktų gyvi.

— Rašytoas William Faulknėr parašė rankraštį televizijos
vaidinimui “De Gaule istoriga'’.
bet ji niekad nebuvo atspausdinta ir televizijoje parodyta,
Manoma, kad dabar ją parodys.
-------------------Na, o kas tau — ar vištos duona atėmė?

Tat 376-1882 ar 376-5996

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
Tel: 652-5245
f RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

.®

PERKRAUSTYMAi
fykris £ Xewe, « member of the NeHonoZ Home Toshka
Lsidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priiznam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŽERtNAS.
T«L 925-8063

Th ’Great Rios’ Latest Treed lo Interiors ’

WHAT IS THE FASTEST GROWING
. įĮĘĄĘįtČĄRE FR&ESSION-AND WHY?

Aikštės automobiliams pastatyti

©STfOPATHIC /MEDICINE/
DOCTORS OF OSTEOPATHY
R aX WILL MORE THAN

double their present
NUMBER-GROWING FROM
10,000 TODAY TO MORE
THAN 36,000 PHYSICIANS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

M THE NEXT 20 YEARS/

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

Tel RE 7-1213 ’

- f

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

TeL 974-4410
EUOdMRt RMiY LICENSED TDFRBCtl M
P RUGS, FERMOM DUROERY AND UTILIZE
FtffR KČltNTtFICALLY ACCEPTED
8 FOR TREATING INJURY AND RSEAS^
OF MANIPULATIVE

VASAITIS-BUTKUS
■■

- ■

w .XV
14^0 A.SL

Qr

' -

“■ ■

URY REMON^
FORTUI DR0F£3liaC>‘
s------

<□ Laidotuvių direktoriai
f' 1446 South 50th Avenue >1
Cicero, Illinois
Ik

.

Naujienoj, Chicago, 8, TO.
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igoms ir tuo pač’u sumažina plo
tą iš kurio galėtų garuoti van
Ehicog >s Lithuanian Citizens duo. Be te. kelių molekulių stokkfoo ir danelio kitų crgaTu- ! rio plėvelė fiziškai stab<!o varizaeijų veikėj Tučiau artimiau- , dens garavimą. Deja, olėveie,
šia jo širdžiai organizacija yra1 raminanti bangavimą, netrukdo
Susivienijimas Lietuvių Ame- stiprėti vėjui virš vandens pa
j liko e....
viršiaus; slopina ima vendens
Kazyb Mačiukas 1926/ metais garpvimą, ji greitina vandens
suorgr nizavo SLA 260 kuopa, įšilimą, o tai savo ruoštu turė
kurioje ir šiandieną jis eina fi tų didinti garavimą Trciau, kaip
nansų sekretoriaus paieigas. 260 parodė bandymai, šiuo atveja
kuopa yra viena veikiausių kuo pirmieji du veiksniai turi le
pų Chicagoje. turinti virš 100 miamos reikšmės.
į
narių, is jų net keivirtoji dalis,
j tai yra 25 procentai sudaro jauPRIEŠ GARSO BANGĄ
I nimas....
PO LeKUVO SPARNU
Mū-u mielas brolis Kazys yn.
JAV-bių Prinstono universi
yra 6-tn Apskrities pirmininkas.
Jis ir jo žmona Pranė Mačiu teto specialistai sukūrė metodą,
Kazys Mačiukas
kienė li uo pat jų kuopos j>ikū- kuriuo galima išvengti sprogi
rimo dalyvauja beveik visose mo, atsirandančio tuo momen
Povilo P.Dargio.SLA prezidento SLA Seimuose.... Praeitas Sei- tu, kai lėktuvas pereina garso
barjerą.
kalba, pasakyta Chi eigoje
«n<< kaži Mačiuką išrinko įsta
Nau j uo j u mete d u su iaroma
1984 m. spalio 28 d.
tų komisijos nariu....
cro pagalvė, kompensuojami
Mačiukų visi šeimos nariai,
n į, 8913 So. Leavitt St-, IL
SLA Se rnas, Įvykęs Chicagoj
smūgio bangą po lėktuvo spar
60620. Telef. (312) 239-2179. '
1976-tais metais, vienbalsiai nu net 14-ka asmenų, yra šimtapro nu.
Pažymėtina, kad šie metai yra
tarė priimti ir paskelbti ilga centiniai — hundred procent,
rinkiminiai ir šiame suvažiavi
metį ve:kėją ir 260 kuopos fi-‘ —SLA nariai.”
METINIS VISUOTINIS
me bus renkama nauja ŠAL
nansų sekretorių Kazį Mačiuką' Sveik n darni brolį Kazį Ma
čiuką, mes 1 nkime jam ir jo
ŠALFAS S-GOS
PAS S-GOS Centro Valdyba,
SLA Garbės nariuSUVAŽIAVIMAS
Revizijos Komisija ii Garbės
Tame SLA Garbes narių sąra darbų talkininkei'— ju žmone
r
Teismas.
še mes randame daktarą Joną lei Pranei Mačitikienei daug,
Metinis visuotinis Š. Ameri
Šalįas s-gos centre v-ba
Basanavičių, Serna, minister! daug laimės,sveikatos... Ilgiausių kos Lietuviu Fizinio Auklėj:mo
Broniu Baluti, advokata Nad i metu, ilgiausiu....
ir Sporto Sąjungos suvažiavi
RALFAS JAU DIRBA
Rastenį, Jadvygą Tumavičienę
mas įvyks 1984 m. gruodžio 1 d.
40 METŲ
KOVOS SU URAGANAIS
ir Lietuvos respublikos buvusi
Clevelando Lietuvių Namuose,
BŪDAS
konsulą Antana Kalvaiti.
877 East 185 - th St., Cleveland,! BALFo 40 metų veiklos iškil
Perstatant, SLA Seime, Kaži
Amerikos mokslininkai atliko Ohio 44119. Telefonas (216)
mingas minėjimas rengiamas š.
Mačiuką, 1976tais metais, mm bandymus, kurie parode, kad 531-2131. Suvažiavima pradžia m. lapkričio 4 d. sekmadienį,
kaipo SLA prezidentui, teko pa plonas cheminių organinių me- 11:00 vai. ryto.
į šia tvarka:
sakyti sekančią kalbą:
Pagal ŠALFAS S-GOS Statu-j 10:30 vai. ryto pamaldos už
džiagų sluoksnis jut os paviršiu
— Man tenka didelė garbė ir je gali 50% sumažinti uraganu tą, suvažiavime sprendžiamuoju gyvus ir mirusius BALFo na
ypatingas malonumas supažin .^gąbalsu dalyvauja sporto klubų rius šv. Mergelės Marijos Gimi
dinti su ką tik, šio Seimo, priim
Ši išvada atsirado iš teorinio rinktieji atstovai ir rinktieji bei mo parapijos bažnyčioje.
tu į taip vadinamą Susivieniji teiginio, kad uraganas daug skirtieji ŠALFAS S-GOS parei-! 10 vai. pąmaldoos Tėviškės pamo “Hall of Fame”, tai yra į energijos gauna iš jūros pavir gūnai. Patariamuoju balsu kvie-' rapijoje.
•Susivienijimo Lietuvių Ameri šiaus vandens. Mat, uraganas čiami dalyvaut sporto darbuoto ’
Minėjimas 3 vai. po pietų
koje Garbės nariu Kaziu Ma sugeria vandens garavimo slap jai, fizinio auklėjimo mokyto-: Jaunimo Centro ddžiojoje salė
čiuku.
tąją šilumą, kuri išsiskiria, kon- jai, sporto veteranai lietuviški i je. Programoje: akademinė daMūsų mielas Kazys Mačiukas d ensuoj anti s vanden s garams organizacijų bei spaudos atsto-j lis, trumpa meninė programa ir
kilimo yra biržietis. Jis i JAV liūčių metu.
vai ir visi lietuvių sportinių gy-j pietus,
atvyko 1913-tais metais.... Ch;BALFo nariai, rėmėjai ir visa
Matematinis uragano modelis venimu besidomi asmenys.
cagoje jis gyvena nuo 1920 me parodė, kad, sustabdžius garavi
Smulkesnės informacijos pra-’ lietuviškoji visuomenė maloniai
tu.
mą, vėjo greitis sumažėja nuo nešama sporto klubams ir ŠAL-’ kviečiama šiame minėjime daJ Iš pofesijos yra Real Estate— 190 iki 40 km. per valandą.
FAS S-GOS administraciniame i lyvauti.
Insurance broKeris. Jis yra na Bandymai ežeruose parodė, pareigūnams. Organizacijos ar ■
Pakvietimai gaunami BALFo
rys daugelio lietuvių organiza kad plonas cheminių medžiagų asmenys norį gauti smulkesnių
Centro raštinėje. Skambinti tel.
cijų, kuriose eina atsakingas pa- sluoksnis sitmžina vandens ga informacijų ar patiekti pasiūly-, 776-7582 .Dalyvavimas — auka
.mgas. Jų tarpe: Lithuanian ravimą beveik 60%.
mų, prašomi kreiptis į ŠALFAS 12.50 dol. asmeniui.
^Chamber of Comerce, Joniškie- Dirbtinė plėvelė vandens pa- S-GOS Centro Valdybos vykd.
Kviečia: BALFo Chicagos ap*eiu. Turagės, Marquette Parko,viršiuje trukdo susidaryti baru vicepirmininką Rimantą Dirvo-
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMD
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVIN!
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
f

Chicago, HL

f212 W. Cermak Road

BUTŲ

1

T<1 847

NUOMAVIMAS

B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
b NOTARIATAS • VERTIMAI, f

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTMU

I. BACEVIČIUS — BELL REALT1

skrities ir skyrių valdybos.

INCOME TAX SERVICE

— Australijoje plinfa leng
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ->■ „.
vieji automobiliai, varomi ne
benzinu, o suskystintomis diifc. , ,
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMĄ
mis — propanu ir butanu, gau-1
PATAISYMAI
ČIA GERIAUSIA VIETA
namais nei dirbant naftą.
Turiu C h les gos mieste ■*»<
Dirbu Ir užmiesčiuose, ro
LIETUVIAMS.
Suskystintos dujes laikomos
bagažinėje, iš kur tiekiamos į
KLAUDIJUS PUMPUTI
vandeniu apšildomą konverto- 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
45H S. Talman Aw,Dilelis butas savininkui Geras inves
T*L 927-3559
,
rių, įtaisytą prie variklio, čia tavimas.
virsta dujomis, patenka į spe
butų mūrinis su garažu. Pelningas'
cialų karburatorių, o iš ten į 3pirkinys.
DĖMESIO
variklį.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOT
gražiai įrengtas bungalow.;
Tokiu būdu sutaupoma kuro, Didelis,
Tiktai
5126
pusmečiui
autom
Nebrangus.
liability
draudimas
pensiniu.
lėčiau dyla variklio detalės, o
Kreiptis: A. LAURAITIS
svarbiausia. 86% sumažėja oro
4651 S. Ashland Ava.,
Chicago, III.
užteršimas anglies oksidu.

Tek 523-8775 arba 523-919

INSURANCE — INCOME. TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

— Sovietų valdžia sumažino
šilumai naudojamo aliejaus kai
ną, parduodamą britams.

Dengiame ir taisome visi
siu stogus. Už darbą gj
tuojame ir esame apdra

BY OWNER brick bun
galow in Belmont Central
area. 6 bright rooms, wall
I to wall carpeting, alum,
Miko Šileikio apsakymų knyga storms, plus full in-law
“Liucija” jau atspausdinta.
apartment. Beautiful back
Autorius pavaizduoja lietuvių yard with flower garden.:
gyvenimą nuo XX šimtmečio Call Mr. Starzyk 777-4466J
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas
Ave., Chicago, IL 60629.
autorių: 6729 So. Campbell

•

ARVYDAS KIEL.
6557 S. Talman Avem
Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-1

CEMETERY 'LOTS FOR SALE
Kapiniy sklypai pa rd.

Notary Public-

INCOME TAX SERVICE

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

4259 S. Maplewood, TeL 254-^

Taip pat daromi vertimai, gim
iškvietimai, pūdomi, pilietybės j

i'
HFL? WANTED

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, Ill., 60608 •

Naujai pasirodžiusi
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA — X17. '(Persiuntiirni pridėti SI)
Siųst! če^j

Homeownerejhsttrimce
Goodserv«x/Good[>f>Ga

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

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR
Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00.
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

FEMALE

Darbininkių mikli

.

*r Naujienos, 1739 S. Halsted St

MĖNESINIAIS ISSTMOKEJIMA]

Ą -

' '■
. " . I' Naujienose galima gauti
%-/.
AUGUSTINO PAšKONIO /
knygą apie

.

1

R|AL BITAfl
— r.rAtvImwi

Liberty federal /avinas
ANO LOAN ASSOCIATION

F. Zapolis, Agent ' -i .
320814 W. 95th ŠL . - . - .
Everg. Pirk, III. ; fTTT
60642 • 424-8654
I S

RENTING IN GENERAL
Nu om o >

**

Advokatas

Filadelfijos Federaline Liberty
Taupymo ir Paskolų Bendrovė
1984 metų sausio 29 dieną Filadelfijos FEDE
RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ
BENDROVĖ, 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 LFSL-PHIL.
Mūsų ;akcijas galima , pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas' pardavinėjančioje ištaigoje. Kas nori
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo
adresu:
r »
LIBERTY FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION
Att: Mrs. Barbara L. Elias,
Director of Shareholder Relations
202 North' Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102

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 virš trijų šimtų milijonų
dolerių.
\
C. S. CHELEDEN,
Emeritus pirmininkas

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

l

Darbo valandos: Kasdien: si
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro,
šeštai.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai

TeL 776-5162
M49 Weed SSrd Strwt
REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs Taisymai

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

ADVOKATU DKAUGUA

V. BYLATTTS
Ir V. BREZGYS

Tek 585-6624

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gs Ii d
padėti teisininko Prane
paruošta ir teisėjo A
WELLS peržiūrėta “Si
išleista knyga su legal
formomis.
Knyga su formomis
m a Naujienų adminish
Knygos kaina - $3.95
siutimu).
Vilkas bė
sta.
‘a&or Chicago g, E L

Darbo rtlandoc
Muc 8 ryte aū 5 vai. popiet
Šeštadieniai pagal rusitarim*.
MO6 S. Kadzi* Ava.
Chicago, 111. 60629

TeL:

778-8000

world on fire

