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— Trečiadienį Chicagoje įvyki 
iškilmingas šv. Patriko’ paradas

— Planuojama pakelti CTA 
transporto kainas 50c j priemies
čius, o greitojo susisiekimo važ
mos kaina pakils 10c.

Ruošia pakaitas darbi 
ninku unijose

— Poru valstybėje nusmuko 
didėlė Tingo kalno pašlaitė ir 
užvertė virš 100 žmonių.

MOAMAR CHADAFI NORI 
PATEKTI AMERIKON

— F.giptd prezidentas Ilosni 
Mubarakas atsisakė važiuoti į 
Izraelį; jeigu būtinai privalė vii- 
važiuoti į Jeruzalę.

— Pirmadienį aukso uncija 
ksinšvo $314.

Sovietų gyvenimo stebėtojai 
pažymi, kad Sovietų valdžia, at
leisdama iš unijų vadovybės &a-

Genėrclas Maxwell D. Tay- 
lor, buvęs bendro štabo vadas 
Kennedy ir Johnsono administ
racijose, “The Washington Post” 
(1982.1.14) dienraštyje išspausdi
no straipsnį “Nauja gynybos 
priemonė” (A New Measure for 
Defense), kuriame jis siūlo-nau
ją JA V-ių strategiją. Jis rašo, 
kad Sovietų valdžią reikia įti
kinti, jog tai pradėti ątomnį ka
rą būtų savižudystė. Bet jis pa
brėžia, kad taikiniai Sovietų Są
jungoje turėtų būti apriboti ru
sų apgyventa sritimi, idant su
mažinus nuostolius nerusų res
publikose. Taylor paštebi, kad jo 
dėmesį į etninio veiksnio svarbą 
atkreipė profesorius Gary L. 
Guertner savo- straipsnyje “Dau
giatautės valstybės: strateginis 
pažeidžiamumas” (Strategic Vul-. 
nėrability ’ of y a Multinational 
State), kuris buvo išspausdintas 
“Political Science Quarterly”

INŽ. LIŪTO GRINIAUS: LAIŠKAS 
GENEROLUI M. TAYLOR

Karo metu japonų parašytos 
knygos tik tekalbėjo apie japonų 
didvyriškumą, patriotizmą, pusi 
aukojimą... Žiaurūs buvo tiktai 
amerikiečiai, kiniečiai ar kili, 
bet japonai būdavo vaizduojami 
didvyriais. Rašytojas Morimura 
parašė knygą apie japonų armi
jos, žiaurumus karo metu. Rašy
tojas priėjo prie slaptų kariuo
menės dokumentų, juos išstudi
javo ir paskelbė knygą apie ja
ponų elgesį Kvantungo kovos 
laukuose. Patys japdnai iki šiol 
nežinojo, kad jo tautiečiai būtų 
buvę tokie žiaurūs. “Velnio na
guose” tapo šių metų labiausiai 
skaitoma knyga. Teko leisti ke
lias laidas.

gos išgriautų svarbesnes Nika- 
ragvds kareivines. .-

Sekretorius . Hąig
kad pasitarimuose dalyvautų ir 
Sovietų Sąjungos atstovai. Sek
retoriaus. nubmone, Sovietai pra
dėjo’ neramumus Vidurio Ame
rikos srityje ir dabar už tai turi 
atsakyti, kai bandoma Salvado
re ir ■ kaimyninėse .'valstybėse; 
įvesti taiką, Sovietų S-gą prisi
dėjo prie nė^»ipratimų,itąi da
bar laik^Sy kad ji- taip- pat p risi- 
dėtų, priesaikos įgyvendinimo, 
^-4 pąžyBiėjti ’sekrzjiaig.

tybių atstovu, bet ir arabų pa
saulyje jis-nebuvo labai populia
rus. Ar JAV vyriausybė įsileis 
diktatorių Chadafi į Ameriką, 
tai dar didelis klausimas.

Vasario 16-osios iškilmingo minėjimo metu dalis publikos. Minėjimas įvyko Dievo Ap
vaizdos parapįjc’s salėje, Southfield, Mich., 1982 m. vasario 14 dieną. Minėjimą ruošė 
Detroito Lietuvių Organizacijų Centro Valdyba. (Nuotrauka K.R.)

— Teisingumo departamentas 
j įsakė rašytojui V. J.- Bamford 
Į grąžinti visus ČIA dokumentus, 
liečiančius Jane Fonde, Martin 

I Luther King Jr., dr. Benjamin 
Spock »r New York Times.

KOMUNISTAI PRALAIMĖJO VISAME KRAŠTI 
MITERANDUI JIE VISAI NEREIKALINGI

PRANCŪZIJOS SOCIALISTAI GAVO 
DAUGIAUSIA BALSU

—; ČIA dokumentais leido 
naudotis prez. CaEteris, bet pęc 
zidentas Reagan įsakė visus tuos 
dokumentus grąžinu.

— Šiandien pirminiai rinki 
mai prasidės (5 valandą ryto ii 
pasibaigs 6 vai. vakaro. Bus var
tojamos naujos balsavimo nu

p VLIKo Vicepįrminįrikąs Liūtes 
Grinius laišku pasveikino gene
rolą Taylorą už jo straipsnį ir 
ypač už’ nerusų tautų SSRS-oje 
svarbos pabrėžimą. “Deja”, rašo 
Grinius, “jokia pokario JĄV-ių 
vyriausybė nepripažino nerusų 
tautų antirusiškų ir, ahtiimperia- 
lištnių sentimentų potencialo”.

Paaiškėjo, kad Lenkijos Soli
darumo unijij organizavimas yra 
gana plačiai žinomas Ukrainoj, 
Rusijoj, Gudijoje ir kitose res
publikose. Rusus labiausiai nu
stebino, kad Lenkijos darbinin
kai pareikalavo laisvų darbinin
kų unijų. Nespėjo lenkai baigti 
pirmą streiką, iš darbininkų uni
jų vado'vybės buvo išmesti visi 
komunistai. Vėliau leido komu
nistams pasilikti darbininkų uni
jose, bet valdyboje neleido pasi
likti nė vienam komunistui.

Pažymėtina, kad pirmiausia 
pasklido žinia apie lenkų darbi
ninkų unijas Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje. Visdse trijose Pa
baltijo valstybėse jau du kartu 
buvo suruešli darbininkų pro
testo streikai. Streikuojantieji 
reikalavo, kad būtų pakeltas 
darbo; mokestis. Darbininkai no
ri gauti didesnes algas, nes da
bar jiems labai sunku išsimai
tinti. S. fe 4 t

NEW YORK, N.Y. — Meksi
kas prezidentas Jose Lopez Por
tillo ėmėsi pirmųjų žingsnių Vi
durio Amerikos taikai, bet vė-_ 
Uau visą reikalą perėmė Meksi
kos užsienio reikalų ministeris 
Jorge Castaneda. Jis pasiūlė 
sekretoriui Ilaig susitikti su 
Kubos ir Nikaragvos atstovais 
ir aptarti naujus ėjimus, ku
riuos Meksika praeitą mėnesį 
pasiūlė JAV-ėms.

Tiktai sekmadienį paaiškėjo,, 
kad sekretoriaus Hąig pasitari- 
mai su ministeriu Castaneda jau 
jjnvo pradėti prieš kelias dienas. 
Nikaragva iš pradžių atsisakė 
tokių pasitarimų, nes nenorėjo,

ruošti įstatymą, kuris .suvaržys 
japonų eksportą į Ameriką.

Japonų užs. reikalų ministrus 
rengiasi skristi į Ameriką, kad 
vietoje galėtų išaiškinti planuo
jamas pakaitas prekyboje.

SOVIETŲ VALDŽIA PAVARĖ , , 
DARBININKŲ UNIJOS VADOVYBĘ
ALEKSEI SARAJEVAS NESIRŪPINO SOV. SĄJUNGOS 

DARBININKŲ GERBŪVIU, SAKO PRANEŠIMAS '
Sovietų bajorą; gal^ori išvengti dides

nių Sovietų darbininkų protestų. 
Jie primena, kad komunistų 
partijos nariai pagrėbė Rusijos 
vyriausybę, prižadėdami page
rinti darbininkų gyvenimą. Ru
sijoj gerai gyveno tiktai pirkliai, 

pintis į I Pramonininkai ir caro tarnyboj I 
| buvę rusai, bet darbininkams 
j buvo gana sunku. Komunistai 
j prižadėjo pagerinti jų būklę,. 
{bet šiandien Rusijoj darbininkai’ 
Į labiau skriaudžiami, negu caro 
laikais. Anksčiau jie unijos mo
kesčius j patys mokėjo, o dabar 
atskaito’iš algų.-Palyginus, dar
bininkai dabar gauna žymiai 
mažiau ,negu prieš fiO metų. 
Vieniems Sovietų valdžia jau

I pakėlė algas, o kitiems kels, kai 
pakeis darbininkų unijų vado- 
vybę.

Sekmadienį vykusieji rinki
mai neturės jokios įtakos į da
bartinį parlamentą, kuriame sd- 

I cialistai turi daugiausia atstovų! 
j Pridėjus prie jų kelis komunis
tus, koalicija dar yra pakanką': 

{mai stipri. Jeigu keturi komu1 
nistai būtų išmesti iš koalicinės 
vyriausybės, tai pakaitos nelies 
vyriausybės pajėgumo. Kaip Mi- 
terandtii, taip ir kitiems koalici
jos nariams aišku, kad socialis
tai gali apsieiti b< krinun-stų.

CHICAGO, Ill. — Antradienį 
Chicagoje vyks •pirminiai rinki
mai. Prokuroras Richard M. 
Daley'pareiškė^ kad jer paskirti 
prokurorai įvairiose miesto vie
tose patikrins, kaip vyksta bal
savimo eigą. Pirminiai’ rinkimai 
turi nustatytą tvarką; kurios visi 
rinkėjai privalo laikytis.

Be to, rinkimų eigą tikrins; 
fediralinės valdžios prokuro’ras 
Ty Fahncr. Jis dabos, kad pir
miniai. rinkiniai ’būtu; tvarkingai- 
pravesti.

4? *. ’ * * -

Visa eilė prokurorę pavaduo
tojų jau yra paskifcstyta į įvai
rias apylinkes. Jie užeis į balsa
vimo centrus, patikrins kaip eina 
balsavimai ir kaip /užrekorduo- 
jami’žmonių paduoti balsai.

Kongresd atstovas John Far 
• pasakė gražią kalbą Nau-

DIDELIS-. POTVYNIS FORT 
. j;LWA^EršiiiTtįiE Z-

F0RT.Wi¥5įĖ, ladįį^ šlap
driba ir smąricūs-liėfti's; smarkiai 
pa tvindė tris-upes, kurių vanduo 
sukėlė beveik potvyrij- pietų In
dianoje: Tr^s srąiinlcžs upės susi
lieja Fort Wayne srityje, ir su
kėlė. didelių rūpesčių apylinkės 
gyventojams.- - Apie - tūkstantį 
šeinių turėjo palikti savo namus, 
ūkiušir-laukuš. Fort Wayne sri
tyje vanduo pakilo 9 pėdas, ap- 
tvdinė namus, o ūkininkai su 
gyvuliais paskubomis išvaryti 
į aukštesnes vietas. ■ >

Visa Fort Wayne sritis pa
skelbta nelaimės sritimi. Vyriau
sybė turės teikti pagalbą nuken- 
tėjusiems ūkininkams.

PARYŽIUS, Prancūzija.—Pra
eitą sekmadienį visame krašte 

buvo vedami savivaldybės rin
kimai. Prancūzijos socialistų 
partija šį kartą gavo daugiau
sia baLsų, bet Miterando vado
vaujama koalicija pralaimėjo 
visame krašte. Prakišus komu 
nistams, gauliistų nacionalistų 
partija padidino balsų skaičių.

Prezidentas Miterandas, ner? 
damas padaryti kalias reforma; 
bankų srityje, priėmė pkabmetą 
keturis ko'munistus. Miterando 
vadovaujami socialistai demo
kratai turėjo pakankamai balsų, 
bet jis norėjo būti tikras, nes 
keli partijos nariai galėjo susi
laikyti nuo projekto rėmimą, o 
jam galėjo trūkti kelių balsų 
savo planams pravesti. Parla
mente buvo aštrūs debatai, bet 
bankų, aviacijos, karo medžią-

.atominės -<nėr.gnt»š.iir kjli 
fiėil&Tai‘buvo sU^T^yEmtf. M i -Į Libijos neiš važi uodavtf. Jis ta 
terandąs turėjo ir pakankamai davosi su vienu kilu arabų vai 
balsų, kurie jam buvo reikalin
gi pravedimui visų , planų ūkiui 
pertvarkyti.

Pirmadienį dar ne visi baisa: 
buvo suskaičiuoti. Socialistai te 
beveidė iraštą tiktai devynis 
mėnesius.’ Labai didelės klaida ; 
jie dar nepadai'ė. Miterando va
dovaujamos koalicijos baisų 
skaičius kiek sumažėjo, bet so
cialistai gavo' lokį pat balsų ^inos 
skaičių, kokį surinko prieš de 
v\*nis mėnesius. Iš 2,023 rinkimų 
centrų pirmadienį buvo suskai 
čiuoli balsai 1,535-uose. Sočia 
listai demokratai gavo 30.39% 
paduotų balsu. Reikia manyti, 
kad likusių rinkimų centrų pro: 
porcija labai mažai keisis.

Radikalūs kairieji gavo tik 
1.9%, o komunistai surinko 
15.26% . Iš viso, Milerando koali
cija surinko 17.57% balsų.

Prancūzijos demekratai surin
ko liktai 18.99% balsų. Įvairūs

VLIKOLIELEGRAMA haigui 
M, PIRLMINklT LIETUVĄ- 
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Vašario8<d.. yLIKo pirminin
kas <įr.‘ K- Bobelis pasiunįė Mad
rido. RtHįferehcijojė^ė^ilsmkah- 
čiam JAVrių Valstybės 'sekreto
riui; Alexander M. Haig; Jri, šio 
turinio; telegramą •

“Jap^, daugelj metų Sovietų 
Sąjunga ręmia savo užsiėhio po
litiką iškraipymais ir faktų, ku
riais vadovaujamasi tarptauti
niuose santykiuose, klastojimu. 
Vyriausias Lietuvos Išlaįsvinimo 
Komitetas pilnai remia JAV-ių 
nusistatymą laikyti Sovietų Są
jungą kalta už žmogaus bei tau
tos teisių užgniaužimą Lenkijoje 
ir Helsinkio Baigminio Akto pa
žeidimus. Mes .tikimės, kad iškel
dami Sovietų nusižengimus Len
kijoje, jūs taip pat priminsite 
Madrido konferencijai, kad Pa
baltijo šalyse panašūs nusižen
gimai vyksta jau 40 metų. Dar 
sykį sveikiname jus, užėmus 
teisėtą ir teisingą poziciją.”

• . - (Elta)

Kovo 16: Juozapas ii Ari, Gin 
vilas, Austrą, Vaidotas, Šiurpa, 
Galminas.

Saulė teka 6:02, leidžiasi 5:58
Orti iiltainia, Ha. j

Chadafi ndrėtų patekti į kitas 
Vakarų valstybes ir pradėti kal
bas apie prekybos ryš^ų užmez
gimą. Jis neatsisakytų važiuoti 
ir į Ameriką, kur jam būtų pro
ga plačiai aptarti dabar Libijai 
metamus kaltinimus, kurie, 
anot Chadafio, neturi rimto pa
grindo.

■ Iki šio meto Chadafi niekur iš
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JAPONAI PALENGVINS 
PREKYBĄ SU JAV

TOKIJO. — Japonįjcfs užsienio 
re’kalų ministeris pranešė apie 
priemones, kurias Japonija ren
giasi pritaikyti visai prekybai su 
Amerika palengvinti. Dabarti
niu metu japonai įveža prekių 

į JAV už $16 bilijonų, ši didelė 
suma verčia JAV Kongresą Ch. de Gaulle partijos šalmiuką: 

surinko 17.55% paduotų balsų 
Bet demokratei su gaullistais 
nesusilarte. Yra dar ir kitų de
šinių grupių ir grupelių, bet jos 
negali prilygti socialistų gautam 
balsu skaičiui.

JAPONAI PATYRĖ APIE 
JAPONŲ ŽIAURUMUS

TOKIJO. — Japonai turėjo 
progds skaityti apie Antrąjį pa
saulinį karą, japonų laimėjimus 
ir pralaimėjimus, bet iki šiol jie 
niekad neskaitė apie pačių japo
nų karo metu padarytus žiau
rumus.

TRIPOLI, Libija. Moamar 
Chadafi, praleidęs keturias die
nas Austrijoje ir išsikalbėjęs su 
Austrijos kancleriu bei kitais 
valdžios pareigūnais, pažymėjo, 
kad jis labai patenkintas savo 
ke’ une į Austrija. J’s išsiaiški
no daugelį dalykų, dėl kurių 
kito eilė nesusipratimų su Vaka-. 
ru vaisivbėnris.

vyriausybė atleido iš pareigų 
Aleksejų šabajevą, ilgametį So
vietų Sąjungos darbininkų unijų 
pirmininką. Sabajevas kaltina
mas visišku darbininkų reikalų 
nesirūpinimu.

Šabajevas turėjęs 
darbininkų unijas sutrauktų na
rių gerbūviu, geresniu atlygini
mu už darbą, sveikesnėmis dar
bo sąlygomis, didesniu produk- 
tingumu, bet šiais klausimais jis 
risai riesrrūpind. Susidaro įspū
dis, kad jis rūpinosi tiktai unijų 
mokesčių išrinkimu, sako papil
domas pranešimas.

Vyrauja įsitikinimas, kad at
siradimas Lenkijoje Solidarumo 
unijos privertė rusų valdžią im
tis priemonių prieš Sovietų dar 
bininkų unijas. Rusai jautė, kad 
lenkų darbininkų reikalavimai 

, turėjo įtakos į Rusijos darbi
ninkus.

Rusijoje žinomos lenkų 
1 -• j-uniju idėjos



stuburkauliais neęąluĄiąn-
(Gyvenimiška tiesai

čia ir parodo chirojpratyorius 
savo menkystę. Jis yięnodai 

>vdd kaulus kiekvie-

t

3

-

į

dura, esant įvairiopoms kaulų

padainavo:
1) Keliaujame su daina,

i
Dambrauskienė — palydimos 
okordeono Augustui Sergejui—

>

K 
fe

Lietuvos N^priklausomyDes aūtatynĮO 
minėjimas Rastatte

(Tęsinys)
Vokiečių kalba jis priminė

v ra

Kūno, proto ir jausmy darnos pagrindai

Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimas 
•KINAS . iDOMAVICIUS, M. D.

Because if you’re in charge ti 
the family bodget you’re

voje, todėl nė vienas pensinin
kas netikėkit ką chiropraktorius 

; nesupranta. Mat, padaryti kau- kalba apie padarytas jo X-Ray 
chiropraktorius ‘ lų X-Ray nuotraukas nėra dide- nuotraukas. Jis taip aiškina pa

lis dalykas. Tą

LAUŽYTOJĄ”
Chh oprakteriuš (chiropractor) yra ne gy
dytojas, bet kai kada galį talkinti javais 
maukšlinimais 
čiajarn.

uemėgsta kaulų
- ctiiropraklonų j

Gydytojai 
iaužyiojų” 

atliekamo darbo: karnų mankš- mankština 
tos, kaip žmonės dažnai išsire š nam pensimnKui ir ne pensinin- 
k.a — kaulų ’’laužyjuo”, jų į vię ka<Į vjęnodą prie nė
ra atstatymo. Vienok <iaugeli& vienodos ligos pažiūra yra ne- 
žmčnių labai džiaugiasi gavę pa- ! mediciniškas elgesys. O kiekvie- 
lengvinimą strėnų bei kaklo na ligonį reikia gydyti medici- 
skaasmo po dūrop rak torio dar- mškai, dargi pagal šios dienos 
b/.otės. Dažnai sunku netikėti,; m/dicinus, pajėgumą. Minėta 
kaip tiesiog nuostabiai palengvi- vienoda prie nevienodų ligų pa
narni paciento strėnų skausmai 
po chiropraktoriaus rankomis ’ dgoms, gali baigtis nelaime, 
atlikto darbo. j Pensininkai; nelabai mėgsta

Sunku pilnai išaiškinti visus f gydytis pas gydytoją. Kaip ir vi- 
chirppraktoriaus na u dojamusi si žmonės, jie dėl ligos teiraūja- 
būdus geroms pasėkoms gauti, si draugų, pažįstamų, priima jų 
kai žmogų strėnų skausmai ima patarimus. O tokie patarėjai daž- 
kankinti. Kai kurie kaulų ligų Uiiausiai pataria eiti pas chiro- 
.gydytojai (ortopedai) ir šiaip praktorių, nors liga nesti gydy- 
gydytojai išmoko iš chiroprak- į cojo nustatyta. O chiroprakto

rius apie ligos nustatymą neturi 
jokio supratimo. Jis tik padaro 
X-Ray nuotrauką kaulų ir, nie- 
io apie ją nesuprasdamas, vai
dina 'suprantantį nuotraukos, aiš
kinime - mulkina ligonį: aiš
kina jam, kad čia ir čia/kaulas 
išvietos išėjęs, iškryjĮgSr Jiš'Tą 

Į negerumą atštatysiąs- specialia 
Lmuln oi »-> l.’- 2* l ’/’■nrnnA -iio

to'rjų teclinikos ir ją naudoja 
savų ligonių gydymui.

Piritą chiropraktorįaus 
mediciniška silpnybė

Silpniausia vieta chjroprakto- 
riaus darbuotėje 'yrajo nebuvi- 
xąas gydytoju^ ir mėginimas gy
dyti. Jis vr£ tam.'-tiJtras masa-

■ * < X? i “ V.’-’. ..

žįstas — kaulų judintojas. Tie
sa, gi, yra, kad strėnų skausmas 
(back pain) gali kilti dėl daū-

kaulų mankšla. Žinonrt, jis pa
taria ligoniui tada ir. tada ateiti, 
|cįguliariai pas ji gydytis. Ir il- 

gelio įvalridpų prkžasbių. o nė į kar tas gali- užsitęsti. ’Aišku, ir 
vien Įnechaniškų negerliifitĮT žali tiku reikės atnešti- gausiai 'ir 
kuriuos tik ir mėgina tvarkyti dažnai per ilgesnį laiką, 
chiropraktorius. Taip - pat- ir į čia ir

. _ ■ — , _ . 1 ' '

■U jp3; POPIEŽIAUS.-TURTUS DĄLlNA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Slrozzi septyniolikto šimtmečio pradžioje pieštas paveiksiąs.

technikas, nebūtinai gydytojas.. 
Visai kitas reikalas yra nuotrau
kos supratimas: gydytojas tų 
nuotraukų supratimui turi mo
kytis bsnt keturis metus specia
listų priežiūroje. Tik tada, ir 
taip kartais sunkiai, pajėgia stri 
prasti kaulų šešėlius nuotrau
koje. O chiropraktorius .tuojau 
pacientui dėsto., aiškina nuotrau
koje jo ^matomus’” negerumus. 
Žinoma, pacientas visai nesusi-, 
gaudo tose kaulų nuotraukoje 
esančiose juodose-baltose dėmė
se. Bet už tai reikia pacientui 
turėti galvoję,'vietoje smegenų, 
bulvinę košę, jei jis* patiki to- 
kičinei t chiropraktdriau<č '^kaulų 
nuotraukų aiškinimams. -x*' 4 į 

• Mūsiškiai pensininkai turi
chiropraktoriaus smegenis, o ne minėtą košę gal- 

kaklo bei sąnarių negerovės gali mediciniška silpnybė: jis imasi 
būti daugerippos kilmės, o ne mediciniško darbo', kurio visai 
vien mechaniškos (kaulas iš vi 
tos išėjęs, jį 
mėgina vieton atstatyti).

tą sutartį tarp MoJotoyo ir Rib- 
beniropo 1939 m. rugpjūčio m. 
23 d. ir tą dar niekšiškesnį pa
keitimą 1939 m. rugsėjo mėn. 28 
d., kad Lietuva pereina į Sovie
tų Sąjungos įtaką. Tie raudo
nieji rr rudieji diktatoriai pasi
dalino valstybes, ne tik Lietu-, 
vą, bet ir Latviją ir Estiją, ku
rios jiems nepriklausė.

Po paskaitos visų darniai su- 
gieduotas Lietuvos himnas.

Pp to sekė meninė dalis. Var 
sarįo 16 gimnazijos 9 klasės mo
kinys 9rvydas Herbertas, nese
niai atvykęs’su tėvais* iš Lietu
vos, pagrojo okordeonu dvi dai
nas: “Nęmjapėh, Nemuųėh... ir 
Kur gintąjį nusėtas įtarių 
krantas”, s

Taip pat Vasario 16 gimnazi
jos 6 kalsės mokinė Tanja Hu- 

! berytė padeklamavo eilėraštį 
j “Vargo dalią broliai kentė. /’: 
į j Po šitų mokinių pasirodymo, 

pasirodė rastattiškiai meninin- 
kai-ės, EUa Gustainienė dekla- 
mąvo Z. Kaulienės eilėraštį “O 
kas iš to, kad svetimame so
de7'..

Rastatto apylinkės moterys, 
apsirengusios gražiais tautiniais 
drabužiais — Albina Savistaus- 
kienė, Erika Sergėjinė ir Dora

3) Jis pasėjęs linebus,
4) Ko liūdi berželi, ko liūdi.
Rastatto vyrų chorelis, susi- 

ęįę^įąntįs iš Povilo Gustainio, Fe
likso Andrijausko, Augusto Ser 
gėjsu, Anso Kuršio įr Viktoro 
Gustainio, nors dalis dainininkų 
buvo užkimę, padainavo drąsiai

dainas
1) Kokiais kęĮ’aij bekęliaučiau,
2) Šėriau žiĮ^ęlj p^r į|V<jtėlj,
3) Graži tėvynė mano nuo 

šimtmečių $§»ų.
Ąlbina Savi^tąuskięnė ir Vik-

dąnjavp rnemskąi:
a) Nutilo paukščiai, jau naktis,
b) Baltijos vėjelis tilsta jau.
Vyrai ir moterys kartu su vi

sais dalyviais sugiedojo “Lietu
va brangi, mano tėvynė”.

Viktoras Gustainis nuoširdžiai 
padėkojo dvasiškiams už ben
dras maldas, programos/ ruošė
jams ir atlikėjams — deklama
toriams bei kunigui Jri Skė
riui už puikią paskaitą dviem 
kalbom. . y

Po meninės programos sekė 
sekė linksmoji dalis, grojant 
plakštelių muzikai. Kas norėjo, 
bandė savo laimikį rasti loteri
joje. Galima ir šį kąriį^drąsiai 
tvirtinti, kad jzastattiškįai-ės mo 
ka puikias Rentes ruošti ir pra
vesti- Ji sutraukė ir šį kartą 
daug žmonių ne tikj§>’IfeSTstatto, 
bet ir iš apylįnl ir to
kių, kurie pi rimą Tžarią; tokioj e 
šventėje dalyvavo. Tai Rastatto 
lietuvių bendruomenės apylin
kės valdybos nuopelnai. J /.

. Ft. Sk.

į

sitikėjįnią^šįtoantž^i^iu chiro- tai visų piripa pildykime gydy- 
praktoriaiQlgiasi rteetiškai, ne-/ 
žmonįškaj ^e paerento naudai, 
nes kalba apie tai, ko nežino.

Geriausiai chiropfaktoriai 
sielgtų, jei jie .pacientą , uxasa- 
žuotų tada, kai gydytojas jam 
pacientą paslupcia ^pasažui. 
Taip elgiantis, bųtų gydytojo nu
statytas diagnozas ir paskirtas 
gydymas. Tada chiropraktorius 
būtų gydytojo felkininkas. Tai 
būtų geras bendradarbiavimas. 
Kol apsišvies žmonės tiesoje, tol 
chii'opraktoriai naudosis žmonių 
tamsumu ir jucfip ‘'gydys” pirm 
diagnozą nustatant, '-h

Antra chiropYaktoridųs 
/^‘medicihiška-sftpnybe

Pensininkas bei kitas ligonis 1 < 
. gali turėti stuburo (ypač kaklo’,; 
strėnų) skausmus ne dėl me
chaniškos tų kaulų negerovės i 
(ne dėl stuburkaulių iš vietos

tpjo nurodymus savų strėnų 
skausmų reikale.

Gydytoj0 patarimai
strėnų skausmuose

i i

Gydytojas turinčiam strėnų vęs gydytojo globo-je> dar neap_ 
j turi palengvinimo, jis toliau ne
laukia, einą pas chiropraktorių.

skausmus pacientui patars nu
mesti perdidelį svorį. Geriausiai

- * J mniYiu, ūma pao ūmi uyian.
tas darbas pasiseks, kai nutukė-i Laikas. gyd<; ligonį ir ligas.

darba atlieka cientui, idant įgvtu paciento na-i , t.. , •, “.1 pakrypimo, tik tokius negeru

And thaf g where ILS- 
Savings Bonds come in. ] 
them through your bank 
encourage your husband 
sign up ior the Payroll Sar- 
ings Plan where be works.

Ihat way, while you’re 
meeting the day-to-day ex
penses, you’ll still bebuirairg 
a ėiore secure future for your 
family- 
/ Savings Bonds. For 

the woman who rescly knowf 
a rood bargain-

■

lis žmo'gus dvi dienas per savai
tę visai nieko nevalgys, o tik 
gers vaisių sunkas.

Palengvėjimą toks ligonis pri
skiria cbįtopraktikui ir skelbia 

j visiems: gydytojas nepadėjo, o-

ant kieto čiužinio (ar lentas pa-s 
sidėjus po čiužinio). Prisieis ne-

Patiarsi j chiropraktorius ste^ukfe padarė.
Nereikia taip elgtis nė vie

nam: nereikia nė vieno, įskai-

■ ' Tių. Reikės tinkamai judėti, nie
kada staigiai j kurį šoną nesi
sukti. Prisieis atsakančiai ką 
nors kelti (tik kelius sulenkus, 

: kelti rankom, o ne stuburu).
■ Reikės reikiamai gminas tik uotis, 
imti šiltas sėdimas vonias (ge- 

i „ , • i .-i • -č,- •• riausiai pirtyje tokias atlikti, jeimus chiropraktikas ir megma ,.. / h J
tvarkyti). Kai kaulų negerovė; '' 
nėra mechaniška, bet dėl kitos. era' Us 
rimtos ligos atsiradusi, tada chi-j 
ropraktoriaus daroma .mankšta 
gali ligonliii' labai pakeikti.

y ~ 1—t-_

• ninkė turi minkštus^Hbplonė i il
sius kaulus (osteoporosis) > To
kie kaulai sukelia skausmus. Jie 
linkę greitai lūžti;. Jei chiroprak-| 
torius ims lankstyti, .maigyti į 
iąip minkštus kaulus, tie kaulai 
gali sulūžti/ ■' - ’ --r- t

Trečia chiropraktoriaus 
mediciniška silpnybė

...» LICLLIX . LACX VLIS-XCl 11 c vienu, ^jrva.1“

S1?ci gorsetą.(.(low back sup- ęhirppĘąktorių^ -niekinti.
.Kiekvienas savo vietęje-i atlieka 

{Įrisims nešioti specialų kalnię-1 naudingą darbą. pat?

namuose turimas), 
paplaukyti šiltame

i vandenyje (pirtyse bei YMCA 
j vietovėse).
t.kiarųus vaistus naudoti. Reikės 

Sakysim* pensininl^fr pensi-’lkrau^ ar nėra rinitos R- 
• ’ - • j gos, kuri kenkia kaulams.

Tik taip elgiantis, galima dau- 
. . -.-į siuburo negerovių (suke- 
iar’:i skausmus) sutvarkyti ir 

b? ei.-irepraktoriaus pagalbos. , 
P.nsininkai, ypač seniau čia 

gyvenantieji, labai mėgsta chi
ropraktorius. Jiems atrodo, tar
si gydytojų visai nebūtų. Tik šer
nais laikais gydytojų nedaug

Kartais prisieis rei-

Trečią blogybė gali būti chiro-’iwvo Xyi»č specialistų kaulų gy- 
praktoriaus padaroma tada, kai įlymo srityje). Tai}) ir įprato 
iignis jau turi skausmus dėl su- žmonės kreiptis pas chiroprakto- 
spaustų strėnose nervų (kaų- į rius. Ir dabar jie taip daro, nors 
iams iškrypus), p chiropraktp-1 laikai visai pasikeitė: gydytojų 
rius ims tokius .kaulus mąnkš-} ) ra pakankamai. Bet senas įpro-

pereikia nė vienam, įskaitant ir 
ęhirąpraktorių, priskirti nuopel
nus, kurių nenusipelno.

Išvadą: Kiekvienu atveju kiek
vieno ligonio' negerumai strėnų 
srityje yra saviti. Todėl jie turi 
būti savitai tvarkomi. Vieni jų 
greit patys susitvarko, kiti, ir 
gerai gydytojui tvarkant, ilgė
liau nepasiduoda. Dar kiti — 
reikalauja operacinio' gydymo.

Todėl geriausiai pasielgsime, 
jei visose ligose, o taip pat ir 
strėnų negerovėse, mes vado
vausimės gydytojo patarimu. 
Jei nėra po ranka reikiamo ma
sažisto' (atleidimui • raumenų 
mėšlungio, spazmų), gydytojas 
gali pa tarti aplankyti chiroprak- 
torių, kurio darbas turėtų būti 
specializuotas masažas — ir nie
ko daugiau. Išmintingam ligo
niui — to užteks. O kitokiam — 
jokie patarimai nepadės.

Pasiskaityti: Michael GoYdon, 
M. D. Old Enough To Feel Bet
ter, Chilton Book Co., Radnor, 
Pennsylvania.

— Valstybės departamentas 
pareiškė, kad prezidentas gali 
bent kiek atleisti ekonominius 
varžtus badaujančiai Lenkijai.

w«nlng cnėd, and cut , 
sxcessi ve usa of w*fc?r

tinti. Taip elgiantis, galima nėr-sav0 dard. Vieni kitiems pen-S
vus pagadinti neatitaisomai.

Daugelis pacientų nepildo 
gydytojo nurddynin -

į s.ninkai pataria eiti pas chiro- 
* Ipraktorių.

1 Nieko čia tame reikale blogoj 
neSūlų* jei dvejopi dalykai dė l 

Daugelis (net iki 75^ j nepįl-Hųsi: j’i pacientas pildytų gydy- 
do gydytojo ųufodynių, *Sfei-h0°j ndrdwrtis visu 100% ir jei 
tvarko savo strėnų negerovės !<Jnropraktdriai nesiimtų darbų, 
kaip reikiant. Tada tokie ne-1 kurių jie neišmano.
klaužados vis turi ^strėnose*■ * skausmus. Tada jie eina pas -chi-j 
rOfnakiorių, uepais&daxrii sayo^ 
gydytojo patarimo tarpieskdg^.

JeLpat>W* lliojw>alengvoji 
xną nę^erunių po clnra^raktiko 
uiankšlįs, gali eili pąs jį toliau. 
Bet, jei tavo skausmas neprany
ko greitai, tai geriau cik pas gy reikalinga dėl išsiveržusios tarp- 
dytoją ir sužinok, ar vien me «iuburkaulinės pagalvėlės (slip- 
chaniška liga (kaulų išsijudini- P^d disc), arba gali po kelių die
nias iš vietos) sukelia skausmus 
kakle bei strėnose.

Mat, siuburo »skiusuių prie N

Kaip elgtis sergančiajam 
strėnų skausmais

Dabar dažnai atsitinka taip: 
žiu ogus staiga pasisuko ar lęą 
pakėlė, ir nudiegė jam strėnas 
taip, kad nė pajudėti negali. Tp- 
kia negerovė gali būti operacijos

nu praeiti, ar tas praėjimas kiek 
j ilgėliau^užsitęsti, ko? stuburkau

liai. spaudžią nervą, atsistato 
ža^tis galį būti viąaj įeitos (įc j vienatį. Tąįp dažniausiai alsitįl- 
mediamška), kuri turėtų bųt: j ka, ypąč kai lųįonU elgiasi rei- 

Į tvarkoma ne ^cĮiiropraktišta ■ kiamai.
mankšta.

Matom, kad visur ir visada
Tuojau reikia gultis pusiau 

susilenkus ant kietos vielos ir

n
-į

£
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IF you MAC AT -ms

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS ON

txpREssww iwwMr
DON'T CUT IN BETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAFE 
FOLLOWING CHSTANCES.

>abu-jirf. M yęėikatiAi.’ UŽ uote ligonis, keltas dienas
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Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias

Dabartiniu metu "Lenkijos 
kalėj imubse dar yra 3,601 suim
tas pilietis, kurio elgsena tyri
nėjama, pareiškė vidaus reikalų 
rninisterij pavaduotojas.

duoja per pietus / alumi ir di
deliu hamburgeriu.

Jauni vyrai, / kurie dar liečia 
-vaikus / ir tinkamos rūšies mon
teris, /mors jų panagės yra pur- 
vinbSj 7znes jie dar moka patai
syti savpZ.auIpmobilius, kurių 
šlaunys yra mažos / po atvynio
tai# marškinukais, •/ nes jie ne- 

I pieauja / 'smaguriautojų maistu 
ievynu. , ./
/Jauni vyrai,- / kurių plaukai 
tebėra laukiniai / ilgomis gijo
mis. kaip Samsono; / kurių de
gančios" barzdos / atžymi- juos 
kaip miskfo; pranašus, / -kurie 
sėkarir-Įžlųjkia / ir giliai stebi / 
tie liekni jauni vyrai / Detroi
to mieste. - . ;.

paruošė tikslius Vertimus 
ir patarė mums toliau studijuoti.

//n/ pb/ilaitis ir B.'/Ą’ndrhikąi- 
tis~prase paaiškinimo ■ ąpįėjtcyo 
16/ <&.-. įvyksiančius j ^ji^jnųsjfir 
njują jnnkiniųrįisięmųlį’J/Raėe- 

kJa’u-

Marąuette Parke įvyko pamal
dūs. Nariai, vėliavomis nešini, 
rinkosi j pamaldas. .'Šv. Mišias 
atnašavo kun. Gelažius. Pb evan
gelijos perskaitė kardinojo Cody 
laišką aukų rinkimo, reikalu, 
vargstantiems padėti. I?o tb pa
sakė pamokslą. , (/-

Pirm. W. Kalvaitis su kitu na
riu nešė šv/‘Mi§ių auką. Nema-. 
žai dalyvių ėjo..prie šv. Komuni- 
jos. Po pamaldų buvo, perskai
tytas priesaikos tekstas.

Vėliavomis, nešini nariai rįi- 
koisi į parapijos salę. Pirminin
kai W. Kalvaitis pradėjo susi
rinkimą, pakviesdamas kleboną 
A. Zakarauską sukalbėti maldą. 
Pasimeldę,V vaišinomės- pyragai
čiais ir kavutei Klebonas A. Za
karauskas prašė Didįjį Ketvir
tadienį eiti garbės sargybą prie 
karsto nUo.9^30 ligi 11 vai. vak. 
Sąrašą paleido'per stalus. /• . , 

■■ Besivąišinant, J. Bacevičius 
pakomentavo.mokesčių pildymo

O kas gali nuneigti, kad pasku
tinėje mūsų tautinių šokių šven
tėje Amerikos prezidento nėat- 
stovavimo priežastimi negalėjo 
būti ir ankstyvesnis prezidentie
nės Fordienės papiketayiiuas?

Šį kartą minėjimas apribotas 
savyje susikaupimui, apmąsty
mui (nennnėkim kai kieno už
kulisinius kėslus) — pasikapsty-- 
mas savam darželyje. Nepasinau
dota rinkiminiais ’-metais bent 
vieną prakalbininka’priversti su-? 
šipažinti su pavergtos tautos bė
domis. Nebepravęsta ii' -rezoliu-; 
cija, dėl kurių būdavo gaunami 
atsakymai iš senatorių- -kongreš-" 
menų, valdžios atstovų,'net*-iP & 
prezidento. Būta įrašyta ir' į: 
Kongreso rekoYdūs. Nebętialyva- 
vo ir joks kitų pavergtų tautų 
atstvas. Tat liūdnai arodfe did e/ 
lis garbės stalas/ vos?trečdaliu 
beapsėstas. Tiesa/ prie jo sėdėjo^ 
savanoriai kūrėjai Vt Šapėnas ir 
J. Karvelis. Bet apie juos riėuž- 
siminta — net su minėjimo da- 
dalyviais nesupažindinti.

Kai jau klubas-minėjimą rucP 
šė, būtų tikę ir klubo: veteranus’ 
prie garbės stalo' pasodinti/- / 5 į/

Chicagos operos solisto J. Vaz-. 
nelio koncertais klausytojų buyer 
sutiktas džiaugsmingai ir ;paily-; 
dėtas audri ngais' plbj Rifais./ ■'///

Raugienės tikrai puikus eilėraš- 
čio padeklamavimais; .. ///;'

Tačiau meninės; . programas : 
patiekimas buvo perdaug iŠĮai? 
dus. Tiesa, solisto’ subtiliai išpil
dyta, daina žavėjo -klausytojus. 
Bet jo reiklumas; ypač Vasario 
šešioliktąją minint, neturėtų iš-

Btimos knygos
/•LTTE31ATCRA, lietuvlij iJtei^atūroi, '!!!eno. fr;-'moksle 

1954 m. metraštis. jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P; Jctaiko, V. Stmkoi, 
Ji Raukčio, dr.’ Kario Griniaus, taip' pat K. Matusevičiaus ir V« 
Meilaus straipsniai bei rtudijds, Iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileiklo, V. KaŠubos, A.-Rūkitelės ir JL Varnu 
kūrybos 'poveikiais. 365 push knyga kainuoja tik |3.

■- • DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos b ta* 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duffinenimil 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• 't V JLENIŠO ŽMOGAUS G1V ĖMIMAS, Antano Rūke apraly- 
Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas

šikžiKyti.’ Bėt,; ar tas. pątarnaujj 
mūsų ; pagrindiniam tjkšlųi — 
siekimui Lietuvai '’laisvės -atsta 
tymo? ; / ' « - y

' k į SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ 

- - ' i . -
2608 West 69th St, Chicago, El 60629 ♦ Tel 925-2787

> » t • K ♦

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 
e* * * ■> •.

MARU A NOREIKIEN* \

Šv. Vardo draugijos susirinkimas
■ W, i • i ' ‘4 1 '• ' J < ?

Kovo 14 d. 8 vai. šv. M’’.Mąri-’ B. Brazdžioms prašė susido- 
jos Gimimo parapijos bažnyčioj mėti ir rėtiiti-'į Lietuvą radijo 

valandėlę.
Dar kalbėjo p. Janula ir kun. 

K; jKuzminskas.
Susirinkimas baigtas malda. 

Susirinkime dalyvavo apie 60 
narių.- Kavutės išlaidas- apmokė
jo iš kasos. Kasoje yra virš 
81.600.

Kitas susirinkimas bus gegu
žės, mėnesį. . i . K. P.

stato Iguanos nakties vaidinimą, 
kuriam kostiumus sukūrė Vik
tė Jankutė Moss, o apšvietimą 
fiadarė Juozas Grigaitis. Tie ta- 
entai irgi re'kalngi Lietuvių 

Namams.
Ar trūksta mums tinkamų va

dų? Mūsų tėvai, kaip kad in
žinierius Jonas Gaižutis in ki
ti,buvo net per daug tinkami 
vadai, nes jie gyveno ne vien 
tik savo, bet ir organizacinį gy
venimą. Trūksta vadų viduri
nėje, t. y. memo, ir /jaunesnėje 
kaitose. Tačiau demokratiniame 
krašte iš pareigos mes patys tu
rėtumėm susitarti dėl .bendru 
projektų, Inebūitrnai laukdami 
paskatinimo iš išrinkto ar pa
skirto vado. Nors ir norėtumėm, 
mes dar neištirpsime Amerikos 
suvirinimo katile, ką mes pa
matėm iš Aušrinės Bylaitės 
vertimo pastangų. Dar porai kar
tų mes būsime Amerikos lietu
viai. Tai kodėl nepadaręme sa
vo gyvenimo turtingesnių, spal
vingesnių ir turiningesnių lie
tuviškomis apraiškomis?

Saulius šimoliūnas

SIUNTINIAI Į LIETUVA' 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
J501 W. 69th St, Chicago, H 60629 ♦ Tel 925-27SJ 
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Atdara Šiokiadieniais nuo

riė dirba prie įnagių ir kaltų / 
arba ant linijos / už devynis do- 

pagarsėjusiame-, eilėraštyje apie > leriųs į. valandą / ir atšipalai- 
motprų miesto, vyrui, taip sako:

Ačiū Dievui// kad dar yra 
jauni vyrai,z7 Jruriė "dėvi motįF' 
ciklistų /yąrkus /- Jr - priplotas 
kėjnę$ ./ 'ir lenktyniauja Telė- 
gBafd.gatve Aštuntos pra- 
džios//Motorų miestė.
/Jauni -vyrai/ / kurie tebegyye-

- ha.'namuose /-ar?virš lėidotutių
:' ■ ' '-t V' ■';V“'

įsilieti :js nudaryti pądčtį, '■ 
’0d/-/prirėiktų /M^ojnpahiatorių 
iškviesti net'iš/Ghįi&gcęis ' " . • 

Iš plačiai skelbijubųZlr apra- 
šomųtoV&ąrrokminėjimų, 
visur matomi,; kad vėliąyųĮifrešF- 
mę tvarko,šauliai; Mat, tai tra
dicija it jįe' turi nusistovėjusį 
ritųalą^bei sąva/taturir/yra 

> ręįgcrti/štąš -pąrėiįga# -dtlĮkįi: čia

kartos tebegalvojo jidiškai, kol 
sutirpo katile, nors ir jusda
mos j tą katilą jidiškų elemen
tų. Minėto kritiko vertė tebėra 
tame kiek dar pas jį užsiliko ji 
diški sentimentai. Tad mūsų 
iąimos kartos neturi kratytis sa 
vo lietuviškūmo, kuris ir yra 
jų tikrdji siela.

VisdėUb Detroite ir daug kur 
kitur jaunieji lietuviai yra ne
suorganizuoti. Detroito tarptau
tinio instituto ir Wayne valsty
binio universteto tautinių šokių 
mokytojas Alex Cushnier mo
ko lietuviškus šokius,' paskolin
dami jiems .savo tautinius rū
bus? Kodėl jauni balsai nesu- 
stipriųa šv. Antano parapijos 
dhoro, kuriam vadovauja prity
ręs chorvedys Stasys Sližys? Te
beturim vien lietuviams priklau
somus Lietuvių Namus,: kurių 
pirmutinis ir . vėliausias pirmi
ninkas nepailstantis Jonas Gai
žutis užpraeitą savaitę netikė
tai mirė ir vsų tapo apraudo
tas. Tifems namams reikia, pa
gražinimo ir pagalbos- šį - mė
nesį minėto universiteto teatras

tag Juozo Adomaičio
gyvenimo bruožų Aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už $1 ‘ " *

• UETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamajausk* 
Romiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis., Aprašymai įdomūs'Hekvienani 
Beturint Leidinys iliustruotas nuo^ttlfdknls, pabaigoje 'duodama 
ritovar'džių pavadinimai fr jų vetflnM J votfeBų fctffią; Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina |6.

'• KĄ LAŪMfS LIMt, rašytojos Petronėlės Orintaltėe ataf> 
minimai ir mintya apie asmenis Ir rietas neprik. Lietuvoje Ir pir- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knygą turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3. t

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po*> 
klją. Dabar būtų jj galimi pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yts didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

> BAllRWfS NOV KEIS, EL Žosčenko EVryba, 7. Valaičio

Tikrai/ žemos 
mūsų amžiuje čia nėra buvusios, 
Bet jei pasilaiko beut kiek dau- ne į tą paskirtį 
giau žemiau šalime' temperatū
ros (kaip kad buvo 1980 ir 19X1 
m-tų gruo<lžio mėųes'ais), pri
daro daug žales iai 
Eilėms citrininiams 'aisiama ir 
gausiai čia esančiai daržininkys
tei. šaltis išaižo — išsprogdina 
ir vaisius, ir daržoves.

. Akivaizdžiai matosi, kad- vy
resniojoj kartoj tebėra neišblė- 
susi tautinė dvasia. Nors šią žie
mą klube lankytojų veik perpus 
sumažėjo, tačiau į minėjimą pri
sirinko apie 250. Net ir lietuviš
kose pamaldose dalyvavo arti 
15<t. Ndrs bažnyčia ir tolokai 
nuo minėjimo patalpų, tačiau 
aiškėja, ksd tą pat dieną laiko
mos pamaldos sutraukia dau
giau dalyvių.

Mišias atlaikė kun. di\ V. And- 
riuška ir,.kaip visada, turiningą 
pamokslą pasakė. Tik įtaigota 
jnlatis, kąsti vien katalikas yra 
geras tėvynės mylėtojas, neside
rino su dienos rimtimi. Solistas 
j. Vaznelis, varganais grojant 
muz. A. Vasaičiui, pagiedojo po
rą giesmių. Kad ir nenusistovė
jusia ir nepilnai pateisinama 
tvarka, Aušros šaulių kuopa 
dalyvavo su savo vėliava. Taip 
pat ir .būrelis moterų, tautiniais 
rūbais dėvinčių. Amerikos ir 
mūsų tautinę vėliavą įnešė klu
bo atstovai.

Su pusvalandžio pavėlavimu, 
3:30 vai .popiet, minėjimą pra
dėjo taiklia trumpa įžangine kal
ba klubo pirm. Alb. Liaugminas. 
Motorų kvartetui pagiedojus 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
minutės susikaupimu pagerbti 
už Lietuvos laisvę žuvę kovoto
jai, laisvės atgavimui dirbusieji, 
kaip ir kankiniai bei tremtiniai. 
Maldą sukalbėjo kun. dr. V. And- 
riuška. Toliau minėjimą sklan
džiai pravedė O. Vaičekonienė, 
kiek jai numatytojų buvo pro
gramos patiekta.

Kalbėtojas B. Raugas, kiek 
perdaug ištęstoj kalboj, aiškiai, 
suprantamai ir gana gyvai pa
tiekė ir sveikų minčių. Tačiau 
persistengė, šališkai bekeldamas 
Bendruomenės vaidmenį Lietu
vos laisvinimo veikloj. Pagal jo 
šnektą atrodė, kad tuo reikalu 
nieks kitas nesirūpina. Nuosek; 
liai galvojant, Bendruomenei ir 
čia jau lėšcfš tetelktinos. Toli nuo 
liesos nuklydo beaiškindamas 
įtaka į jaunimo politinį išprusi
mą, priaugančios kartos tautai 
laisvės; siekio supratimą. -'

Perdaug drąsūs, šiurkštoki tei
giniai apie Amerikos politiką, 
kaip ir Vatikanas, vargu beduds 
ko'kįos naudos mūsų pavergtai 
tautai. Jei popiežius Jonas Pau
lius II nesustojo prie Market 
Parke belaukiančių lietuvių, kas 
beišaiškins ar tai buvo dėl musų 
šiurkštumo atgarsių ar tik dėl

Detroito, pbėtė Christine La
liėy-Dolega, savo laiku redaga- tilto / ar Lietuvos mieste, / ku 
vusi Wayne valstybinio univer
siteto literatūros žurnalą, savo

. Savotiškas speigas yra įsisu
kęs ir į Amerikos lietuvių tarpą. 
Toks . sprogdinantis šaltis — 
speigas • išaižė tokiuose šiauri
niuose miestuose: kaip Chicago,: 
Cleveland,.Detroit ir kitur..lie 
tuvių išeivijc^ veiklos darną. 
Šio nuostolihgd Speigo liežuv/a: 
ištyso jątij kur. dik besiranda 
kiek didesni lietuviu susibūri
mai. Floridon pirmiausia šis1 vė- 
žlškas šaltelis įknibo į St. Pe
tersburg, o prieš trejetą metų 
atsibastė ir į Miami.

1980 melais ši pikta gėla už
kirto kelią ALTui nemokama; 
klubo sale naudotis Vasario1 16 
švenčiant. Pernai įsibrovė trimis 
kepurėmis, o šiais metais grie
bėsi sauvaliavimo šią brangią 
šventę pravedant. Net ir be di
rektorių nutarimo dar 19X1 ’m. 
vidurvasaryje grupelės supla
nuota minėjimą pravesti klubo 
vadovybei, tik dar taikinant 
ALTo skyriui ir jam nepriklau
sančioms Organiziacijoms. Tačiau 
aršesniųjų pastangomis ir ši pro
švaistė užtemdyta; Vęngiant er
zelio ir taip jau gerokai išretė- 
jusios-bei senstelėjusios koloni
jos lietuvių tarpe, atsisakyta šį 
reikalą bediskutuoti susirinki 
me. Tik sutarta, kad aukų rin
kliavą tvarkys ALTO, Bendruo
menės ir VLIKo atstovai.

Tačiau rinkliavai .pravesti įsi-, 
pilietino detrbitiškūs metodus 
įsisavinęs asmuo. Ir, anot vieno, 
prieita'prie-įžūlaus pabrėžimo: 
“Kaį aakos renkamos invali
dams, jų niekas nekviečia į ko
misijas”. Jei šis gudragalvis bu
vo ir čerlčutę išmėtęs, visgi per
daug jau koktu!

Išsiuntinėta lapeliai ir klubo 
patalpose net minęjimo dieną iš
kabintas1 raginimas /aukoti tik 
Bendruomenei. Taigi, pastangos 
su šventės orumu nesiderinan
čios-

. Nenusimanančiai ir -aukų ^la
pai paruošti’ — skiltys taip iš 
braižytos, kad ir palys rinkėjai 
nebesusigaudė kur kuri organi
zacija. Taik jau aiškiai Bend- 
ųomėnė' įrikiuota.. pirmoj skil- 
tj-je! Pastangos nebuvo visiškai | žioplumo?. Gal ir istoriniais laį- 
bergždžios, nes kai kurių auk.)- j kais kas nors panašaus buvo’?

MINTYS APIE DETROITO
- :.r JAUNĄ KARTĄ ■

namų / Delray kryptyje ar prie

-? 4 Nuostabu/kacĮ ’ mūsų Dė irioj:"to 
jauni’ lietuviai; /daugumoje iš 
šv.- Anįąno.Tb/šv. -Petro parapi- 

; jįy. nepradiijgo Arpięrikos sūyiri- 
Įnimn katile 4f. ^ra' apdainuojami 
šin'ariikiėtės pdetžs Įrąip intogra- 

’Jūš zrabnėš.^/Žtai praeitų metų 
■ pabąigdjė- Xew/'Yorke Jurašas 
1 pastatė sayė žmonos vaidinimą., 
1 kurį/ąsglų-kaibon:’ išvertė Aušri

nė -Byrate/'Aušrinė, yra baigusi 
.anglų'kalbos studijas ūniversįtri 
te, o Village Votoe kritikas vis- 
dėlt’o surado vertimą nenatūra
liu, nes Aušrinė tebegalvoja lie- 

Petras šilas tuviškai. Taip, ir žydų dar dvi
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temperatūros tojų, per rankas perduotos au 
jiems nenorint, įririkiuotos

Panemunes žiūrint

S-

iii

•



M. Šileikis Madona Z. Sodyboje,’akvarelė

(Tęsinys)

asis

ūgis

524-0 
t B*

<22.00 
51AAX) 
I U»

’to, kai aš ją jSų pėfiškaifĮ’ū 
York Times/ O kb<Ul /fe^/yrAf;

gatų n 
oolcgij
)&USCt2

zelskį Vnukovo aerodrome. Drauge su L. Brežnevu iš
kilmingame sutikime dalyvavo politbiuro nariai ir aukšti 
kariškiai. Pasak vieno diplomato : “Tai buvęs didžiausias 
priėmimas, kurio seniai nebuvo matęs šis kraštas”.
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yra geras išeities task** *į Kings ’Canydn rr Be- 
quoia Tautinius Parkus, panašiai kaip Merced

nffiiiū T&ltihin.- Arįp gmfejŪTt 
'• okį :datjką, kad ittfe ftdri-feik 
rastis būtų pasiuntęs sava bėfed- 
radarbi "į Lietuvą ir pūškūipa

vAiiuiiiemuA. i
•ve. U3W esc.

metanu — 
UtlL

no iš šios šatiės žemes ’ūkio pionierių namas.
Važiuojant iš Fresno miesto toliau, link Vi

fr, yra Sequoia 1’. Par- 
kalnuose dera augti ir

nas sąhkciįas, reikalaucfamas pahaOdhti karo stovį.
Prezidento žygis nesulaukė Vakarų Europoje dera 

rno pritarimo, nes europiečiai pabūgo dkf didesnio ėrafr

taus gimimų kai kurios dabar milžinais užaugu
sios sėkvojos buvo vos iškišusioS %ąVo daigus is 
po žemės. Šiandien šie medžiai yra aukščiausieji 
pasauly augalai. Kiekvienas jų galėtų 'pĄpa^ą.Rb- 

‘tl mums visiškai nežinomų rr iteįtfikėrinų Tštbri- 
jų iš anų gūdžių, bet ir gerų senųjų laikų, kada

Iškilmingas gen. V. Jaruzelski o priėmimas ir' pa
žadas Įjungti Lenkijos ūki Į sovietinę sistemų ■ rodytų, 
kad detentės politikai ateina liūdnas galas. Vakariečiai, 
po žiaurios Lenkijos pamokos, nesiskubins -su lengvomis 
sąlygomis teikiamais kreditais, su moderniąja techno
logija ir kitais patarnavimais, nes reikia pirtna atgauti 
Įklimpusias bill joninės skolas. Iš kitos pusės ■ Maskva, 
pašiAokiusi is Lenkijos .painokos, savo krPštė ir sateli
tuose kiečiau užvers varžtus, knd panašūs Įvykiai dau
giau nepasikartotų. » V. K. -

tas kiek patrauklesnis, kaip Fresno,-nors taip pat 
•yrĄ ftėmažas geležinkelių mazgas. Be Tulare ap- 
srities muziejaus su pionierių IhBčį -li^bShomft

Bfe parkė Įdomu pamatyti šiur
pias kė&Jgftte H* Tarpeklius, išraižytus zėmyn 

ft fazėmis, gaunančias van
dens atsargas is Ievynų gadynės tirpstančiu lau
kų. Tartum žemčiūgai žvilga ežerai ir ežerėliai 
'ftdhrtofee, -Apsupti tik laukiniams žvėrims priei-

yi^aaš/^fių- rimčiausių:
York i‘'T5mbs-.-spisičąjčiavp;. '•'•kaū 
būta, <foteriais sksiciuojafik apie 
900 rn-li jdrra- dbl^ąųriafos,vie- 
•nas' iankrii\Ts ■ Kbipėdcs riosfe 
Ką;" mes -apie J&k "infofniuojs~ 
po to, kaiNewYorkTimes -pa- 
informavo. Mūsū laikraščiai pėr- 
sispawsdina; -'ĮuriJ*-V '

nieko įdomesnio neturi, žmonės veriHAsi ŽėiAėc 
ūkiu ir pakelės įmonėmis.

Ptasipildžius ghžc^ino, gahftra pžisiYŪdŠti Vėl 
Idlimūi į kalnus, rrte iš čia. yyk^&tfia jaū i 
rrius Parkus pamatyti kaip žrtrd&ė Ka'Hfdridjte 
kalnų miškai prieš mš tūkstančius ritėtų. rib-

Lenkijoje (vėsta karinė d&ba&ra Wvb vikaiTėčiams 
staigmena, ners kai kurių politikų būro fcumatyta. Tikė
tasi Sovietų invazijos & t&kfem atvejui buvo susitarta 
ir pasinfoŽta. Įvykus Lenkijoje vidaus perversmui, vė- 
kariėeių nuomonės ir nusfstaty^rifei Seaskyrė. Lrezidente' 
Reagariaš, nelaukdamas Vakarų EuropOs pritarimo, pQ

sekvoių, čia gerai auga įvairios pušys, eglės ir 
^bt ir pušys čia dažnai siekia 11 pėdų 

skiLi'MNKiia>per liemenį. Iš viso šiose vietovėse žu- 
gh hptė 2dw įvairiausių rūšių augalų.

Gyvūnija šiuose parkuose yra lygiai tokia 
phti, Vafp ir Tdsmnite 'Y’arVe, t~ y. grizzly S* ru-

savo didžiausia Amerikoje ražihkų pfeka’viriib 
dirbtuve. Čia Sun Maid Raisin ITrina paruošia 
šias džiovintas vynuoges Įvairiais kupUkavnhaK 
ir siunčia Į visus Amerikos nuėšftm.

SULINĘ

Rėkžisi'ttš: -Po visų šitų trfrku- 'i, rė’kefų -rasti viėhą bendrą •a'dikii,' tai sakyčiau trumpai, ’rūtai, — labai trūksta informacijos, kuri būtų paruošta su 'pagarba-’ skaitytojui. Kai dažnai □aimi laikraštį,. pradedi Skaityti, supukykęs trenki, kadangi naftai, kad tave vedžioja *hz no- Seš, .’kad ‘tam gaišina laiką, kad favė skaito kvailiu -ir visiškai

metai iš eilės pergyvena sunkią ekonominę krizę, pasie
kusią aukščiausią laipsnį visame pokariniame laikotar-- 
oyje. Sustabdžius ar smarkiai apkarpius prekybą- su 
Sovietų bloku, laukiama bedarbių padidėjimo nuo 1’0 iki į 
15 rinlijprių, kai tub terpų Amerika liktų, mažai Įpaliėsta, ’ 
kuri iTenorėdama įklampinti savo sąjungiiiinkų i dar di-; 
ieshes bėdas, susilaikė hūo tolimesnių sankcijų pritai-i 
kymo Lenkijai ir Sovietams, nors prėzidentaš ReaginasĮ 
savo kalboje buvo-tai pažadėjęs. ■ • ... i

■ r H •• ; -1 •£ ’ . -• y: i

Ryšium su" taip sūšiklčsčiūšia painiava tafp Rytųj 
ir Vakarų, pati, detentės politika atsidūrė' kritiskamB. 
stovyje. Detentės politika buvo siekiami piritfbn eilėn į 
atpalaiduoti įtempimą tarp Soviėtu Sąjungos Tr Vakarų 
demokratijų, kad išvengus atominio karo. Betgi ’tolygiai! 
su detentės politika buvo siekiama lengvai teikiamais kre- i 
litais, moderniąja technologija, užmegztais kultūriniais 
ryšiais -ir kitomis politinėmis ir diplomatinėmis priėmė- \ 
nėmis, pamažu atpalaiduoti satelitus nuo Maskvos pilnu- i 
tinio dominavimo ir pamažu juos Įtraukti Į Vakarų pa
saulio ūkinę ir kultūrinę sistemą.

Pradžioje detentės politika davė Vakarathš didėliūš 
laimėiimus, suskaldžius Maskvos vadovaujamą komūhis- 
rini monolitą ir atškėlus Kiniją hub Sovietų S^ungoš. 
Pasireiškus laisvėjimo reiškiniams satelituose ir net pa
čioje Sovietų Sąjungoje. Detentės politikos dėka galėjo 
oašikeikšti plataus masto disidentinis --šąjūdis Lenkijoje, 
kuris paruošė ‘dirvą Solidarumui.

Betgi kiekviena lazda turį du galu. Sovietai;, pasi
naudodami ta pačia detentės politika, ėmė braūtiš į visus 
pasaulio kontinentus, sudarydami nemažą grėsmę Vaka
rų dembkratijoms. Įvykus kariniafn peri/^hiui Lriiki- 
joje bei įvedus griežtą diktatui^, viša detė'ntėš ’pblitik^ į 
atsidūrė kritiškame stovyje. Dabar Maskva Įsitikiho, 
kad negalima žaisti detentės ugnimi, nors pradžioje So
vietų Sąjungai ir ypač jos satelitams suteikė daug naudos.

sutriuškinęs lenkų tautoje plačiai pasireiškusią “kontr- 
revobučilą”, gražinusią sugriauti komunistines santvar
kas visoje Rytų Europoje.

Ųž šiuos nuopelnus-Maskva įsipareigojo paimti Len 
L’ją^tlėsioginėn savo globon,.o ūkiniai įjungti į Boyiėtv 
Sąjungos sistemą. Lenkija/tąps'.LS-ąja Sovietų Sąjungos 
respublika, nes turės-^nutraukti Veik visus' prekybinius 
ir finansinius ryšius su Vakarais ir pasiduoti pilnom 
Maskvos prikiauscmybėn, iš kur gaus ne vien žaliavas 
energijos šaltinius, bet ir reikalingas mašinas, techno- 
iogi'ą savo pramonei atstatyti, atsilygindama už visk? 
savo gaminiais. Ar Sovietai apsiims atmokėti Lenkijos 
skobs, tai didelis ir abejotinas klausimas, nors Vakarų 
b—pynri-kai nepraranda vilties, desldami paskelbti Len
kijos bankrotą.

įvykusio karinio perversmo pasėkoje, lenkų tauta 
neteko ne rieh visų Solidarumo laimėtų laisvių ir teisių, 
bot is^rirtinarit diktatūriniam režimui ir špaudžianf 
Maskvai, bus atimtos ar suvaržytos ir tos laisvės, kurios 
buvo iškovotos ankstyvesniais laikais. Dedamos Vakarų 
demokratijų pastangos atstatyti buvusią prieš karini per
versmą padėtį, nedavė jokių rezultatų. Lygiai popiežiaus 
Jono Pauliaus II ir Lenkijos vyskupų mėginimai išlais
vinti suimtus Solidarumo veikėjus ir atstačius laisvas 
unijas vėl pradėti bendromis jėgomis ieškoti Lenkijai 
išeities iš susidariusių sunkumų, nepralaužė karinės dik- 
ta^ūres nusistatymo.

Lenkijos komunistinė santvarka, kartą atsidūrusi 
kritiškoje padėtyje, pamokė komunistų partiją ir Mask
vą. k? d negalima atleisti varžtų, nenorint sulaukti lais
vėjimo ir demokratėjimo sąjūdžių. Mestas iš Solidarumo 
pogrindžio šūkis — Žiema jūsų, o pavasaris bus mūsų,

(Tęsinys)

SLĖNIO CENTRE

Pasirinkus 41 vieškelį išėjimui iš Yosemite 
Tautinio Parko, vienintele kryptis yra tiesiai į 
Fr?snA miestą. Galima nukrypti į kairę ir pasi
domėti Millerton dirbtiniu ežeru ir jo užtvanka, 
arba dešinėn, Į vakarus, važiuojant 145 vieškeliu, 
pasidomėti ūkiais ir vynuogynais apie Madera 
miestą (maždaug 17,000

Bet Fresno .-miestas, turįs apie 1*84,000 gy
ventojų, tėiks 'rfefegihiJi tddmumų ir galimybių ber- 
hakvbti bėi ūžkafeti. Virš hnlijdftb Ūkių San Jdą- 
quin slėnio ūkių yra drėkinama dirbtiniu būdu. 
Tokioj žemėje auga vynuogės, figos, medvilnė ir 
įvairios darždvės. Fresnd Apskritis jmaturtihgiah- 
sia žemės ūkio sritis visose JAV-ėse. Čia užaugi
nama daugiau ir kalakutų, kaip bėt kur kitur. 
Neveltui kai khs švento Jokimo slėnį vadina 
“Amerikos daržu”.

Kasgi dar įdomaus Fresno mieste? Nepa
trauklios išvaizdos, geležinkelių bėgiais perkirs- 

■ as daugelyje rietu miestą^ vis dėlto turį Įdbmįs- 
■:ių kampe’!’), kaip R'iedihg Park, įvairių medžių 

liose aplinkybėse vagiamų, o ma
ris ir kfti malonumai dtfckfa pro- 
x-isti. Kearney Masion buvo vie-

IR PASIKĖSINIMAS SUNAIKINTI LIETUVIŠKĄ SPAUDĄ ĮHa susilipdome. Ir dabar,- norėdamas sužinoti, kaip 4š- ‘.tikrųjų bšetuvoje yra, turi spręsti k tPf '-.iu dalykų, ne ką laikraštis ri- 'o, bet -ką neparašo; negatyviai- Lygiai taip pat, kaip -skaitai sovietinę spaudą, norėdamas . su- Snoti, kas ten -darosi, turi skaityti taip eilučių, turikaip koki rebusą vartyti dalykus aukš- tyh kojom ir panašiai. 'Pažiūrėkite konkretus . pavyzdys, Tatxai paprastas elefnentar.us,. reiškia, kiek kartų išeivijos spaudoj Buvo rašyta,. kad ta elektros jėgai- nė proe Kauno- egzistuoją.; ■; tik. popieriuje, -kad iš tiktųjų t6kib' dalyko nėra (Kai tebebuvo po- piriūje, juk negalėjo rašyti,kad ■jau pastatyta. Taip daro.tik isch- vįetai. A. PI.). Po.to, -reikia,- dabar, kada sovietai pradėjo statyti mhžinišką - atominę jėgainę, mūsų laikraščiai • pradėjo, rašyti, kad -nereikia,.-kad Ade žkj lą.. Bųs užteršta Lietuvos gamta ir viskas. Ar taip bus,; ar taip nebus, tai čia kitės dalykas. Bet

čia Bastėsi Tik primityvios metelių gentys.
Sequoia T. Parkas ribojasi su Kings Čanyon

tros energijos Lietuvoje .pakan- irifeš. karnai yra. Tą vot. įčajp,. reiškia,

dalykas, kad iMųVišk&s 
tis būtu į okupacfrtę yažėži 
kreipęsis, prasyefamas kAk: 
nors klausithh iriforiSiac^ės 

■(Bus daužti) J.

sovietų spaudoje/turi informaciją ištraukti ’tdrp' eilucitį. Ir čia, išeivijos spaudoje niekuome, nėra buvę rąsyta, kad ele^rifi- kacija yra pilna, kad .' elektros yra' vsiuose kad Jkax-ves. rėrižią elektrinės mašinos. Ne, io narai bet ką gali jnėjųęio- mis ištraukti, .kada -prišir^^ią, reiškia, kitus dalykus . tendencingai perteikti, far votyra-yto- kips žinos. ApH LŠėtiuyą įneš.ne informuojame, - dėsinfOTmupja- .me,.-.\?v-s
paržlu- 

rėšt, buvo Lietuvoje 
diliai ekologinė nelaimė.' tokia, 
kūliu. -pasaulXne /labairifedaug.

K* įanuary L

^.jhuušv ^43.UU pel reu.4 IŠ4.UU pc- 
moLUu. ^IZ.OU per 3 months. Ir 

Ather ŪLA loc&J'slea H0-00 per yeAr>
IVO pei montiis. $1XUO pei 

iret months. Cxnada $45-00 per year; 
nei couotnei ^4X00 pei year.

43 ceoU per copy

•alisfo pTrm'db dienas 
* Kaino*

ui .umiesciuox;.
įseidžu Naujienų Ber
l St
♦ 12] -biOO

ANDRIUS MIRONASSusipažinkime su Kalifornija

tai, vilkai, įvairūs shfulkūs graužikai ir daugybė 
įvairių įjaūkscių. Visi, jre įTrtn ^geriausias gywni- 

o Aadl’ėus fų net žiemoja.

~ SEQUOIA PARKAS

Is VTsalia miesto-69-ju ir 198 vieškeliais Vyks
tantį jau užkopus į kalnus, pasiekiama Threfe Ri- 
iferš vietovė. Čia yra restoranas ir gazolino Bto-

larkrašcio ■‘redaktorių piisės joi kieš: pagarbos. ’ .T. įti va, « šito tėškb' išėmant.dabar pradėkime konkrečiai kalbėti. Daugiausia ko trūksta, tai sąžiningos nifor- maėijos ^į>ie -gyvėnifną tėvy- h'ėfe Lietuvoje. Aš ė’su visgi įsi- fikhręs/ kad tai, ką mes’rašome apie gyvenimą Lietuvoje fsavO. T^k&ščiuoše, daugiau yra : nė- tiėša, -ribgn kad tiesa. Tr rfėsą- mdhrngai. bet patys sau ūžšidė. jome tokius propagandinius aki- tiras, tiėk viską perkoštam per antikomunistinę prizmę, kad Lietuva kokią- iš tikrųjų yra, ne- 'p&naši Ą tą ąhddėiį, kuĄ

TW« LITHUANIAN OAIlV MWT
ibhaied (Muy Except Suodxy >y T^e frftfroitriin Pab.

17 J*' So. rUūred Streep fiu iOėOt. 421-ĮltŠ

SxWND-CLaSS POSTAGX PAU) AT CHICAGO, HUNUS

15Q yra Muir Grove Big Tria«s W *ėga aukš
tų sekvojų grtipė. Higfeįby
keliu per abudu paraus, apie • 7600 Pėdų aukšM 
vietovė jfesfckiattias l^dy vietoj 
taškas. Žiemos mėnesSaik dąugėfiš mažesūityų 
Ii kalnuose dažnai būna užpūsti, , '

KARALIUJ tARPEkLtŠ - ri < 
T ?' ' I t ’V •**

Pro General Grant JVee grupę važiuojam# 
180 keliu jau į Kings Canyon (Kąi?ūuf Tdrpek- 
tio) Tautifiį Parką, kur žymiausia vieta,yra Ce
dar GrdVe. * ‘ *. į >.• ''ri >' *-

pusei metų ___ _

/lenam meneaiui

anadoje:
metanu ______
pusei metų ____
•iĄTLtm mėnpgiiyt

vlOiu
metami* ____

Ch)ca.ff<
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ

VAKARŲ VĖJAI
ftSINAMA LAIDOTUVIŲ ROPLY* I

GORDON FUNERAL HOME

1729 South Halsted Street, ( hi

DAIMIDGAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

1424 South 50th Avenue

JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

AADUO ŠEIMOS VALANDOS

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA Dipi. Tėis. MARIJONAS ŠNAPŠTYS, 

LAST S-gos Garbės Teismo P-kas

aATSUUANSG 
fatarnayimas

Aldona Dauku* 
: 778-1543

UR.IM8 

,QPLYČ1A> 

SOSE MIES1 

jai. r s*

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

q šaukštu upės neišsemsi, sauja kalno nesupilsi.
MOVING 

Apdraustu per kramtyme? 
Įį įvtiriy atstumy. 

ANTANAS VILIMAS 
T*L 376-1832 arba 376-59%

vedėja —
Ttltf.

KaadieB nuo pimadieaio iki peak 
tadie&io 8:30 vaL vakaro.

VUog laido? ii JFCEV stotim.

7159 So. MAPLEWOOD AVĖ. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Ąidaf
KAZt ARA2ZKJONYT4

Programos vodi|a

Žema i či y Kultūros klubo metime 
nariy su^rimamas Įvy^š ueCxa<uen|, 
KOVO 17 U., 1 vai. pvp.el, Aueies xku- 
jaK saxeje, touv oo. a aiman 
mariai picLbunu auuauKyu, nes y*3 
svarini/ leuuuų apdaru, nūs ir van>es.

Koze LhdzgaiViS, r oru.
1ėlUllU4M3 IK UliKUMUAd. 

bPkCiALYfik; AM V Ll(ėQ5 

I03ro Street

VMlanaua po^ai y«tarimu

St PetaubuKg. 13a, 1230 v*L p.p. 
U WTIS stotis*. U10 AM bang*.

2644 W. 71*t Street

Chicago, HKnois 60629 
Toht 778-5374

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** W0PA . 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy ahidijos 
Marquotto Park*.

Dr. junas h. lYiazeiaa 
uxuxiujAa 

4600 W. JLOjrd street 
Oak Lawn, xlL 

Oii. teL 423:8380 Valandos pagal susitarimą

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

nuoširdžių užuojautų reiškiu Amerikos Lietuvių Tarybos 
Pir-kui Dr. Kaziai Šidlauskui, velionės dukrdms: česei 
Aleksonicnei, Elenai Dambriūnienei, Marijai Gorodickic- 
nei, Juzei Jokubėnienei, Onai Radamskienei ir jų visų 
šeimoms I>ei artimiesiems.

PERKRAUSTYMA1

MOVING
Leidimai — Pilna apdraiMa 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge 

ir VlbA korteles.
R* |EK^hJĄS. Toj. 925-6063

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

Gilaus skausmo valandoje, 
mirus motinai

viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 1L 60608

Lietuvių Moterų 
klubo veiklaBrighton Parko Lietuvių Moterų Klubo metinis narių susi- nnKjmgs jvyxo kovo 4 dienų Aneies saiėje. Susirinkimų atidarė pirmininkė .N elne bKinuus, visų pirma pasveikindama visas atsilankiusias nares.Į kiuoą įstojo Anna Moris, kuri buvo vienoaisiai priimta.Nutarimų rast. isug. buungys perskaitė praeito susirinkimo protokolų. Jis priimta, kaip užrašytas.Buvo pranešta, kad serga Bernice Žemgalis, Anna Klimas, Emily Preigauskas, Bronė Krą- sauski. Joms palinkėta greit pasveikti ir daugiau nesirgti.knygų patikrinimo’ komisija, kurių sudaro Rožė Didžgalvis, Anna Condux ir Herriet Ermal, patikrino knygas. Anna Condux pranešė, kad knygos yra tvarkingai yędamps, viskas rasta tš arkpj e. Ijėkojo Neriai Škinųlis už skanias vaišes.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

liesų ir teisingumą, kurie nesiliauja šaukę vardu teisės — laisvės pavergtiesiems, apšviesk tuos, kurie pasimetimo ūkanose klaidžioja if šaukia minias sekti jų klaidingais keliais.Priimk, Viešpatie, ilgus ir sunkius mūsų tautos iškentėtus skausmus ir neleisk ilgiau tautų priešui viešpatauti mūsų •brangioje tėvynėje. Gerasis Tėve, Visagali, atsigręžk veikiau į mūsų šalį, į tavo vaikų kančias ir grąžink jiems laisvės džiaugsmo dienas.
*- L. - r ' iPer Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

ONAI ŠIDLAUSKIENEI 
mirus,

jos sūnui, Amerikos Lietuviu Tarybos pirmininkui 
dr. Kaziui Šidlauskui su šeima ir kitiems artimie
siems šioje liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia

REORGANIZUOTOJI LIETUVIŲ BENDĘL'OMEN£

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

GEORGE F. RUDMINAS
1319 So. LiTUANICA AVE.

1982 metams buvo perrinkta praeitų metų valdyba. Ją sudaro: pirm. Nellie Skinuiis, vice- pirm. Julia Ramanauskas, nut. rašt. Eugenija Strungys, kasininkė Antoinette Kalys, tin. rašt. Bronice Žfcmguiis, kasos globėja Peggy Dovydauskas, koresp. Eugenija Strungys.Susirinkimą užbaigus, sekė vaišės ir malonūs pasikalbėjimai.Sekantis susirinkimas įvyks balandžio 1 dienų.
Eugenija Strungys

sios Lietuvos sodybas, prikelki tautą laisvei, šiandien mūsų broliai pogrindžio prieglobstyje, veda sunkią kovą dėl pamintų tautos tęigių ir. vos temato vilties kibirkštėlę.Kaip aras, narve uždarytas, trokšta būti laisvas, taip pavergtieji broliai ir sesės trokšta laisvės ir teisybės. Išlaisvink juos iš kalėjimų ir paguosk rau- i dančias motinas, kurios rauda savo nukankintų ir nužudytų į sūnų.

Gilaus skausmo valandoje, 
mirus motinai

PK. JbKAlNK PLECKAb 
OFTWMETIUSTA5 

KAIlttA UETUVJSKA1 

Zfili W. n»t St. Tet. 737-5149 

fĮKriny ariA. KfiTjsikq aXUUUl 
1Z %*0004^0^ ifrnsp*"

! OBELIAI: VIENA GRAŽESNIŲ 
VIETOVIŲ AUKŠTAITIJOJEĮ rytus nuo Rokiškio yra nedidelis miestelis, vadinamas Obeliai. Pasak payadinimų, tų vardą jis gavęs nuo ypatingai gerų ir skanių obuolių, kurie toje apylinkėje auga.Miestelių yra prie ežero, kurio vandenyse, kaip veidrodyje, at

spindi pakrantės, šalimais, ant aukštesnio’ kalnelio kadaise stovėjo’ pilis, o vėliau jog vietoje buvo pastatyti rūmai, gu parku, kuris nusitęsė iki pat ežero. Aplinkui išmėtytos kalvos, apaugusios medžiais.Prie Obelių ežero, netoliese (Kūrenu kainid, praeito šimtme- I čio viduryje buvo atkasti pilies pagrindai, šventovės liekanos ir senos kapinės, su apdegusiais "kardais, vilyėiom, šarvais, adatom ir pakinktais arkliams. Visus šiuos radinius maskoliai išgabeno į Petrapilį.Spėjama, kad Obeliai buvo I įkurti prieš tūkstantį metų ir kadaise būvu svarbus susisiekimo centras su garsia karčiama. Vėlesniais laikais jų savininkais yra buvę Giedraičiai, Tiškevičiai, Pelkevičiai ir kiti. Medinė bažnyčia, pastatyta 1629 metais, užsiliko iki dabartinio šimtmečio pradžios.Nepriklaųsopics Lieluyos laikais, Obelius aplankydavo daugelis turistų, pasigėrėti aplinki-

nuoširdžiausią užuojautą reiškiame Amerikos Lietu
vių Tarybos pirmininkui dr. Kaziui Šidlauskui ir 
veU<>nės dųkteriiųs: Onąi Radamskienei, Juzei.Jaku- 
jėnieuei, Marijai Gonodiokienei, Elenai Dambriūnie- 
ici ir čosiavai Aieksonienei.

ur. LDVLNAib ĄfelhU I LS
INK3TV, ruSLSS m 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43ra STREET 

7aianno>. uuxaa. a—e pupxes 
Keivirua. 5—Y r*L vale 

_ Ofiso 774-28W,
R*zu«aci|M rai*Ui 4U-5545

Viešpatie, pabudink pasaulio' didžiųjų sąžinę, kad išgirstų vergijos pančių žvangėjimą, kuriais surakintos, pavergtųjų brokų ir sesių rapkos- Neleisk pavergėjui, įam pikčiausiam slibinui, kuris jau jkėsmasi pakirsti pavergtos tautos gyvybės šaknis, išstumti iš viešojo gyvenimo lietuvių gimtąją kalbą, ištrinti Dievo yąrdą iš paverg. 'ųjų širdžių ir ją sunaikinti, kad ji nesipainiotų ir nekliudytų jo planų vykdymui.Skaudu, kad šiandien teisyoė keičiama melu, o melas skelbiamas Įiesą. Įr tęjsybės gynė- vergijos’J^ šlykščiai nieknami, pravar-1 džiuojami. Bet tik didieji protai jai lenkiasi ir jos ieško- Jos ( ieško visais laikais neramios į dvąsios žmonės. Už ją miršta kankiniai. Tos palaimintos teisybės ir teisingumo ilgisi pavergtieji, nes tai palengvina jų kančių dali, neleidžia jiems lenktis stipriojo neteisybei. Jie trokšta teisybės tiems kraštams, kurių dalis yra priespauda ir nelaisvė, kurių gyvenimas — vienas ištisas kryžiaus kelias. Mes meldžiame, Viešpatie, kad toje neteisybės tamsoje veikiau nušvistų tiesa ir laisvė. Ir mes tikime, k-ad lTu; Viešpatie, išvaduosi mūsų kraštą iš komunistinės vergijos, nes išvadvimo šaukiasi ne tik pavergtieji, bet ir jų žemė krauju ir ašaromis oatvinuri.Tad, Viešpatie, palaimink tuos, kūne heros kardą iškėlę gina nės gamtos grožybėm!

bes laistė gavo žemės Jie gynė silpnuosius, priešinosi prievartai, kovojo ir nelauktai krito. Jie tad atkėlė vartus į pilnutinę tautinio gyvenimo laisvę. Bet kas suskaitys jų mirties pėdsakus, kas sužymės jų kančios kelius- Viešpatie, gel-1 bėk krauju, ašaromis, pasiaukojimu, pasiryžimais ir mede išpuoštą mūsų žemę. Raudonoji Maskva iš mūsų tautos vaikų Įplėšė jų namus, sunaikino jų barbo vaisius, išvežė juos į plačias Sibiro dykumas. Jie ten klaidžioja, alksta, šąla, ieško 'upnos, alpsta ir miršta bado marinami. O pavergtoje tėvynėje mūsų brolius ir seses veda į teismo sales, prieš juos atveria burna, kalba melagingu liežuviu, apsupa juos neapykantos šnekomis.Viešpatie, Lietuva pančiuose! T ūksiančiai vaitoja kankinami k-Įėjimuose. Ir tai dėl to, kad nenusilenkė melui ir išdavystei. Dėl to, jie buvo niekinami mušami ir nužudyti.Viešpatie, aplankyk pavergto-

* avi. > . x/zL£Mjrl£>
• li/I ,* vntKURtoA.

O***»*i**lBa wwriiuviui)

KK. WuaiGMWRt,

O---- *

Kan. Vaclovo Zakarausko invokacija
Naujienų dienraščio pobūvyje, Martinique salėje, 

1982 m. kovo mėn. 14 dienąV i e š p a t i ę, mūsų Dieve, priimk didžiosios šlovės balsą, kuris sklinda iš kartos į kartą. ..les lenkiaiųe galvas prieš Tave, tautų likimo Viešpatie. Juk Tu mažos tautos tikėjimui da- tvirtybės. Tu suteikei jėgos sūnų rankoms, kurie teisy- kardo griebėsi ir krauju išpirkimą.
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NAUJIENŲ BANKETAS
Naujienų 68 metų sukakčiai 

paminėti, sekmadienį, kovo 1 I d. 
4:30 vai. popiet Martinique sa
lėje, 2500 W. 91 gatvėje, Ever
green Parke, buvo surengtas 
banketas.

Programoje: K. Janutos iš 
Los Angeles žodis, dainos, svei
kinimai, vakarienė su gėrimais 
ir šokiais.

5:30 vai. banketų su sveikini
mo žodžiu pradėjo ponia Austin. 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
sugiedojo jKinia Giedraitienė. 
Kan. V. Zakarauskas jautriais 
žodžiais sukalbėjo invokacija. 
Suminėjo tautos kančias ir pra
šė pabudinti tautos sąžinę, kad 
pavergtieji būtų išlaisvinti. Bė
kime visas viltis j Viešpatį. Vieš 
pat’e, palaimink tuos, kurie ve
da žūtbūtinę kovą už tautos ir 
tėvynės laisvę. Viešpatie, grą
žink laisvas dienas ir laimink 
mūsų pastangas.

M. Gudelis kreipėsi i kong. J. 
Fary Ir prašė tarti žodį. Jis vi
sada rėmė mūsų užmojus. Jį 
remsini balsavimo metu. Ploji
mu jį pasitikome. Fary sveikino 
G8 m. sukakties proga ir linkėjo 
geriausios sėkmės.

Ponia Austin linkėjo visiems 
gero apetito.

Kongresmanas Martin Russo 
sveikino jubiliejų švenčiant. Jis 
guodėsi, kad pavergtos tautos 
atgaus laisvę. Jis nuoširdžiai 
to linkėjo.

Redaktorius -M. Gudelis kvie
tė T. Blinstrubą, kuris sveikino 
dr. K. Šidlausko ir ALTo vardu. 
Padėkojo Naujienoms už !ALTo* 
rėmimų. M. Gudelis pažymėjo, 
kad ALTo dėka daug mūsų tau
tiečių buvo išgelųėti nuo komu
nizmo. Paminėjo, kad Naujienos 
priešinasi bendradarbiauto jų už
mačioms siekti glaudžių ryšių 
su okupantu.

Dr. V. Dąrgis sveikino R LB 
vardu. Pirmykštė LB-nė bando 
sužlugdyti ALTą. Dr. Dargis pa
minėjo, LB-nės užmojus, dubli- 
kudjant ALTo darbą. Pristatė 
daugiau faktų, kurie liudijo 
prieš kenksminga LB-nės veiklą. 
Reorganizuotoji LB siekia Lie
tuvos laisvės, remia Idetuvos 
veiksnius ir niekad

promisus su okupantu. 1
Ponia Austin pristatė svečius. 

Tarp jų — ir. Zogas, Midland 
taupymo’ bendrovės direktorius,< 
E. Monikos, Pumputis su jo 
žmona daktare, inž. Ed. ir Jf-, 
rate Jašiūnai, SI. ir St. Adomai
čiai. ..

M. Gudelis paminėjo, kad šiais 
laikais ypač reikalinga drąsa Į 
tiesai į akis pasakyti. Priešai or
ganizuoja kovą prieš Naujienas,' 
k.nkia ekonominiai, bet vistiek! 
Naujienos laikosi savo nusista-j 
tymo — gina VLIKą, ALTą, Į 
B.'LFą. Naujienos šioje srityje’ 
atliko didelį darbą ir toliau tas J 
institucijas gins ir renis, kaip ir 
kitas pagrindines organizacijas. 
Paminėjo Pumputį ir kitus, ku
rie ateina pagalbon kovoje su! 
kenkėjais. Iškėlė žurnalistus. 
Paminėjo' Klauseikį, kurį kvietė 
tarti žodį. Klauseikis perdavė 
Baku n o, Mirono, Gustaičio svei
kinimus ir palinkėjo sėkmės.

W. Kalvaitis sveikino Naujie
nas Dariaus-Girėno pašto vardu. 
Pareiškė, kad neužilgo bus 
Dariaus-Girėno 50-ųjų metinių 
minėjimas. ,

Pristatytas J. Kulys, kandida
tas į Lemento Demokratų parti
jos komiteto narius, rockfordie- 
tis A. Kapačinskas, čiurinskai, 
E. Petraitis, Fr. Zapolis. šis iš
kvietė Vyčių šokėjus. Gražiai pa
sirodė 8 poros šokėjų, pasipuo
šusių tautiniais rūbais.

Pristatyti ir J. Kuzas, • K. 
Oksas. ' K. P.

. ‘i* ..

A. Petrikonis Gėlės

t

y

1

Šadeikienę, Česj šadeiką ir kaip 
’ kuriuos spaudoj darbuotojus. ( 

i BALFo seimas praėjo sklan
džiai. Seimui užsibaigus įvyko 

j iškilmingas balius, kuriame virs 
| 300 narių bei svečių. Buvo per- | 
i skaityta BALFo pirmminkės M.
Rudienės padėkos laiškas už 
sklandžai pravestą Seimą. j 

I Praeitais metais pe- BALFo .
aukų rinkliavą surinkta $5.915, |

• kurie pasiųsti į centrą. Seimo
oroga įteikė pirm. M. Rudienei 
Juozo Tamošiūno palikimą — 
$50.000, ir Karčiauskų palikimą i 
- $3.000. (

Praeitais metais buvo suruoš- j 
ta išvyka į Onos ir Česio Šadei-t UI iOVjFjVtl Į V/i-kZO Į

1 kų sodybą, kuri davė gražaus j
pelno.

Kasos stovio pranešimą pa
darė kasininkas V. Staškus. 
Šiuo metu kasoje yra $2.073,92. 
Sekantį pranešimą padarė fin . 
sekretorius Česys Šadeika. Iš» 
409 narių surinkta nario mo
kesčio $461.00. Per šiuos metus 
naujų narių ų BALFą įstojo 20.

Revizijos Komisijos aktą per
skaitė pLm. Rožė Ražauskienė. 
Kasos ir kitos susirašinėjimo

4L ESTATE.
Kuail, žemi — Pardavimui 
MAL ESTATi FOR SALI

Namai, Žamė «— PardtviaBaA 
RIAL f STATI FOR 1AL>

in5.PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
La hemais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KEJIMA1S.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

L212 W. Cermak Road Chicago, DI. TeL 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

11 ■ '■■■ — . — x

Suvalkiečių Draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos metinis narių susirin
kimas įvyko' vasario 26 dieną 
Vyčių salėje. Pasveikinęs visus 
susirinkusius narius, pirminin
kas Leonas Vasiliavas atidarė I 
susirinkimą ir pranešė liūdna 
žinią,-kad mirė draugijos narys 
Jonas Kalys. Velionis buvo pa
gerbtas vienos minutės tyla ir 
susikaupimu, o šeimai išreikšta 
gili užuojauta.

Nutarimų raštininkė Eugenija 
Strungys perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą, kuris buvo

Sužinota,

kad serga Bronys žemgulys, 
John Feiza, Bronys Krasauski. 
Jiems palinkėta greit susveikti.

Revizijos komisija (‘Antoinette 
Kalys, Nellie Skinulis, Antanas 
Abraitis) patikrino praeitų me
tų atskaitomybę. Apie tai prane
šė Antc-inctte Kalys, pažymėda
ma, kad knygos tvarkingai ve
damos. Ekonominiu 
draugija gerai stovi.

Kaip jau įprasta, 
gruodžio mėnesį yra
nauja valdyba. Šiems metams 
perrinkta buvusi valdyba, kurią 
sudaro: pirm:- Leonas Vasiliavas, 
vicepirm. Helen Vilkelis, nutari
mų . rast. Eugenija Strungys, 
fin. rast. Bronys žemgulis, kasi-

I knygos vedamos tvarkingai. Ka-

atžvilgiu,

kasmet 
renkama

ninkas Petras Vilkelis, korespo’n- sos įrašai atitinka piniginiams 
dentė Eugeniją Strungys, mar
šalka Vytas Abraitis. Dėl nesvei
katos atsisakė toliau eiti savo 
pareigas valdyboje Ona švir- _ 
inickas, mūsų draugijos įsteigė- se nutarta šiais metais suruošti 
ja, daug darbavusi draugijos la- į išvyką. O. ir Č. šadeikų sody- 
bui. Ji buvo paskelbta garbės j boje% 
nare. Visa valdyba ir nariai jai 
linki pasveikti ir vėl darbuotis 
draugijos labui.

Pirmas šįmet Suvalkiečių 
draugijos piknikas įvyks gegu
žės mėn. 2 dieną Vyčių salėje ir 
sodyboje. Ruoškitės iš anksto 
dalyvauti.

Sekantis narių susirinkimas J kas ir Antanina Jonynienė — 
įvyks balandžio 23 dieną.

Eugenija Strungys

dokumentams.
•Po diskusijų visi pranešimai- 

priimti be pataisų.
Klausimuose ir sumanymuo-

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX .

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tet 436-7878 
2951 West 63rd Street

es
ELEKTROS {RENGIMAI 

- -^PATAISYMAI • 
Turiu Chicaęos miesto I«ktiwtą.

Dirbu ir užmiesčiuose, 
garantuotai ir s^žinhngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI* 

4514 S. Talman Are.
t TeL 927-3559 '

NAUJIENOS

Išrinkta sekančios sudėties 
valdyba: Alfonsas Juška — pir
mininkas, kun. Alfonsas Babo- 
nas, Lidija Mingelienė ir Ro
mas Macionis — vicepirminin
kai, Vladas Staškus — sekre
torius, Ona Šadeikienė — pa- 

! rengimų vadovė, Kazys Sragaus- : 
’-v* A ’V* -T* T Z'W’H -w ▼ 1 _

j nariai.
j Revizijos Komisiją sudarė: 

Rožė Ražauskienė — pirminin
kė, Antanas Sukauskas ir .An
tanas Vaitėnas —nariai.

i Susirinkimas praėjo geroje 
nuotaikoje.

PERSONAL
Asmeny Iešką

I Looking for ELAINE whom I .met at 
1 the K of L picnic on July 4th at 47th 

St and Campbell Ave. If you are her, 
enclose your address and/or phone 
No., write to:

Box No. 261
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

k DĖME SI O
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:' r

A. LAURAITIS r : 
Sd. ASHLAND AVI. 1

; , TeL 523-8775 -r .

WANTED TO RENT

neis į kom- priimtas be pakaitų.

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojoj visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą___________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, gveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik_
Dr. A. J. Gn*sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONĖS. Kelionės ne Europą įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

18.00

64.00
63.00

i

$2.00

1TM Be, HALSTED ST^ CHICAGO, IL

Dengiame ir taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, Il 60629 
434-9655 ar 737-1717

SKUBIAI REIKALINGAS kam
barėlis moteriškei, prie šeimos 
ar vienai. Prašoma rašyti: * -DETROITO

BALFO 76 SK. METINIS VISUOTINIS SUSIRINKIMAS
Vaitiekaitis ir Alfonsas Lepars- J VYČIŲ METINIS SUBUVIMAS 
kas.

Sekretorius V. Staškus per
skaitė praeitų metų visuotinio

Susirinkimas įvyko kovo mėn.
d. Šv. Antano parapijos pa

talpose. Į susirinkimą atsilankė 
gražus būrys BALFo narių ir 
gerbėjų. Susirinkimą pradėjo 
sk- pirm. Alfonsas Juška ir ^pa
kvietė susirinkimui, vadovauti 
teis. Stasį Šimoliūną, o sekre
toriauti — teis. Vladą Staškų. 
Buvo perskaityta darbotvarkė, 
kuri priimta be pataisų. Pagerb
ti praeitų metų mirusieji, išrink
ta mandatų komisija į kurią įė
jo Kazys Razauskas, Algirdas

7

susirinkimo protokolą, kuris bu-| ^°S‘ 
,vo priimtas be pataisų. Praei
tų metų veiklos pranešimą pa-

i ■ . ; - f-f 
r Į -

♦

IR BALIUS

Detroite 
prie

1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 A. T V ER A S

yra trys Vyčių kuo- 
Šv. Antano, Dievo 

Apvaizdos ir šv. Petro. Šiais J 
subuvimas įvyko ko-

“LIUCIJA” ‘
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina S5,
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autelių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629. .

%

Pardavimai ir Taisyme
2644 Wsit.ffHh Sfrsat 
Tat REpubllc 7-1941

metais tas 
tu metu vciruub uicuicrauiią , z . .. .. *■

. a t -i m . vo men. i d. (sekmadieni): sv.dare pirm. A. Juška. Trumpai! . , .. . ....T . . x ... Antano parapiioie. Prasiaeio superbėgo visu rųetu. veikla, pa- u . 1Aon i tt •. - ■ A,-.’-.. J K - pamaldomis 10:30 vai. Vycia:sidziauge nuveiktais darbais, p ....paminėk Detroito BALFo aky J Pėdose dalyvavo organ, zuo J 
* - j i • *. v. tai su vėliavomis. Pamaldas uzraus pasidarbavusius ruošiant . v. t v

seimą - V. Staškų, Jurgi Mi-I »™»“ , j‘l™sav“ Sv
kaila.‘ Rože Ražauskiehę, ' Oną par3Kos k™'

A. Babonas ir tai dienai pasa
kė pritaikinta pamokslą. Mal
das Jgraži a i riedojo šv. Antano 
parapijos mišrus choras vado
vaujamas muziko Stasio Sližio. 
Po namaičiu oamnijos salėje įvy
ko bendros vaišės, dalyvavo per 
šimtinę vyčių ir svečių.

KAZIUKO MUGfc

4*

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOFTDRINK MIX .

-W » SFrozen Suckers
1 envelope KOOL-AID®

Unsweetened Soft Drink Mix, ■ sugar in water. Pour into 
any flavor

2/3 cup sugar
1 quart water

£

Dissolve soft drink mix and 
i 

plastic ice-cube trays or *' 
small papercups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into ' 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

kovo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI!; AMERIKOJE
yn (HdžfMsli tr turtingiausia lietuviu rratęmaKnė ar-

lietuviamj IŠtikhnjd tarnaujanti Jau per gj mėtau

S1A — atlieka kultfirlnlur darbui, gelbsti tr kitieny^ kurie tuoj 
d aitrai dtrtx.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerio 
apdraudę savo n ariama.

&LA — apdraudžia piglausiom5f kainom!> SLA neležko pelno, na- 
rLamr patarnauja tik savišalpos pagrindu

XJekrlena^ lietuviu ir lietuvių drengar rali 
Surivienijlme apsidrausti Dfci 110,000.

tfLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — EndcwnieBt 
Insurance, kuri ypač naudinga Jaunimui, nekiančiaas 
aukštojo mokslo £r jų gyvenimo pradžiai.

apdraudžia pigi* terminuota apdriuda: ui 
apdraudė* ruma temoka tik £100 metama.

vyra visoae lietuviu kolonijoje. Kreipkftėa 
apylinkės SA kuopn veikėjus jie Jums

<LA — Tifkctt 
ILC30

SLA —kuoou 
i _ 
mielai pagelbėt 1 SLA berašyti.

IN

Galite kretpdf tr tiedai 1 SLA Outre

LITHUANIAN ALLIANCt OF AMI I KA

TM (111) MS-ttlt

Kaziuko mugė įvyks 
mėn. 28 d. Dievo Apvaizdos pa
rapijos salėje. Mugei skautai 
aktyviai ruošėsi: drožia iš me
džio įvairias stovylėles, iš šiau 
du daro įvairius papuošalus, ke 
pa širdeles bei grybus.

Bus ir visokių kitokių paivai 
rinimų, žaidimų ir laimės šuli 
nys Iš valgių numatyta: cepeli 
nai, koldūnai, balandėliai, dešros 
su kopūstais ir įvairūs pyragai, 
užsigeriant lietuviška gira.

Svečiai mielai laukiami.
Ant. Sukauskas

Laiškas Naujienoms
Naujienų Banketo
.Komitetui:
Negalėdamas asmeniškai ban

kete dalyvauti, sveikinu Naujie
nų dienraščio leidėjus, redakto
rius, bendradarbius ir rėmėjus, 
šia proga pridedu auką — čekį.

Dail. Mikas Lileikis 
1982 m. kovo 14 d.

“NAUJIENOS” KIEKVTENC
DARBO ŽMOGAUS

DRAUGAS IR B1ČIUU3

KAff SUDAROMI 
TESTAMENTAI:

Tuo reikalu jums g&Ii daug 
ja dėti teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS, peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis;

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. MEDAS, 4059 Archer
CMceso,' IIL 60632. TeL YA 7-59*

■O 1 ’ a

Notary Public f 
INCOME TAX SBRVKE

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

KAS YRA KRIKŠČIONIS?

Ar kiekvienas žmogus, kuris 
sakosi esąs krikščionimi, iš tik
rųjų yra krikščionis? .

Maloniai kviečiame pasiklau
syti atsakymo iš šv. Rašto tie 
sos šiandien 8:45 vai. vakare ra
dijo banga 1450 AM per-“Lie 
tu vos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto per So
phie Barčus programą, radijd 
bangą 1490 AM išgirsite “Pa
ruoštas priėjimas”.

Parašykite mums laiškutį, pa
reikalaudami knygelės “Kaip už
gimti iš naujo”. Prisiusime do
vanai. Mūsų adresas: Lithuanian 
Ministries, P.O. Box 321, Oak 
Lawn, Ill. 60451.

— Reg. LB-nės Cicero Apylin
kės visuotinis narių susirinkimas 
įvyks š.m. kovo mėn. 21 dieną 
11:45 vai ryto, šv. Antano pa
rapijos salėje, Cicero, III. Narius 
ir prijaučiančius kviečiame da
lyvauti. Valdyba (Pr.)

4O6Ą . 424-U54

F. Žabelis, Afent
W. 95Hi H

$Ule farm tue ana CauiMTy

GINTARAS P. CEPSNAS
Darbo valandoc nuo 9 riL ryt*

Iki B vaL vak. Sežtadienl nw
9 v*L ryto Iki 12 v*L d.

Ir pagal amdtarimt-
Td. 776-5162 arta 776-51U

U4f We*t 63rd Street
CMcaga, W- 60629

PLUMBING AND HEATING 
(Vaftdentkkts Ir Šildymas)

CROSS TOWN PLUMBING 
& SEWER MAINTENANCE

Plumbing repairs of all kinds.
Drain lines open or no charge. 

Free estimates.
7.35-6361

PUtriTS «»AV TAUPYMO BONUS

i




