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Chicago, 111. — Antradienis,

Damascu!

Tikslu padidinti Lietuvos Pasiuntinybės personalą Wash
ingtone, Lietuvos Diplomatijos šefas ministras Stasys Lozo
raitis 1983.XI.1 d. raštu paskyrė p. Stasį Lozoraitį, j r., Lie
tuvos Pasiuntinybės Washingtone patarėju.
Tuo reikalu visi formalumai Valstybės departamente
atlikti.
i
<
Velionis Lietuvos Diplomatijos šefas kitu savo 11)83 m.
lapkričio mėn. 1 d. raštu yra pavedęs p. S. Lozoraičiui, j r.,
ir-toliau eiti Lietuvos atstovo pareigas prie Šv. Sosto.

1739 So. Halsted Street, Chicago, Ill. 60603
H Ay market 1-6100
Over One Million Lithuanian
In The United States

rųesdav, Januan’ 21, 1981

Padidintas Lietuvos Pasiuntinybes
/
personalas Washingtone
f
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PROKURORO VIETĄ UŽIMS
PATARĖJAS EDWIN MEESE
WILLIAM FRENCH SMITU RENGIASI VERSTIS
PRIVAČIA ADVOKATO PRAKTIKA

WAS1I1NGTON. D.C.
Pre
RUSAI APŠAUDĖ
zidentas l’.c.ųu .nas sekmadieni
po pietų g-.'i'o į \Va> hingtoną.
AFGANISTANIEČIUS
WIST'
kad galėtu išspręsti visa eile viTel Aviv
NEW DELHI, Indija. — Pra
j daus ir užsienio problemų. i*reeitą mėnesį afganistaniečiai at
e Amman
‘ zidenUs sekmadienio popietę gaėmė iš valdžios visą l rgun proJerusale
Port Said
: na ilgai tarėsi >u wriausiu proi vinciją, bet Sovietų karo aviaci
Dead
Į kuroru William French Smith.
Lietuvos Pasiuntinybė Amerikos
Sea
ja smarkiai apšaudė afganista
r
Jungtinėms Valstybėms
i mečių pozicijas ir pajėgė iš jų ; V
nustebino pranešimas,
]
Suez
ISRAEL
į atimti kelis strateginius punk- ‘ kad
kuro ra s French Smith
i
Canal
i tus.
atsistatydina. Tvirtinama, kad
prezidentas rengėsi įtikinti pro
Afganis t ano v y ria u sy bė K e! i s
kurorą. kad jis dar pasiliktų užkartus ba ndė i š m u s ti_k o v o I o j u s
imamoj
. Bet nieko iš tų
• iš Urgun provincijos, bet jiems
JORDAN
Prokuroras nuta— JEIGU PREZIDENTAS AMIN GEMAJEL NEATSTSTAnepavyko. Afganistaniečiai, gaĮ rė pasitraukti, o prezidentas jo
- - -TYDINS, TAI BUS SUNAIKINTAS VISAS LIBANAS
, vę modernių ginklų, vieną po kiĮ atsistatydinimo pareiškimą pri
’ to išdaužė visus komunistinės
BEIRUTAS, Libanas. — Drū- šeštadienį žinojo, kad drūzai
ėmė. Be to, French Smith pa
Eilat
; valdžios centrus ir visą mė'esi
zų ginkluotos pajėgos tęs kovą, puls, bet nežinojo, kurioje vie
reiškė, kad jis norįs verstis ad
I kontroliavo Urguną. Sovietų katoje
vyks
tas
puolimas.
Jie
lau

kol dabartinė Libano vyriausy
vokato praktika. Jis planucja
. riuomenės .vadovybė įsakė bom
kė
puolimo
Rylų
Beirute,
bet
bė neatsistatydms, — pareiškė
tuojau išvažiuoti į Kaliforniją ir
barduoti visus l rguno
Ė!
•Valid Jumblat, drūzų ginkluotų drūzai galėjo pulti ir kitoje Li
ten įsitraukti į vietos advoka
į nius centrus, bet Sovietų kar ai
SAUDI
bano vietoje. Libano kariuome
pajė_gų vyriausias vadas.
; dar nedrįso žygiuoti provinci- tūra.
r ..Šis jo pareiškimas buvo pa nės vadovybė pagaliau nutarė (
ARABIA
j on. Afga n is 1 an i e čia i dar pa si I šią žinią papildė pranešimas,
skelbtas po Jumblata pasikalbė nelaukti. Libaniečiai kareiviai
pcad prezidentas Reaganas pro
ryžę kovoti.
jimo su'. Jordano Times kores- puolė Jumblato pozicijas Muhkuroro pareigoms rengiasi papondenfti.. Tokio turinio pareis- tara sntyj^^%rif^yra^šuL kalJESŠE JACKSON^NE DUODA * Sturfi svafbTaUšia savo patarėją
Israeli
ki'mas vėliau, buvo atspausdin- nuošė. iLibahiečių artilerija apEdwin P. Meese III. Preziden
LEITENANTUI GOODMAN
Occupied
an
tas ir arabiškame savaitraštyje šaudė šuf kalnuose esantį Baktas yra padaręs daug įvairių pa
RAMYBĖS
A1 Ral. “Jeigu dabartinė Libano lin kairųęlį, kur buvo perkeltas
eiškimų vidaus ir užsienio ro
id
Jumblat
persikėlė
į
^Siriją
ir
iš
ten
įsakinėja
Libano
drūzams,
..Vienas
Demokratų
partijom
vyriaus-ybė .nepasitrąSfks; tai bus drūzų J
ii tikos reikalais, kalbėjęs ir siu
visiškas Libano :sušvilpimas”, j
kur jie privalo pulti Libano kariuomenės dalinius.
tkandidatų-?į Amerikos prezidenreikalais,
.pareišĮ
toliaupareiškėtJūnĮbfeį‘Ą
j
kėdę<— Jes^c Jackson, pri ’š pats prezidentas dar oficialiuJ
nadct^šB^^ĮĮ ~ a. . ..
.
x
.v. ., Hšvvkdamas i Tampa, praeita
;Pięrre Gepjajei, prezidento Ą. pradėki vartoįr į^^prieš dabat- ■
tur.s metus be atvangos išlaiko v P. ,. •■-.
t
. . ' ,
_
tuos prezidento pareigoms.
..
ti •
šeštadieni
.paskambino
GoodmaGėųdajeHp teyas, kuris-vado^u-, tiųę. Libano '■vyriausybę, tar ;ir
savo spaudiniu del Lietuvos la;—
. .
p. .. . .
. ,.
.
p.
,.
.. . nui ir paprašė n, kad sekmadie- •
Vyrauja įsitikinimas, kad
ves reikalų. Si spaudimą reikia. . ..
.5 ,
*. rv
r
,
jai didžiausiai fajangislų parti męs pradėsinre vartoti visą jėgą
1
A
>•
5
J
ls
atvyktu
i
lampa
futbolo
savaite prezidentas p o darys ofi
tęsti. Artėjanti Vasario lb die-- ,
‘
.
jai, pareiškė: “Jeigu jie vartos pries; drūzus’^ pareiškė- pieži. . stadioną, kur Jesse Jackson tū
Jungtinės
Amerikos
Valstijos
akyse
nenuvertina
ir
nemaži•
cialų pranešima apie Reagan
jėgą, tai 'ir mes jėgą pavaito dento tėvas.
nos švente vra gera proga mine- - u p,.
r. p
1 .... . res politic game .
jau daug metų stengiasi rasti ir na (okupacijos) nepripažinimo
j linuose priimtose rezoliucijose
T * v**; , ,
< . ..
i kandidatavimą ros p u blikonų
simo”. .
J
, . .
. .
1 toki J. Jacksono pakviehma
deportuoti
prieš
trisdešimt
mej
politikos
”
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ŠVEDAI STATO DIRBTU
partijos vardu. Taip jiat sakomą,
b priminti mums rupimus reika-L* ,
. , . , .
t!
_
_
'
Goodmanas
lik
tiex
abaku:
Ču
•
'
Eina kovos Beiruto
ši
ištrauka
rodo,
kad
lietuvių
tų
imigravusius
žmones,
kurie
VĖS, IRAKAS GRIAUNA f
kad prezidento rinkiminei kam
B. P.
lus.
negali vykti joks politinis gei-j
■/
.
. apylinkėse
t yra įtariami nusikaltimais prieš protestai prieš JAV Teisingumo
panijai vadovaus W. French
BAGDADAS. Irakas. - ^s‘l kitus žmones Europoje. Teisin- departamento pareigūnų ryšius
futbolo
! mas. nes čia vyks’
Smith.
LIBANO KARIAI NAI
Paskutinės tris dienas^kosos tūoniasdešimt švedu darbjninku’amnodenartamente^stemlaSperungtynės”.
ėjo Beiruto apylinkėse. Drūzai
-r. ‘
gurno aepariamenie įteigia >pc su KGB-istais užgavo jautrią
KINA DRCZl S
1 Žinoma, Goodnranui nebuvo
Edwin Meese tinka prokurore
vietą
Užsienio
reikalų
departs
apšaudė kntauom, falangistų lrt,;moa„ni,s HtrM„OT<
’ ,-'nne],nu.1 I3““-’
tre» modernias dirbtuves, o da- ’ of Special Investigations) savo mente. Trumpa užuomina, kad [ DAMASKAS, Sirija. - Valid patogu atsisakyti. Nors ir tclo- pareigoms. Jis yru baigęs teisę
laikomas sritis. Buvo šaudoma
Kalifornijoj ir porą melu dirbę
bar Irako vyriausybė rengiasi pastangas remia paliudijimais, atsiranda reikalo ‘Tyrinėti kri Juniblat tvirtina, kad Libano
artilerija ir šautuvais. Per tas
tas dirbtuves iškelti į padanges. Į
minalinius nusikaltimus” Pabal kariai, pasiekę šuf kalnų sritį, vo žmona Terrv ir sivo lėšomi> orekuroro darha. Be to. jis vm
tris dienas žuvo 32 žmonės, o su Irakiečiai yra įsitikinę, kad Ira-1 kuruos patiekia Sovietų Sąjun
ga. šios įstaigos bendradarbia- tijo valstybėse mums, tačiau, naikina drūzus l>e jokios a t o- apsimokėjęs kelionę, sekmadie ge^ai informuotas apie įvairius
žeistų skaičius peršoko visą
nas tose dirbtuvėse gamins vimas su Sovietų okupantų orga- nėra patenkinama, nes priimda dairos.
inį Gcodmanas buvo Tampos fui ' idaus reikalus. Ne vieną kartą
šimtą.’šaudmenis, kuriuos karui prieš . naįs Pabaltyje sulaukė Ameri- ma medžiagą iš rusiškų okupan
bolo stadione, kur tuoj pal su vs atstovavo prezidentą įvąi
Libano kariuomenė yra pasiSusirėmimai vyko tarp drūzų Iraką.
‘uos: respublikonų partijos shkos Lietuviu Tarvbos ir kitu or- tų ir jų tarnų JAV vyriausybė ryžusi išmušti drūzus iš tų po tiko Savo “išvaduotoją’’.
kovotojų, Libano kariuomenės
:ūrinkimuose. žino prezidento
bendradarbiauja
su Lietuvos
Irako vyriausybė įspėjo dar’ ganizacijų protestų.
dalinių ir krikščionių falangistų
zicijų. kurias paliko Izraelio ka
— Afganistano kariuomenė^ damos politikos pagrindini^
t tebedirbančius švedus, kad apsi-1 Valstybės departamentas ban-1 okupantais. ši*faktą turėtų JAV riai. Kai izraelitai pasitraukė,
kovotojų dalinių.
vadovybė nori išlaisvint: \>a principus ir gali būti naudingas
do paaiškinti, kad nežiūrint j lietuviai ir ypač atsakingos mūLibano kariuomenė nepajėgė jų
Pirmadienį buvo kelių valan- saugotų,
- . nes bombardavimo
---------- --nic-, ,
..
....
* "• ‘
. JAV su politinės vadovybės dar kar užimti, todėl ten įsitvirtino drib Pakita provinciją, kurią nuo prokuratūroj, šių pakaitų reikag
du pertrauka, bet drūzai tuojau tu ir jie gali nukentėti. Irakie- j okupacijos nepripažinimo,
praeitų motų pabaigos valdo •u prezidentas jau rengiasi prtP
į ir Sovietų Sąjunga turi spręsti tą priminti ir išaiškinti Valsty
zų ginkluotos pajėgos.
vėl atnaujino kovas. Jie paleido eiai priminė švedams, kad Ira
vietos gyventojai, neklausantie- oil Ii per rad ją visiems kraS o
) atsirandančius reikalus, net kai bės departamentui, kaip KGB i
seriją sviedinių į krikščionių fa kas neleis pradėti tų dirbtuvių
gyventojoms.
jie liečia Pabaltijo valstybes. valdo Lietuvą ir parūpina “liu Į Tankais ir kulkosvaidžiais ap- ji valdžios.
langistų užimtas pozicijas. Drū produkcijos.
Į siginklavusi Libano kariuomene Nėra alKjonės, kad šis aiškini dininkus”.
zams pavyko nušauti vieną Li
i dabar žudo visus drūzus. rastus *
- Pirmadienį aukso uncija mas liečia neseniai Amerikos
Valstybės departamentas, ma
bano kariuomenės karį ir sužeis
šuf kalnų sritvje, skundžiasi
Lietuvių Taryix>s įteiktą protes
i kainavo $371.
ti tris žmones.
tyt yra taip pat gavęs priekaiš
Jumblatas.
tu dėl Specialios Tyrinėjinių
tų dėl Pabaltijo valstybių diplo
Sirija duoda Rinklus
įstaigos (Office of Special In
matinių atstovų JAV. Aiškinda
drūzams
vę
v
—
-- Brazilijos
I >1
dUHIIlVldN Maxiadmirolas
.'Id.\Ivestigations) ryšių renkant me
mas siuos reikalus, pranešimas
.
. ,,
... . .
,
’
įmano da ronseea pareiškė, rog t
džiagą prieš įtariamuosius nu
Sirija davė ginklus drūzatns,
nurodo:
lfMin
. .
.5.
, .
1990 melais Brazilijos laivynas
sikaltus
prieš
žmogiškumą.
kuriais jie be pertraukos puola
“Pabaltijo tautoms jų misi
jau turės atominius ginkhis.
Valstybės departamentas apie tai
falangistų ir Libano kari
jos JAV telx'Ta svarbūs simbo
Brazilija neturi pinigų skoloms
| sako:
nės pozicij
liai ir mes tęsiame santykius ĮI mokėti, lx?t vis planuoja atomi
“Sovietų Sąjunga gerai žino
su jų diplomatais visoje eilėje |
nius ginklus gamintis.
mū.«ų pažiūras nuo jų paskelbiatitinkamų reikalų. Šios trys
I m o 191h melais, šio (okupaci
atstovybės yra diplomatiniai
nepr-pažinimo) nusistatyvienetai, kurie yra visiškai ne
— Grįžęs iš Romos kardinclas
m< laikymasis nėra rimtai papriklausomi nuo JAV valdžios j
Jozef Glenip pareiškė, ksd
ęs mūsų tarpusavio santy
finansavimo. Jie yra apmoka-.
tikanas ruošia konkordatą su
kių ar jų krypties. Karts nuo
i
mi iž Estijos, Latvijos ir Lieju-'
karto mes turime reikalų su vos vyriausybių lėių, kuries | dabartine Lenkijos generolų vy-į
riausyl>e.
Sovietų Sąjunga dėl, pavyz-»
k v en dorei is
huvo JAV užšaldytos 1910 medžiui, JAV pU ečių šeimų susi
— Kardinolas Glemp, grįžęs
jungimo su Pabaltijo valstybė I
Aie pareiškimai yra svarbūs. > iš Vatikano, pirmiausia užsuko
se gyvenančiais arba dėl krimi
i j Kahnatinių tyrinėjimų, Reikalas Vatetybės departamentas juos Į į Dancigą, kad galėtų išsikalbėki
Rytų Vokietija išleido šešis vokiečius į Vakarų Berlvną,
Hzuoti preziSaulė
palaikyti ryšius su Sovietais dar© tik todėl, kari Amerikos su Valensa apie dabartinę I>en-!
Atvykusieji apklausinėjami, kad nevestų sovietinė!
specifiniais
reikalais
mūsų lietuviai
keturiasdešimt ke- ’ kijos padėtį.
taikos propagandos. .J

DRŪZAI REIKALAUJA, KAD LIBANO
VYRIAUSYBĖ PASITRAUKTŲ

KGB NETURI TEISĖS
AMERIKOS PROKURATŪRAI
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Skelbiama kaina, aukęior?

LIETUVOS ŽIRGAI

DETROITO NAUJIENOS

«

rius iškelia medinį plaktuką il I
l’gai Lietuvoje vyravo žemai- žiaus antroje pusėje Arabijos gu kotu... Kas daugiau? . ..
DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ CENTRO VEIKLA
i cię veislės žirgai (žemaitukai),1 pusiasalio oazėse ir dykynėse.
Aukcjonierius trečią kartą r
• ištvėrę gamtos sąlygų, sunkaus Vieni tyrinėtojai teigia, kad ara taukštelėjo plaktukų
skelbė,
BLOC valdybas posėdis įvyko kienė. Amerikos himną sugiedos
bų
žirgai
seniausi
pasaulyje,
kiti
, durto ir karų išbandymą, šiuokai Skalka parduota, kai olandas
sausio 15 d caą. Posėdln atsi- Dievo Apvaizdas lietuvių cho
I se žirg j.o^e susikaupė (Uug nau- — kad jie atsirado inišrinami sų Deų Qiailogas pasiūlė sumokė
L.nkė: pirm. A. Barauskas ir na ras. šventės proga pagrindinę
i dingų savybių, kurias jie perda-j dar senesnių veislių arkliais, ku ti
riai — B. Brizgys, Č. fcadeika, ialbą pasakvs Sibiro kankinys
■1 £S
28 luK3tą.xH:iųs
liksiančius aoienų.
dolerių. Jis nu- t
vė palikuonims. Torais savybė ’] rių arabai įsigydavo kariaudami Itirko ir dar vięuą žirgą — Skal- dr. S. Miškinienė. A. Norus, St. Ienas Krei.cnas, iš Čikagos;
mis puik ai pasinaudojo selekci su Azijos ir Afrrkc^ šalimis. Se są. Iš viso aukcione juž 69 tūksŠimoliūnas, A. Vaitėnas. R. Ma unerikielis kalbėtojas dar nepaninkai ir žemaičių bei prūsų ark- novėje žirgai buvo girdomi kup- j Laučius dolerių buvo partiuoU
ckonis, M. Skorupskienė ir Ant.
I ‘ių pagrindu sukūrė garsiąją ranugarių p enu, šeriami liucer-J! trys arahy žirgai,; išauginti Vil
Bus skaitomos trys proklama
Sukauskas.
trakėnų, išvedė Lietuvos sun na ir rinktiniais grūdais, o karo niaus valstybiniame žirgyne,7
Posėdyje buvo svarstoma Va cijos _ Michigano valstijos gu
kiųjų veisles ir žemaičių arklių ’ žygiuose iškęsdavo svilinančią t kuris, beje, vienintelis Lietuvoje
sario 1 Lesios iškilmingo minė bernatoriaus James J. B'.anvislus skambesnį tipą. Susido-‘ dykumų saulę, akmenuotus ke- augina šios veislės žirgus. Skal
jimo reikalai. Minėjimas įvyks .hard, Detroito miesto majoro
mėta ir kitais sportiniais žir bus, ilgai būdavo be maisto ir ]^a
brangiausiai aukcione
vasario 12 dieną. Pagrindimu Coleman A. Young ir Soulhgais. Žvilgsniai nukrypo į arabų vandens, ištikimai tarnaudavo įvertintas Lietuvos žirgas:
lietuviu kalbėtoju pakviestas, ir fieldo miesto majoro D. F. Prasavo šeimininkui.
žirgų veislę.
šiol daugiausia — 10 tūkstančių
suliko atvykti, buvęs Siairo :assi. Pasibaigus akademijai,
Į Europą arabų žirg-s pateko dolerių — buvo sumokėjęs Va
Arabų žirgas nuo seno ap
tremtinys Jonas Kreivėnas, is bus priimta rezoliucija ir iš
VIII
amžiuje. Viduramžiais šar karu Vokietijos komersantas už
gaubtas legendomis ir dabar lai
Čikagos. Amerikie’as kalbėtojas siųsta Amerikos valdžios pareikomas gražiausiu, populiariau vuota sunkioji kryžiuočių raiti Nemuno valstybinio žirgyno
kol kas dar nepaaiškėjo. Iškil l .nams.
siu ir vienu brangiausių pasau- ja dažnai pralaimėdavo kaip trakėną Benuaną> (E. Liet.)
Toliau seks meninė dalis, ku
mingo minėjimo programos va
je. Jis susiformavo VU am- viesulas atskriejantiems arabų
rią atliks Dievo Apvaizdos paradovė — Milda Skorupskienė.
raiteliams. Tuomet Europoje ir
-— Tailando vyriausybė nori
Meninę dalį sutiko atlikti Die-1 pijos choras (vadovas muz. Risusidomėta arabų žirgais. Vėliau Amerikoje nusipirkti bent vie
vo Apvaizdos parapijos lietuvių Į mantas Kasputis) ir tautinių so
Xa talija Sližienė ir Aldona Tabuvo įkurti šių veislių žirgynai ną T'-16 lėktuvą.
či loras (vadovas muz. Rimantas kių ansamblio Audinys” šoke
mulionienė; vadovas muz. Sta
Prancūzijoje ir Vengrijoje, Ang
Kasputis) ir tautinių šokių an jai (vadovė Rusnė Kasputienė).
sys Sližys). Padainavo tris dai
Rūpindamiesi kitų gerove,
lijoje ir Lenkijoje. Rusijoj gra
samblio ‘‘Audinys” šokėjai (va
Užbaigai — Lietuvos himra®.
nas, ketvirtą pridėjo bisui: Kri
fas A. Orlovas 1774 metais nu mes ingyjarn dvigubą džiaugsdovė Rusnė Kaspulienė).
kurį giedos parapijos choras ir
tusiems šauliams (V. Vaičiūno)/
pirko savo žirgynui pirmuosius rną.
Vasario 16-osios šventės inl’ visi minėjimo dalyv,-iai.
Liūliau, lingau paukštelis (liau
arabų veislės žirgus.
nėjimo metu vyks ir aukų va Vasario 16 dieną 8 vai. ryte
dies daina,’ S. Sližio). Nemuną*
jus Lietuvos laisvinimo reika- Detroito miesto centre bus ke
(V. Poltenavičiaus) ir Per šilelį’
Pirmieji šios veislės žirgai bu
tams finansuoti. Aukos bus per- ’ aama Lietuvos vėliava ir nutei
jojau (l.d., S. Sližio). Visos dai vo atgabenti prieš dvidešimt
Estės portretas
K. Šklėrius
si unėiamos Amerikos Lietuvių ūžiama 5 vai. popiet, dalyvau
nos labai gražiai nuskambėjo. metų iš Tersko i Vilniaus vals
Tarybai. Visi lietuviai prašomi jant šauliams ir kitoms orgaai-’
Publika šiltai plojo ir prašė dau tybinį žirginą. Šiandien vilnie
gausiai aukoti. Aukos nurašo zaeijoms bei publikai.
1 dienė ir Danutė Petrauskienė apdirbimo Įmonė. Galima buvo giau dainų.
čių žirgyne jau 27 arabų žirgai
mos nuo mokesčių.
ir 18 kumeliukų.
Prieš ir po Šventės minėjimo Klaipėdos Krašto vaduotojams į lengvai gauti žalios ir rūkytos
Rengėjų
vardu
padėkos
žodi
.1.^ aukų
« ■.»!»n ■..«-»
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Valdybos posėdis užsibaigė vyks
vajus. Aukos bus per ir kitiems garbingiems sveciarris' žuvies. Gyvulių skerdykla su
Į Tersko aukciono ringą įve
tarė
švyturio
Jūrų
šaulių
kuo

geroje, nuotaikoje.
siunčiamos Amerikos Lietuvių prisegė po gėlėlę.
r šaldytuvais varė biznį su visu pos pirm. B. Valiukėnas: klebo damas žirgas iš'Lietuvos Skal
* * ❖
Tarybai, Lietuvai laisvinti dar
ka. Reikia gerai pasukti galvą,
I pasauliu. Du kartu savaitėje
Nepriklausomybės atstatymo bams finansuoti. Iškilmingą mi-! Akademinei programai p~a- Į turgai, i kuriuos suvažiuodavo nui kun. A. Babonui, paskatinin- kol parenki žirgui tinkamą var
i~ i
k
šaulys,
66 metu sukakties iškilriejimą ruošia Detroito Lietuvių vesti _pakviestas
____ __ _______
, parap' Į žemdirbiai parduoti savo pro- kuit raš. V. Alantui, muzikui SI. dą, nes jis būtinai turi prasidėti
Organizacijų Centras.
13°s tarybos pirm. Albertas MĮ1 i Tiktus. Pamaryje laivu statyk- Sližiui, A. Vaitiekaičiui, M Aba- jo motinos ir tėvo vardų pirmo
mingas minėjimas
* j siūnas. Invokaciją siu a 1° Sv-;
lentpiūvė, didžiulis malū ! riui, A. Misiūnui, sesėms šau-1 siomis raidėmis.
Vasario 16-osios minėjimas
Klaipėdos Krašto išvadavimo ! Antano parapijos klebonas kum- nas, kuris visam miestui mal lems — A. Bukąjįięneų .St. Pąu- .’ Kol' Skalka -išdidžiai žįngsįvyks vasario 12 d., 12 vai. 30
paminėjimas Detroite
»
Babonas. Pagerbti žuvusieji. davo duonai ir pyragams grū likienei, S. Sirutienei ir kitoms ■ ntubją po ringą, aukciouiėrius
Centre,
niin.,
Kultūriniame
šaulėms už vaišių paruošimą.
I Klaipėdos Krašto vaduotojai.!
? apibūdina žirgo pirmtakus, aišdus. Mieste buvo ir daug kitų
125335 W. 9 Mile Rd., SouthMinėjimas įvyko sausio 15 d-• Paskaitai pakviestas rašytojas Į
——~
: kiną privalumus.
- 7 .
Užbaigai
atsilankiusieji
sugiemažesnių
įmonių-,
ir
įstaigų.
Prie
field. Prasidės 10:30 vai. pamal- pamaldomis Šv. Antano parapi- ■ Vvtaulas Alantas. Paskaitinin
domis visose trijose lietuvių pa jos šventovėje 10:30 vai. ryto.. ]<as plačiai nušvietė Klaipėdos i pajūrio, gražios apylinkės. Pajū-|dojo Lietuvos himną. Į .minėjirapijų šventovėse—Dievo; Ap- Į Į šventove buvo Įneštos š<esios
" • Krasto vadavimo žygį ir Klaipė- ryje, link Girulių, ruožas miško, mą atsilankė apypilnė salė. ‘MiMiške išvedžioti keliai. Malonu nėjimas pavyko-t Įab^i gerai.,
vaizdos, šv. Antano ir šv. Petro. ’ vėliavos: Amerikos, Lietuvos, dos Krašto reikšmę.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
Dievo Apvaizdos par. rajone, švytūrio Jūrų šaulių kp., St. j — Lietuvos vienintelis jūros buvo pasivaikščioti liuoslaikiu. Rengėjai — šauliai švyturiečiai.'
* * * ' ' ‘ r . J ' ’■
Ne taip toli ir .Palanga ąu Biru-1
SY^* v<^aviJ pakėlimas. Kvie- j Butkaus kp.. Kūrėjų Savanorių * mostas’ ir laivynas Lietuvai pri. yra r seniausia, didžiausia, irturtingiausia lietuvių fraternalinė
MIRĖ V. ĄLKEVĮČIŲŠ.
organizacija, Hetmian^ištikimai taręgoįanti jau per 97 metui.
darni visi dalyv v auti. Organiza- j ir Dariaus-Girėno klubo.
! gavė daug reikšmės ir gyvasjin-1 tės kalnu. Sekmadieniais ir te- ,
nai
lengvai*
pasiekiama.
.
>|
SLA — atiteka" kuliškius darbus, geibsii ir kitiems, kurie tuos
cijos pamaldose dalyvauja su, šv. Mišias už žuvusius Klaipė-* gurno. Kadangi Klaipėdoje gyvė*
šių metų sausio mėn? T meną,
,
, «.
darbus dirbai
,
*;
’:7 -?•"
:
,
vėliavomis, pasirenkant šven- įos Krašto vaduotojus ir tai die-,! nau,
įau tai
Įaj gerai
oerai pažįstu
pažįstu miestą
miestą ir
ir
■ : i
: Ji
v ;.
• <
s
•
Prelegentas plačiai nušvietė po ilgos ir sunkiem ligc«,į.į^(ilaų-- . ■'
- SLA -L išmokėjo daugiau kaip ASTUQN^ifflJJONUS dolerių
:
lovę.
nai skirta pamokslą pasakė pa- . apylinkes bei kraštą..:Man.mies- miesto ir viso krašto reikšmę, kęs virš 60 mėtų mirė-Vytautas
;apdraudu įavo nariams.-- '<-’.-V<Ą.-t .t.į
Vasario 16-osios iškilminga rapijos klebonas kun. Alfonsas I Įas, apylinkės ir pajūrys labai žodžiu, Klaipėda ir jos kraštas Alkevičius-Alkus. Vėlioms tūrė
"*
’ —; ' 5 *
- ’-k * ‘
'• J*- •
‘ s • '
. '’ " - '
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
akademija įvyks Kultūriniame Babonas. Mišių metu gražiai l1 patiko, pasižadėjau pats sau turėjo kuo pasidžiaugti ir pasi jo medžio apdirbimo įmonę per
• nariams patarnauja, tik -savišąlpaį pagFtodH.‘
Centre 12:30 vai. popiet. Orga giesmes giedojo parapijos cho- j Klaipėdoje visiems laikams ap-- didžiuoti. Paskaita turiningą, pusę su broliu. .
Kiekvienas lietuvis rf-betuvių' draugas gali
nizacijos taip pat dalyvauja su ras, vadovaujant muzikui SL l įgyventi, bet, deja, taip Dega-Į. užtruko apie vąlandą laiko.
Buvo pašarvotas Martison tai-,
SLA L- apdraudžia' it Taupomąja apdranda -A Endowment
vėliavomis. Vėliavas tvarko Švy Sližiui, o tarpais solo giedojo! įėjau įvykdyti.i. ;Buvo svarbu,! Algirdas Vaitiekaitis paryški- dojimo koplyčioje.
—
v
1
♦
•
*
> -; V _ Insurance, kurt ypač -naudinga? jaunimui, .siekiančiam
turio Jūrų šauliai. Minėjime in- Birutė Januškienė. ’
Velionis buvo gero būdo,
kad Klaipėdoje buvo darbų, nes ; no apie Klaipėdos kraštą su JS0?.
rU
aukštėja'-mdkslo ^-į^gyvefiimė-ptacHiaL - - '
’
-J- •j
~
T Lų
T 'ū. '
J
’
vokaciją sukalbės Šv. Antano
įvairūs
I
gyvenamas.
Mylėjo
šeimą,^gr^
Po pamaldų, parapijos salėje buvo daug įvairių įmonių. ApartL tyla parodėle —
' SLA ė- vaikūsiapdrapdžia pigia tėrnflnūota' apdriudą: uf .
parapijos klebonas kun. Alfon-1 Įvyko akademija. Minėjimą a ti uosto sandėlių, didelis geležiu- veikslai, knygos,. žemėlapis, žiai sugyveno- su draugais.
ąpdrandos
tlk JSOQ toetama.
sas Babonas. Iškilmingo minė- darė švyturio Jūrų šaulių kuo- kelio mazgas, miesto rotušė, j Daug kas parodėle domėjosi.
Sausio mėn. 4 dieną, po geduti
jinio programai vadovaus D. L.' pos veiklus pirmininkas Bro- Sporto rūmai, kareivinės, teat-j Po paskaitos sekė meninė dą- lingu šv. Mišių §v?Peįto šven.6įįl
jie Jutos mietai ^pašėib&s?
Organizacijų Centro valdybos nius Valiukėnas ir Įnešė vėlia- ras, Prekybinis ir Pedagoginis lis, kurią atliko Detroito Mojtčė vėje, nulydėtas Į šv; Kapo kapi
Galite kreipH?‘i£ Uesifti i ŠLA
vicepirmininkė Milda Skorups- vas. Birutietė Kristina Daugvy- institutai, Raudonojo Kryžiaus lų vokalinis kvartetas (ČesloyĮa nes amžinam'poilsiui.7 • ■
i?- -. ' .-r.*.- Ąf
■ A-,r.: - ’ —
Nuliūdime liko mylima žmo
ligoninė. Prie uosto — žuvies Pliurienė, Birutė JanuškienjJ,
na Elena, sūnus Arvydas id duk
307 W' 30th Sitį -NeWYbft/N.Y
ra Dajana.
; TeL(212) 56W1ŠUVytautai, ilsėkis ramybėj e.-’,J'• UTERATŪRA, lietuvių Hterttūros, meno ir mofarU
Ant. Sukauskas
\U1|
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

TJM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet netemtą. Vine
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y
Meilau* straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotrankomto %
M. K. duriiordo. M. šūeikio, V. Kašubo*, A. RCkštdėe ir A. Vara*
kūrybos poveikslai*. S65 pu*L knyga kainuoja tik fS.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* ir to*
MARIJA NOREEKIENfi
tini* šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie data\
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stūluml Ir surinktais drurmenlrn* >du<iHiit'iiiiiiiiiiiii:!iiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiinfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih
• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr*ij
ta* Tnoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mum
gyvenimo bruožą apraiymaa, bėt tiksli to laikotarpio buities Uta
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių kayg>

9 - i

SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp,

Tl-ILTIil I1MI1111 | 11111

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2^01 W. 69th SL, Chloago, Uh 60629 ♦ TeL 925-2737
ptomiai parsžyta studija apie Rytpntelua, remianti* PakahOf |
Labguvos apskričių duomenimis Apraiymal jdomūs kiekriaian
Beturint Leidinys Huatruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodama

Ini. UODAS MIKŠYS,
60 metų studijavęs, kaip

Bao4Hngoje 338 pusi knygoje yra Ryt>rflstų BemHapte

> K4 LAUKI? LBMB. raiytojo* PetrtmAMo Orlntaftėt at£
mtn&nal tr znlntyi apie aimenia fr rietu MprUL LJetuvoje tr pb
maMala boBevftų okupacijos metalai Knyga turi 234 poalaptm
bet kainuoja tik IK
b JULIUS JANONIS

Jurgio Jailnri
stj>. Dabar M
Knyga ya <fl

af

n

1

.

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, Ill.
HNGAJ KPTLDOMT RECEPTAI

• FANNIE MAY SAL-

Atdara šiokiatFeniais nuo
vaL ryt°
**
vakaro.

rri

paraše 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada >
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyto apie Lietuvą. Ueturifll
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. A
lietuviu kalbą liečtoafiaa atrankas, paruožė lik
Ir patarė mans toliau studijuoti.
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TVIRTA SVEIKATA- A nvi LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmu darot

Naujausių moks'c ūmų populiarus p>,

grindai
'rimas

JONAS oDOMAVIČIUS, M. D.
I
1

kiekis. .Minėtam gydytojui taip i tę, suherti vaniTną ir sandaria!
pąt buvo Įdomu sekli kitą gru Uždaryti. Girą galim* gąrti se
pę jaunų žmonių, kurie turėjo kančią dieną. Ji saldžiarūgšti,
sumažintą cinko kiekį kraujuje savito skonio. Senovėje tokią girą darydavo bulviakasio, lina
Ir sirgo išprotėjimu dar prieš
pensininko amžiaus sulaukimą. mynio, kūlimo progomis. Šitokį
Tai išprotėjimu dar prieš pa- receptą iš seniausių Žemaitijos
šeimininkių užrašė J. Uginčienė
senstant (presenile dementia).
ir patalpino savo išleistoje kny
Kodėl cinkas gelbsti
gelėje Žemaičių Valgiai.
nuo Išprotėjimo?

Kūnui reikia būtinai Įvairių STENKIMĖS GERU PATA
mineralų, jų tarpe cinko, vario, I
RIMU PASINAUDOTI
geležies, magnio, jodo ir vanaSVEIKAS MĖSIŠKAS VAL
dio, iš viso jų net KETl’RIOLl- Į
GIS — KALAKUTO KOJOS
KOS. Kūnas tokių mineralų rei
_ SU AVIŽOMIS
Virš 65 metų pensininko išprotėjimas: į
kalauja labai nedideliais kie
atminties praradimas, nesiorientavimas,
kiais, įx> keletą miligramų die
Klausimas. Tamsta patari val
noje. Atsimintina kiekvienam, gyti kalakuto kojas. Ar galite
netekimas ryšio su žmonėmis ir daiktais
.<ad kūno celės turi variklius, patarti kokį valgį iš kalakuto
gerokai atstatoma mineralu cinku.
!
žadinamus ENZYMAIS (enzy Kojų galima pasidaryti, kai vien
(Naujausia mediciniška tiesa)
mes). Įdomu žinoti, kad net aš tos kojos nusibosta. Ačiū.
tuoniasdešimtyje (80) kūne esa
Atsakymas. Pagal savo skonį
Net du (2) milijonai v;-š t>5 gausiu maistu. Tada tik pradėk
mų enzymų, celių variklių yra
prisidėkit prieskonių (muštarmilų sulaukusių amerikiečių nuo sklerozės gydyti trejopais
rinkas. Celės be enzymų yra ne
dos, česnako...) į šitaip paruoš
pensininkų dabar raudasi išpro vaistais: cinku, Niacinu su dar
veiklios — niekis. O be cinko
tas su avižomis kalakuto kojas.
tėję, serga jie DEMENTIA. Dar dviejų vaistų kombinacija ir ge
Menininko J. Juodžio kūrinys “Moteris ant raudono žvėries”
enzymai neveikia. Iš čia ryškėja
Medžiaga. Sumalk pusantro sva
kitaip tų išprotėjimų gydytojai rimuliu (hyderginu). Jokie ki
cinko svarba žmogaus kūno
ro kalakuto kojų mėsos be odos,
vadina. Vokietis gydytojas neu- tokie vaistai šioje ligoje nieko
sveikatai, jo normaliai veiklai.
relogas Alois Alzheimer (1864- nepadeda ir gydytojai, čia yra ir
3. nesi orientavimu hike, vietoje ; 2. Jis turi pradėti valgyti miš- Cinkas įeina Į tokias kūno me dienas puodelis pomidorų sun
padaręs — tik ne aš”.
1915) tą išprotėjimą aprašė me-! bejėgiai. Tokie ligoniai savas
Jis pė .dieną su rūbais g uii | (disorientation), ir 4. netekimo į rų maistą (daržoves, vaisius ir džiagas, kurios kontroliuoja at kos. Trys ketvirčiai puodelio ne
diciniškoje spaudoje. Todėl da-■ dienas baigia prieglaudose.
J ant .sofose-naktį vaikščioja ir J sąryšio su aptihka: žmonėmis ir i baltymus).
sinaujinimą celių, kurios suda virtų avižinių dribsnių (oat
bar šiame krašte toks išprotė įdomu bus lietuviams sužino mėgina telefonu naudotis bei ža- daiktais (loss of contact with
3. Jis turi pradėti maitintis ro paveldėjimo medžiagą, kurios meal), vienas kiaušinio balty
jimas, tekia ■ deinentija vadina ti. ką reiškia .angliškas žodis*' dpa iš miegu buto bendrą, gir- the things.'
_ . aĄd people - around i gausiai cinko turinčiu
.
_maistu:
.
takoja naujų celių gyvastį, mas lengvai išplaktas, ketvirtis
ma’. ALZHAIMERIO LIGA (Alz- CRABBY. Tas žodis kilęs iš. žot di,- “Eilę ,tu arbatos užkaisti”, one). Išmokime visi ir tuos ang-| stambiai maltų kviečių - rugių sveikatą. Kūnas turi turėti pa puodelio sukapoto svogūną, jei
be. mar’s’ Disease). .Tokio išpro-' tj Ižio VftžYS. (crabj.t Visi žinom, Taip ir'šlaitus kartų kitaip iš- tiškus tos ligos pasireiškimus, j duona (jokiu budu ne vatine kankamai cinko, kitaip minėti naudosi druską (skanu ir be
bei to- ,0 enzymų — celių variklių jos) — vienas arbatinis lygmatejjipo vardą' Įriekvicnas Įsidė-1 kad vėžvš neina. tiesiai.'.. Jis tai- brofėjęs pensininkas elgiasi irt:ada
----- pajėgsime intęligentiškiau
—-ę----.j duona), tokiu ragaišiu
nas šaukštelisjos, ketvirtis
mūkimą' ir a Įsiminkime, nes atbulas rėpljoj ai_ tai į šonus su- risjems gyvenimą sunkina. Jišį kalbėtis su amerikiečiu gydyto- hciais pyragaičiais. Tokius juos dirbs netinkamai.
dažnam .prisibis. turėti y reikalų kiojasi. Taip elgiasi, ir žmogus. į nori rūkyti,. Šaltyje basas lau-• iu aPie S3v0 taiP susirgusius tė- gamina dabar visų mūsų nauIšvada. Bėkime išprotėjimui šaukštelio pipirų.
dai geros
geros kepyklas.
kepyklas.
J\-us bei uošves.
dai
;u ta’ 1‘ga. Dabar tokiai demen- .• susirgęs DEMENTIA. Jis. esti su '••kan eiti' “pasivaikščioti”.
iž akių tinkama mityba, Iškal
Darbas. Įkaitink krosnį 3o0°.
Tik taip trejopai elgiantis, bus ant ir cinko pakankamą aptu
tija -sergančių, virš 65 metų suį ’ siraukęs, surūgęs,, paniuręs, pik-Sudėk visus patiekalus ir gerai
Su kiekviena negale reikia
Kodėl išprotėja žmogus
naudinga priiminėti CINKAS rėjimą su maistu bei priediniai
laukusių mūsiškiu ir riėmūs.iškių tas. rūstus, ■ šiurkštus, painus!
įmaišyk. Suspaustai sudėk i
galimai stipriau kovoti
kapsulėse (esant gydytojo žinio ,u vaistu. Daugiau apie tai kiskaičius- Iširai' gausėja. Gydyto keblus, priekabus, dėl mehįnieT
Tok o ispJ’oiėjimo pavadini
ALIEJUOTĄ 8 ant A ir 2 colių
jas vis dažniau mini tos ligos kių užeigaunąs. nepatenkintas,' mas DEMENTIA aptaria suga Ne visas sunkenybes žmogus je). šitaip elgiantis, didelė dau ą kartą.
skardą. Kepk prie 350 laipsnių
vardą, todėl irtos apsišvieskime ;iiž geriausią, jam suteiktą jia-j dintą smegenų veikimą. Po to gali prašalinti. Kai žmogus ne guma mūsiškių pensininkų pa i Pasis kai tyli. Eric J. Under- apie vieną valandą. Leisk pasto
tos ligos pagrinduose ir' jos iš- .ilau^ą;. nedėkingas, ;ViŠką'niėkii'j’.kio ijgonip^ąiuĮ'tie jo
_ smegenis gali prašalinti-sunkenybės visiš- jėgs išvengti minėto išprotėji vood: Trace Eelements in Hu vėti keletą minučių pirm plaus
vehg-i.no bei gydimo. reikaruosė..’ Ąaht
:ąahts.
tadajisturistengtisląsun- mo. Todėl visi nuo šiandien ryž- nan and. Animal -.Nutrition.
s. Datat'nąyinuii. sėprisilePSmediciniškąi tiriant, surandama
iant.
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priežastis darB1“^ būt^ palengvintas‘gyve-■ Įlakių, nės ligos išvengimas yra
DĖL KO TIE VYRAI
reti
ILCZ 111 \ Ax&'Xolv CL o •
\ Tikra -tris..ligos
nežnioįiškaš.
• ’ Tinko išprotėjimas
’ y;■ taip
elgiasi Chicagoje. j geriausias jos gydymas.
“Žalgirio” futbolininkai
~- -'■■
- TĄ^ĄGOTĄ BUČIAVO
nėra1 fikrąį žindriia.Dabar
visj] nimas. Taip
'
’
*
’
:
f
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■
■*
Vietname ’
Amerikietis vaištĮįrinkas skujų ; pėnšinihko,* ;6 'dabair^demčiitia ddugiąu aTsįrandaj Įrodymų, kad policininkai, areštuodami Chica j| Nelaimė, kad mūsų tarpe dau
A
- f
- •
Klausimas. Mano kaime, Liedžiasi. kai!. kai jo uešvė bu- (ALZfciEIMEilIO liga) susirgu tojfs i.'-pi'p-tčjimasTgaunasi trūks gos ištvirkėles ir ištvirkimo na- 1 gelis mėgsta kalbėti apie ligas
Vilniaus “Žalgirio” futbolinin
uvoje, kas šeštadienis kaiminka
vu&r’sena.viš^ą. kaip vaikas, tai sio. Namiškių patalpintas į šv.ie tant kūnui reikiamo maisto, mų laikytojus. • Ištvirkavimo' cisai nebūdami gydytojais. Mat
kai lankėsi Vietname. Jie nuga
buvo dą“ nieke-, bef kai ji dabar sų, šiltą, švarų butą-ir aprūpin-; ypač mineralo cinko. Dėl lokio (tos "seniausios žmogaus profe re mediciniškų studijų nešt ..gota iš džiovintų cviklinių bu- lėjo -Kantcho miesto komandą
akėlių padarydavo tokią garpasidariusi “CRABBY', tai tie-, t.':ąs mats t u bei danga, vis nepa rinko trūkumą, smegenys ima sijos”) negalima visiškai pra
mediciniško galvojimo. Tad
Ižią girą, kad susirinkę kaimo — 2:0 ir Hošimino miesto jau
šalinti
tol
kol
dauguma
žmonių
slbg nepakenčiama: ji susirgusį 'enkintas. •
nenormaliai
veikti.
Tada'
teks
’ ’
— 1:6,
į esti labai klaidinami žmonė'
yrai ją nubučiuodavo iš dėkin- nimo rinktinę
aesusilvarKysSflĖsavoiriis
asme'
AJžheimęrio ligą. Kas’ daryti? —. . j’Kaip aš
*
« -*
j atsiradau “Kas ^ansinirikas suserga išprotėjimu
j kaip lygiai būtų klaidinami ii >umo, tokios skanios giros panybėmis,
bet
vis
vien
reikia
vaj
jis klausiai'A įsakymas: duok jai' atnešė čia lovą? Aš į ją negul-j (dementia'— Alzheimerio liga)i
R. žulpos pergalė
j nelaimėn stumiami, jei kas, ne.
maisto, turinčio pakankamai cin siu”. ’ “Aš nevalgysiu”. Atlikęs 5 1 as išprotėjimas .svarbiausia Ivti visuomene nuo nemorališku 1•i inžinierius būdamas, imtų sta agavę. Aš tada dar nedidelis
ko. gausiai girdyk ją naudingais gamtos re'kalą kambatyje ant ŠETVEFEOPAI PASIREIŠKIA: šašų: reikia kontroliuoti šita |I lyti namus bei tiltus. Sakysim ruvau. tik atsimenu, kad būro-- Turkijoj Įvykusiose plaukimo
zėlius ji džiovindavo, plačiais varžybose vilnietis Robertas Žulskysčiais ir maitink mišriu — divceio ir sutepęs sofą tvirtina, E sum Šimu (confusion); 2. ne- blogi.
[Naujienų šeštadienio numeryji griežiniais juos, supiausčius. Ji
pa iškovojo pergalę, nuplaukęs
daržovėmis, vaisiais ir baltymais kad “Čja kas nors buvo atėjęs atsiminimu (loss of memory);
Nuo 1979 metų policija pra-1 net vedamuoju Įdėtas rašiny liek;m paslapties neišdavė, ir 200 m krūtine per 2 minutes
/■ėdė morališkai netikusių vie- apie Sveikatą... yra meškos pa’ ą Į kapus nusinešė. Gal, Gero, 14,74 sek.
tuvių Chicagoje valymą net 80 į tarnavimas skaitytojams, nes ja daktaras žinote tą paslaptį?
kartų. Iš buvusių tokių 75 vie-j me taip suvelta dalis tiesos si Prašome ją mums atidengti, ir
tovių. dabar šiomis^ dienomis didele netiesa, kad žmogus viei .nes dabar gaminsinu*s tą vy
s
ialos susilauktų, mėgindama.1 rams patinkamą girą iš burokė
sutvarkytos d vLpasku tintosios.
Taip mums reikia elgtis ir su sekti neteisingomis išvadomis I ly. Ačiū iš anksto.
kita visiškai pilnai nenugalima Apie lai šis skyrius stengsis
Atsakymas. Burokėlių gira da
i negerove — arlerioškteroze (pri- skaitytojams patiekti dabartį roma šitaip. Medžiaga: vienas
Į skrelimu arterijų ir dėl to gavi lės medicinos žinias podagros
rilogramas burokėlių (nedžiomu širdies atakų, paralyžiaus eikalu. Ateityje reiktų visiems /inlų), 10 litrų vandens, vienas
bei inkstų sugedimo). Dsbar atsakingiems žmonėms atsakin Kilogramas cukraus, pakelis vasusekta, kad paveldėjimą le giau elgtis sveikatos reikaluose .lilino, 100 gramų mielių, pusė
miamieji gensfi turi didelės nereikia žmones raginti važinė Kilogramų razinų (razinkų, džio
reikšmės i sklerozės išsivys Ąm: j ne inžinierių statytais tiltais, vintų vynuogių),
į iias žmogų. -Iei paveldėjimas aes lokio važinėjimo pasėkos
Darbas. Burokėlius išvirti, nu[ ėsti sveikas, tai žmogus net ne Ta visiems laibai aiškios, kaip upti ir smulkiai sutarkuoti.
į sveikai gyvendamas (rūkyda- nedikui aišku, kad podagra sėk Vandenį užvirinti, į jį sudėti su
t na’s, pcrsivalgyrlamas, ųžčisedę- mingai gydoma citrininių vaisiu
tarkuotus burokėlius įr palaikyTou can’t aflbrd io be wrongs
aukomis,
kurios
burnoje
rūgs
f
damas,
nervindamasis
dėl
menkBeoauae if yw’ro ifi chargw rf
1 niekio...) susilaukia gilios se rios. o kūne virsta šarminėmis. :i 10-20 minučių. Skystimą per
tb« family budgvt, yoa’re
košti. ataušinti, supilti įšskildyęiwng«th«olland
^daJdnf aecisDCiB mjqqI th®
natvės.
sakysim,
kaip
cigarų
rū*
firtunk too.
ias
mieles,
suberti
cukrų
ir
pa

. Pensininkų tarpe išpro
flt»r» every 3,000 te
And that**
t kvtojas čiurčrlis. Gi- jei pavel6,000 mlto» to avoid
statyti šiltoje vietoje, kad gira
tėjimas gausėja
SariMB BooduoKM in. Bw
J
dėjimas
nesveikas,
lai
ir
sklero’
watting gasoline.
Lheoitaroagh your bank. Gr
parūgtų. Kei gira kiek pa rūgs,
ewomge your huabandt*
Gausėjant senyvų žmonių
i.cė atein*- anksti (20-30 metų susuberti gerai nuplautas bei nu
•ige up fix th* RayzWLBaw
Don't he a Bofti LoąeH
j laukus), nežiūriai žmogaus pa kaiėiui, jų tarpe gausėja ininė- sausintas razinas. Po to ją su
ingi Plan where be werka.
That way, while jmTre
as išprotėjimas. Anglų gydytostangų sveikai gyventi.
pilstyti į butelius arba statinairneetmg the day-to-day e*r as Hullin ižtyrė virš 65 metų
pertea. you’ll rtiūbebuvdh<
• Čia irgi turime elgtis, nusižiū• more .secure ft <tur« for your
:urinėius 1,200 pensininkų Bri
; TI? i Chicagos policininkus:
tų ligoninėje. Jų 32^ buvo 75
Uri. Seringa Bonds. Far
nežiūrint, kad paveldėjimas netbe woman who really knew*
netų; 20% — virš 80 m.; 23%
e cnod be ream.
. rVelkas, mes visi turime galima
3uvo devyniasdešimtmečiai. Iš
j įveikiau gyventi* tik tada galė
. ų 1J4MK išprotėjimu sirgo 261
jime tikėtis geriau nugalėti ne
smuo (17% vyrų ir
mo, fVęiką paveldėjimą.
.erų). Buvo tirtas tų ligonių
Ne kitaip mes tinime elgtis sraujas, o pas 220 jų buvo rasta
ttr su pensininko išprotėjimų. žymia: mažiau cinko hraujuje,
1 Nors tokio negerumo negalinu palyyinus su tais ligoninėj eean! viekai prašalinti, reikia hibjąv <!aU ligoniais, kurie nesirgo dt
pradėti pensintnjui talkinti. Vi I rnentia. {domu, kad m visi liuvo
sų pirma, jis tųji trejopai tvar | labai seni denientfkai. kurių
kytis so maistu.
Į kraujuje buvo numažintas cinko
1.
turi pradėti gerti pau
dingų skysčių, p<y tuziną didelių
stiklinių per dieną. Ir taip elg
tis krekvitną dieną per visą save
tikusį gyvenimą. Šešias stlkL’nę;
remiu uncijų) Jl$.*furi isį{e|'tiNVar.ruy vandenė 1t*ėešifc nar£
-dingo skve ro (rgferių stilėh)) ša
lis sriubų (trijų kj-kšėių). pėau
kų ir tjgufio pMtfo (stikUaė'
kaariien) ir Miklinf kblbku^ to
jų tirštn btdjono (želė) - irjT
kasdien
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Rjr the woman
whok at the heart of
her family^ finances.

ENERGY
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žmones.
Kada sekretorius Shultz praeitais metais buvo nuvy
kęs į Kiniją, kad galėtų išaiškinti Kinijos vadovams Ame- •
THE LITHUANIAN DAILY NBWS
rikos poziciją keliais 'klausimais, tai jis buvo užsukęs ir *
Published Drily. Except Suudiy. "Monday 'and Holiday,
į Pakistaną. Pirmiausia jis susitarė su generolu Zia dėl
t>y Whe Ijtbuaman News Publishing Co., inc
tZW So. HaHHo SUwl Chicago, IL &O60*
Telephone 421-6T0C
amerikiečių teikiamos paramos Pakistamu, o vėliau pats
Pakistano diktatorius Zia patarė sekretoriui nuskristi
’ECONU-CLASf' l'OSTAGE PAID AT ‘H1CAGO, n J .INGIS (ISPS 3749+00<i
į pasienį ir pasimatyti su afganistaniečiais, atbėgusiais
Postmaster: Send address changes to Naujienos
į Pakistaną
1739 S. Halsled St., Ch.cago, 11/60608
•Sekretorius SFukz, pakistaniečių dydhnas, pasiek’
Chybcr tarpeklį, kuriuo afganistaniečiai iš Afganistano į
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metams_______
$4O.UU
pu^ei metų
$22.00 žingsniuoja Į Pakistaną. Jis matė suaugusius vyrus. mo-Į
Subscription Rites:
trims mėnesienų
W12.60
$4.00 teris vaikus. Sekretorius panoro tarti jiems kelis žodžius,
Chicago $45 UU pei year, $24.60 per
vienam menesi m
xx months, $LLUU per 3 months. In
bet nenorėjo, kad tie žodžiai išeitų viešumon. “Bič’uliai
jther uaA localities $40.00 -per year Kanadoje
>22.00 pei six months, $12.00 pei
kovotojai už savo krašto laisvę, mes esame su Jumis”.
metams
-hree mouths. Canada $45.00 per year,
. $24.00
pusei metu_____
Kai Sovietu kariuomenės vadovybė atšaukė iš Ri Ve i
>ther count! ie$ $48 uu ner year
$5.00
vienam menesiui ~
kietijos 100,009 kovai paruoštų karių, tai juos trauk’n:a;I
Užsieniuose
£5 cenu per copj
■’toiiją ir nuvežė Į Afgar.’stnn'
vežė per visą fc-v
348.00 pasieni. Amerik:
metams ___
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iomenės vadovybė atidžiai Me
$28.00
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pusei
metą
______
Nuo sausio pirmos dienos
imą Kada Afganistano radr
Sovietų kare iM
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriam stotis paskelbė
policijos vado prašymą Sovietų
Chicagoj e ir priemiesčiuose
sekmadienius, pirmadienius ir šven
at atyti tvarką Afganistane”, tai
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro vyriausybei “pad
metams _________
vė, 1739 So. Halsted Street Chicago
M. oU«r.Hxl-s
Sonetų karo jėgos perėjo sieną.
Šaltos žiemos vaizdas
pusei metų ______
rfi-UO JL 20508 TeleL 421-6100.
$104X1,
trim g menesiams
Prez. Jimmy Carteris, patyręs apie Sovietų karo jėgų
vienam mėnesiui
Pinigus reikia siųsti pašto Money įsiveržimą Į Afganistaną, uždraudė sportininkams vykti
nustatyti, kas New Yorke sprog
Šitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
dina valstybines įstaigas, kas
Į Afganistaną ir pranešė rusams, kad JAV padės afgažudo ir sužeidžia nekaltus žmo
riistaniečiams kovoti už savo krašto laisvę ir hepriklauNAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
somybę. Rusai pradėjo kovą prieš amerikiečius žyihiai New Yorke prisiek tįsiąją teišk bę buvo vedama, tai abi atsha- nes. New Yorko valgykloj spro
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai popiet šeštadieniais —iki 12 vai
go bomba, kuri užmušė 40 ten
anksčiau, negu jie užėmė Kabulą. Jų agentai nužudė mas-nagrinėjo bylą kovotoju už] kė atsakyti į prokuratūros klau- valgiusiu žmonių. Ten buvo ir
JAV pareigūną Afganistane.;
Puerto Riko nepriklausomybę. Į simus. Jos pareiškė, kad Ame- puercorikieėią, užėjusiu užkąsti.
Kremlius Afganistano dar nepaverge Įtakingą
—Amerik’rii. i pededa afganištahiėČiams vesti kovąl Bylė; buvo didelė, ji tęsėsi porą 1 rikos vyriausybė yra priešinga Daug nekaltu žmonių nukentė
Prieš ketverius metus Sovietų karo, jėgos oficialiai prieš okupj."
.. . .
.. .. e.'galba.yi'a'tėkia.silpna? : metą< Septyni tos -byios dšlyviai Puerto Riko nepriklausomybei, jo. Namų sprogdinimas nieko
jąuyhuteisti, o penktadienį buvo todėl jos teismui neliudysian- bendro neturi su Puerto Riko
Įsiveržė Į Afganistaną, bet iki šio meto Kremlius Afga-,
nepriklausomybe. Puertorikienistano dar nepavergė. Oficialiai Sovietų karo jėgos pra '■.ano pareigūnes. — Jie pasiunčia afganistaniečiams-šąu- hagrinėjama byla dar dviejų ėios.
Prokuroras pasakė prisieku čiai gali kovoti už Puerto Riko
nieterą, atsisakiusią liudyti pr:
dėio Įsiveržimą, kai Sovietų kariai iš aerodromo nuvyko ūvus ir šovinius, bet patys amerikiečiai’neateina padėti., siekusiųjų teismui.
siųjų teismui, kad šiuo atveju nepriklausomybę. Jiems gali
-'
Į Kabulo radijo stotį, nuginklavo stotį saugojusius Afga- Ymerikiečiai atsiuntė priešlėktuvines patrankas, ,kad vie-; Kada moterys buvo paprašy- jam visai neberūpi puertorikie- padėti ir amerikiečiai, jeigu jie
nis^ano t kareivius,/ąf ėinė iš jų diržus ir-per Kabulą nu tos gyventojai galėtų išstumti rusus; iš kalnų viršūnių. itos liudyti teismui, kaip ta kova čių ar jų draugų kova ui Puerto nori. Jie gali važiuoti į Puerto
vedė
i kareivines. Tai buvo 1979 mėfu gruodžio 24 d Tačiau susidarė Įspūdis, kad iš kalnų rusus išstūmė šal-' už -Puerto Riko hepriklausomy- Riko nepriklausomybę. J am rūpi Riko ir ten padėti puertorikiečiams.'Prokurorui rūpi kriminaS c v'etų kariuomenės vadovybė neoficialiai pradėjo is, 0 ne,ginkluoti afganistaniečiai. Sovietų aviacija boin t
nusikaltimai Amerikoje,
Įsiveržimą Į Afganistaną žymiai anksčiau. Sovietų agen barduoja ištisus Afganistano kaimus ir pašlaites, natri ba^ęji paštiėeių -kalba, tą krašto pavadinimą rado., kai
tai 1977 motais pajėgė Įtikinti Afganistano štabo virsi joja dujas, bet kalnų viršūnes ir pašlaites ‘kontroliuoja*; 'Aviganes gyventojus kovų pagalba išstūmė į šiaurę. Lie- , New Yorke. ? - k.
rdrii-n
-"Miri vDi prezMmtą ir v su s ministerius m tfganistamečiai, ne rusai. Saulės kaitinamose ^pašlaitėse? tuviai žino Aviganes-prasmę ir tuo klausimu ginčų ne Prokuroras priminė abiem
moterim, kad jis netraukia jų į
“■’-vš'-' -k"’-’m"” o k°.i reikė’o sudaryti naują ’vyriau
vo avis ir maitinasi. Afganistano veda. 0 kas nežino, tegu'mokosi lietuviškai. Daugiau pa- teismą už pagalbą puertorikiesybe t~; Kairio policijos vadu paskyrė komunistuojant’ :alnai rusams la
. Rusai neturi reikalingos apsaū- simokęs, .-jis žinos, ’kad lietuvių kalba yra senesnė, negu ėiains, bet už įstaigų sprogdiniio?“ dirva nhuiai vyriausybei, leid-' ^os, Sovietų ma
į mus New Yorke. Jis nori, kad
inams nebetinką. Sovietų tankai sanskrito kalba. . ;
(
l.n
u *ileicti Kabv.lo aerodrome ir te”
• pralįsti pro siaurus pašlaičių
Lietuviai taip pat privalo žinoti, kad afganistanie moterys padėtų išaiškinti, kai
karo medžiagos atsargas. Tas polisud^v
oliuoja slėnių' kelius, o afganis- čiai veda kovą-už savo krašto laisvę ir nepriklausomybę. sprogdino Amerikos įstaigas
Amerikoje.
eij" s vpdo.s taip apvalė sostine ir apylinkes, kad jam teko .■•aniečiai — aukštumas.
Per 2,000 metų afganistaniečiai ne vieną kartą buvo už
Dalis sproginėtoją jau išaiš
prarvt* Sovietų lakūnus užimti sostinės radijo stoti ir
— Kodėl Amerika, neseniai minėjusi savo‘200 mėtų pulti, bet jie :pąjėgė -apsiginti. Apsigins nuo Sovietų karo
nrareš‘nėJ"i gyventojams, ką jie turi daryti. Vėliau, aiš ukaktj. nenori padėti Afganistanui, nepriklausomai -gy-j jėgų ii* šiandien. Afganistaniečiai jau išstūmė rusus iš kinta ir padėta į kalėjimą už nuku.
?tcbz’> viršininkas "buvo sušaudytas, kaip buvo su venusiams 2 000 metų? — paklausė Afganistano diplo aukštumų. Afganistaniečiai labai taikliai apšaudo Sovie ikaltimus. Prisiekusiųjų teis
mas dabar nori išaiškinti, kas
šaudyti bekeik visi Afganistano kariuomenės vadai matas.
:
tų karius, važiuojančius automobiliais kalnų keliais. Ru padarė tuos "neišaiškintus nusi
Štabo viršininko papirkimas Įvyko 1976 metais. Vėliau
— Amerika yra toli nuo Afganistano. Siųsti-savo ^ka sai bando apšaudyti afganistaniečius -lėktuvų kulkosvai- kaltimus Amerikoje.
pats v:ršininkas ir su juo bendradarbiavę: vadai pačių rius Afganistano kovai yra labai suriku. Rusams arti džiais, įhet dabai" dažnai tie. lėktuvai, gavę kulką iš pa Kada abi moterys pakartojo
prisiekusiųjų teismui, kad jos
rusų bw-o išžudyti.
siųsti savo karius Į Afganistaną, tuo tąjrpu am'erikie-. šlaičių, krinta ir užsiliepsnoja.
Kabulo policiics vadas buvo paskelbtas-Afganistano čiams labai toli. Amerikiečiai padeda tiems, "kurie patys
■Nei "Pakistano, nei Irano, nei Indijos atstovai neši-, su Amerikos teismu nebendra
prezide^u. o kai Sovietų karo jėgos primetė afganista kovoja už savo laisvę, — atsakė JAV diplomatas. —Ame-; taria su rusų afganistaniečiams primestos valdžios at darbiausiančios, nes jis neturi
teisės jų teisti už kovą siekiant
niečiams naują vyriausybe, tai rusai Įsiveržė Į preziden- j rikiečiai nes
Į Afganistano vidaus reikalus. Bet kol; stovais, Nėt Jungtinėse Tautose niekas nesitaria su Af Puerto Riko nepriklausomybės,
turą nužudė ne t’k prezidentą, bet ir jo žmoną bei kelių afganistanic
ipa^ys ves kovą .prieš Kremliaus ‘karo1 ganistanui “primestais atstovais. Jungtinių Tautų genera tai tada prokuroras joms per
mėnesių dukrą.
linio sekretoriaus pavaduotojas Diego Cordovez pirma skaitė Amerikoje- veikiančius
Kremliaus pastangos.pavergfi -Afganistaną buvo pra
Senojoj Indijos istorijoj, įrašytoj Šeštame šimtme tpasikalba su Pakistano atstovais viename kambaryje 'statymus, liepiančius sakyti tei
dėtos žymiai anksčiau, negu oficialiai paskelbta. Rusai tyje, sakoma, "kad iiiekas nežino Afganistano kilmės. Di-_ odvėliau-eina Į kitą kambarį kalbėtis su Afganistanui ru sybę prisiekusiųjų federaliniam
Teismui.
nekreipė dėmesio Į priemones. -Kai jie -ryžosi ^pavergti
sų primestos valdžios atstovu. Iki šio meto iš tų pasi-j Kai tos dvi moterys vėl pakar
laisvą kraštą, tai visos priemonės jiems buvo priimtinos. nais laikais Afganistanas vadinosi Avigana. Niekas -ne- '‘tarimų riiėko neišėjo. Pakistanas kalbės tiktai su pačių
tojo, kad jos su teismu nebendPradžioje jie naudojo papirkinėjimus, ministerių žudy- žino šio žodžio kilmės ir prasmės. Afganistaniečiai, -kai- -afganistaniečių -rinktais atstovais.
(Nukelta į šeštą puslapį)
AUGUSTINAS PAŠKONIS

Įvairiais reikamA tek. ūvo nueiti Į Graudenz. Į parašiutininkų mokyklą. Buvau labai patenkin
Kartą pastebėjom ūl.
nuečalinėse daržinėse tas ir laukiat!'tos dienos, kada reikės išvažiuoti.
Marijampolės Karo mokyklos
<(pro jų aukštus pan'r u3 ' nepilnai buvo ūž-i
^Kaip^fik tuo pačiu metu gavau laišką iš jau
ir jos kariūnu likimas
ūnūryti) džiovinamus L b i : lepus. Pasinaudoję minėtos gailestingos seserų. Rašė, kad ji jau esanti
-proga, igpširūpinom ir rūkalais, kad nebereikėtų, -gerai -įsitaisiusi, sąlygos ir žmonės -geri, darbas
PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ^INGSNT^I
rūkoriams badauti.
j ^geras. Priminė, -kad jei gausiu -atostogų, įgaliu čia
Tęsinys)
-3aa gjtaėidėjo šalčiai, ir atėjo kalėdos. Dvi I atvažiuoti ir pabūti bentrpora dienų, nes lliguniPasitaikius pirmai gĮrOgai, su thteugu -iške-, grupes po šešis -vyrus jau pašaukė Įparašiutinin- *hės viršininkas leidžia dirbančiųjų gimines hpgyliavome aplankyti nEfloJių Lietuvos vrfliidtJiSių. Į ikų mrikįM&ą. IPagalvojau, kad jie lainilngi, nes gal <venti •lankymo tmrtti bent "porai dienų ligoninė
Jos gyveno apie 10 kilometrų už mūsų stovyklos. greit bus Lietuvoje. Nekantriai ladkiau pasau je -dirbančiųjų bendrabutyje. Vietos pakankamai
Reikėjo išeiti po darbo, pavakare. Maždaug rpo kiant ir paskutinę grupę, kurioje ir ftš buvau.
yra. Be to, ji rašė, lead aš sakyčiau, jog esąs jos
"Gruodžio mėnesį prasidėjo šalčiai. Sausis
poros valandų greito ėjimo, suriFtdlOTte sttVb 'lie
“pUsbroTis^riarrthujii vokiečių kariuomenėje.
žemiau nulio. Tai buvo
tuvaites. Jos gyveno dideliameriame, ir prižiūrėjo vasaris pasiekė iki
KilblrriiAifc <patisaudčti minėtos gailesingos
didelę virtuvę. Jų kambarys buvo -prie maisto viena iš šalčiausių *: —mitu gyvenimas sesers kvietimu ir ta proga pasižvalgyti po Vb’ l - • m ’"cko šiito
sandėlio, atskirai nuo kitų cterririnhiktų.
’pri- f pdlapiriėie pasids • ’
Ufhjga berft lkičk aTsipsldifnėi
{pasikloti,
nei
už
o
i
’
vrii
:u
tais
pa

ėmė labai maloniai. Ant stalo tndjhu dtsiiaio ge-t
I duoti nuo ’baisaus gyvenimo žiamos -metu ndšilclorų dalykų, kas mums, peralkusiems, huVO tikros čiais darbo drabužiais. I\kapinės buvo mesHfin- moje‘pritapta^.
Velykos. Atsisveikinant, »dar pridėjo nemažas į >mos. Per ųdpŠtate kartais pripūstydavo sniego.
krepšiukus įvairaus maisto nr pakvietė -yėl apsi Vanduo, dGurferiunkdavoei iš žemės, apsidengdavo
dedu. Kadangi "būdavo labai Šalta, tai labai dai
tl rrffMh iitnvyk 1 aj iMlVO P3lankyti.
,. t
"'""T- rin u “ Mri 1 ■ H1
iHraįtv 9 - Sh fe k i" Pasirodo, joms Vokietijos vokiečiai -buvo ta-; riai tekdavo atlikinėti gamtos reikštas. Pntskbri
bai skirtingi <nuo lietuvių. *dia gyvendamos, tabai -dus breaentinę^uždangą, vėjui nešant sniegą, čia
pasiilgo Lietuvos ir lietuvių. “Paeijųtom esančios t pat viską atlikdavome. Kartais taip dažnai vary
lietuvaitės, bet ne vokietaitės ir norėtum gyventi davo laukan, kad nebūdavo laiko nei atsigulti.
tik Lietuvoje” abi vokietafcėa pareiškė, maris iš- Pa^Mi,"būdavo, ant lovos, ir vėl reik bigti laukan.
Ryte atsikėlus, reikėdavo daužyti ledą if sw
lydėdamoe.
ledo gabalais išpilti laukan vandenį, prisisunktKi
Grįžome wlai naktį. Kadangi
buvo inutų pačių draugu, įai be nuotykių ’ritsi-j iš žemės į palapines. Ir taip iš<ryvebcm iki vasa
g ulėm: Ant ryte iaus, iš dėlto, Hi?na**t)uvo sunki. rio mėnesio pabaigos. Tiesiog stebuklas — nė vie
.'•*''
0 vistik tas malc iias lietuvaites dar kartą ap- nas stftkiau nesusirgom.
"Vasario mėnesį ir mano grupė gavo šaukimą
išnit^Tne.

nio antplūdžio į Vokietiją, pakeliui rusų lėktuvai
užpuolė visų pabėgėlių "vorą ir sužeidė mano tė
vus, kurie dabar guli šioje ligoninėje. Labai pra
šyčiau tamstą duoti man -keletą dienų atostogų
tėvus ligoninėje aplankyti.
Kadangi laiškas buvo rašytas lietuviškai, tai
buvau tikras, 'kad jis nieko nesupras ir patikės
ką sakiau. Su naujuoju stovyklos viršininku jau
'buvau turėjęs pasikalbėjimų rusiškai net keletą
kartų. Be to, jis jau žinojo, kad esu Lietuvos
kariūnas, puskarininkio laipsnį turintis.
Nieko manęs 'dMug nėklausinėjęs išrašė penrkių dienų atostogų leidimą ir penkių dienų mais
to davinį. įteikdamas leidimą pasakė, kad rytoj
i jau įgalėsiu išvažiuoti Traukuliu važiuoti biHeto
pirkti nereikės, nes pakaks parodyti tik šį atos
togų leidimą.
Nieko neteikęs 'ėmiau ruoštis (kelionei. Dar
■ gavau iš sandėlio neblogą karišką milinę su pus
karininkio laipsniu ir visą liutfwafė apyger^
i 1TT1 FITTER 51
Iš Graudento traukinys išėjo po pietų. VažiaĮvn dažnai surtodamas. Dar nepertoH nuvažiavus,
jau sutanro. Pavsžišvus keletą valandų nakties
Įnfeta,įstaiga lankioj traukinys sartojo, hes nfiesfffcs, per kirvį ItaitljDHie pCTvtaSuoti, btivoSombar

VAKARŲ VĖJAI
viršeliai

kai

Pataųsime poeziją,

atsiusite

pinigu*-

Kuneral Home and Cremation Service
i72ti & Hal sieti St
hicagu, IL 6060
24 Hour Service

i harles Siasukaitib

DRCZŲ vadas jumblat
W.DYTOJAS IR CHIRURGAS
W«^chnl»i Cemnutnlty klinck*.
Medicina direktorių,
1931 S. MMhein go, WoMcimioi. u.

VALANDOS; 3—V darbo dhCOQOLD

TeL: 5U2-2727 arba 562-2721*
TIL 2W-W5J

GYDYTOJAS Ik CHIRURGAI
RPRCIALYSB: AKIŲ UGCH
WQ7 Watt lOtee Strw

Viii ūdos.

Muaunc*.

'312) 226-1344

AMANAS, Jordanija. — SekmacLcrų druzų vadas Vaiid
JuniGiatas imvo atskridęs į Jor
danijos sostinę, kad galerų pasi
matyti su savo žmona ir dvieili
vaiKais,
Kai Beirute buvo nušautas
tai J um
bra tas išskubėjo į Jordaniją, kur
jis paliko žmoną su vaikais.
Jumblatas turėjo savo namą
Šufo kalnų srityje, bet libanie
čiai visą tą apylinkę išgriovė.

n-jgnn:

M. Šileikis

tai Baltuose Rūmuose kartu su
l Mikužiūte ir kitais tarybos naPradžioje jis tapo šerifo kitakal-j riais, tame priėmime dalyvavo
bės spaudos iniornascijos vedė-. ir Al Kumskis.
j u, o vė.iau turėjo savo ofisą | Prieš porą metų labai gražiai
Al
miesto centre, šalia šerifo.
>
Jis aktyviai dalyvavo visuo- Į
meniniame amerik.ečių ir Ame-'
rikos Letuvią darbe. Kada Ame
o cerm^mne e
x.s vra
rikos Lietuvių Taryba suorgani
zavo pirmą susitikimą su prezi- j pašarvotas,
dentu Franklin D. Rooseveltu,

a Didžiausi laisvos spaudos
priešai yra tie, kurie išnaudoja
ją pavergimui kitu.

DR. EitANE PLEcKAft
OPTOMETRIST Ai

E.jU UKIUvlSKA
' Uit V-

!«♦ St

T.|

iKJnforrnstion
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A

Vifcr » .k1* Pnuuko

Lirtd.* At’W» Schoen
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Madona Z. Sodyboje, akvarelė

■■■-—

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 327-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AlR-CONDITIONED KOPLYčlO

Can you hav* noticeably

L> uNAbSEIBl TI>
:nkstų. PŪSLM ir
PROSTATOS chirurgu,

M5‘

*ES1 iAr4 STREP1

”»

į

wtr&d

t - -d po^ic

Ofiie teJefsfias. n£-3SS£

°roflt ”* nkatu *r Uapurru

Aleksandras Kumskis

ENT RAI AVB
""TiburR Fie 3371’
813) 42J 42W

•»KRK» ’-USTV

_ Pila,
ŽEMA KAINA
?r*uzuLm Master Char*
ir VISA korteles.
t. il-RtHAS

■

>

•

■

Praeitą šeštadienį' rrifrė^.'Chica* gos šerifo Richard įatod ofiso
i reikalų, vedėjas Aleksandras
Kuniskis.
.... .=
KumskĖ *kji šeima gjKeno
; 71-oj gatvėj, višapprie' ;Š. West' ern Avenue, Vilkelio . name,
i Praeitais metais jis buvo išva
žiavęs i Floridą. Ten oras jam
! buvo geresnis.
Ai Kumskig ilgus metus buvo
į pietų ir vakarų Chičagęs jauiii1 mo organizatorium. Jis įtraukė
i jaunimą Į sporto organizacijas
J ir ruošdavo įvairaus pobūdžio
į sporto rungtynes bei jaunimo
šventes.
Vėliau Kumskis buvo Chica; gos Parkų distrikto vedėjas,
j Pradžioje buvo tiktai pietų ir
! vikarų distrikto vedėjas, o pas
kutiniu metu meras Richard J.
Dalėj- jį buvo paskyręs visos
t.hicagos Parkų distrikto šven
čių ruošimo vedėju.
Kumskis daug padėjo dabar
tiniam šerifui laimėti rinkimus.

care it needs.
— avoid bathing in hot
water. Lukewarm water is re*
freshing and not zs drying.
— moisturize your rida
when it ftcls dry.
— rins® off after rwimmk.<
to remove chlorine ox salt
'rater.
— dower with a gentle
cleanser. A good one if
Neutrogena Rainbath Shower
Get Rainbath is one of thcs^
marvelous dual-use product
that softens u it deans
It h in amber gd
works like soap but rl
also make your skin nuties*
ably soft. It is available ia
three sizes, including a handy
4-ounce tube that you cu

aku chirurgija

, 50-

BERNARDAS ALEKNAVIČIUS

Summer run and rummeg
activities can play havoc on
your skin, and could make an
c therwise enioyable, fun tims
of year a bit uncomfortable.
Swimming in chlorinated
pools and salt water, frequent
bathing, and ovei^exposurs
to the sun can cause skin to
Cake, ped and feel roughs _
All those fun, leisure acti
vities (bicycling, tennis, swio
mxng) leave little time for
extra pampering. But do try
to Hi the following tips into
your schedule. They will help
you give your greatest asset -*

Aa? -Rueta* eerkravetym*

JAU NEBERANDA, KUR
tėvas ir sūnus
30-ųjų mirties metinių proga
Šilutėj rajono ^-Jonaičių tąry- bet kažkur kitur. Kurioje Jonai?
binio ūkio' centre’ Stovi namas,šių vietoje gimė Vydūnas, vargu
prie kurio pritvirtinta kauniečio r jau bepavyks kam nors nusKUiptoriaus Vlado žuklio su- statyti.
kurta memorialinė ienta su įra
šio rašinio paskirtis papasa
šu: “Lietuvių rašytojo,-filosofo
koti skaitytojams apie k?.i kūnų
ir kultūros veikėjo Vydūno —,Į Vydūno amžininkų prlsiminiViliaus Storosios (186^-1953) įj mus taip, kaip jię matė rašytoją
gimtinė”.
kasdien.niame gyvenime bei
Ar tikrai Vydūnas gimė šia? kultūrinėje veikloje.
me pastate?- šiuo klausimu už “Vydūnas buvo vidutinio ūgio,
praeitais metais “Tarybinėje smulkaus kūno sudėjimo. Jo apKlaipėdoje’' pradėtą diskusiją (sirengimas skyrėsi nuo kitų
ilgai tęsė savaitraštis “Literatū jžmonių; buvo lengvas, laisvas,
ra ir menas” (Nr. 40, 49, 51). Ir be jck.ų suvaržymų. Vydūnas
tik argumentuotame V. Bagdo niekados nedėvėdavo kietos apy
navičiaus straipsnyje “Gimęs kaklės, kuri tuomet buvo ma
esu Jonaičiuose.,(“Lit. ir me dinga.
nas” Nr. ai, 1982.12.18) prieita
(Bus daugiau)
prie išvados, kad Vydūno gimti
nė — Jonaičiai, tik ne pastatas,
:xK.HE JAV 'PUPYMO BONU'.
pažymėtas memorialine lenta,

MARQITETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
L41G So. 50th Ave., Ciceru
Telei. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOJ KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
L424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL; 652-5245
įKLJŲ KOPLYČIŲ LA1DUJ1A1U ŠERMENINI

Patarėjai u laidojimu direktoriai.

■» tvairiy atshmą.

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

- H TANAS VILIMAI
Tel >74-111} arte VMN>

Aixsies automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

<AI>

4348 So. California Aven ui

• tElMOS VALANDOS

Tel - 523-3572
Stotie* WOPA

LACKAW1CZ

MW AM

ALEKSANDRAS G. KUMSKIS

*Urwett» Parka

Gyvenęs Worth, Illinois
771-1549

ns-

MAPLEWOOD AVB

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS

Mire 1984 m. sausio 21 d., 1:01 vai. ryto, sulaukęs 73
f metų amžiaus. Genies Chicago, Ill.
žmona Phyllis. sūnus Al J r., marti B

Dolly, Lorr
i. ienras George; s
en Vilkelis, vyras
įgelia giminių, dra

ine Thatcher, žentas R
plyni anūkai, du proPvtrasi. brolis Da
gų bei fiažįstanią.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TrF3

txncssMWDurnusDO T CUT IN BETWEEN CAR*
THAT APE ALLOWING SAFT
FOLLOWING OSTA

Laidotuvių Direktoriai
2434 West 69th Street

TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
TeL 974-4410

ir Demokratu partijai ir

&
WiPrO

paiarvetaa afttradienį, nuo 2 vai. popiet ik;
arquetti

VASAITIS-BUTKUS

A* 10 1
• m.
GiniinM
l ■ 8 dah
r- —
C fl

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

*v

Vtons U?daf U
100 AM

-

ius

7.. U10 AM herjFi

iUf W. Hat Bto*
-■<-ag-«. lib now (O&P

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003
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1984 METŲ ŠIAURĖS AMERIKOS
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNES

T», Jei. (116) 7C9-0671.
I>agal pielimlnarine> registrą
> <L\irius bi s aus atyta ga
linės v;sų var ybų programos
;>_sk Ibia galutinės dalyvių
cJstracijcN data.
Smulkesnės inf rnacijos pra

- , 31-asios siaurės Amerikos lie
SUdo tenrso pirmenybių protuvių sporto žaidynės įvyks š m. graina numatoma sekanti
balandžio 28-29 dienomis Toron netui — vyrų, vyrų senjorų (g
te, Ontario. Visuotinio ŠALFAS musių 1931 m. r vyresnių), jai
MmuŲ ŽMni — R«rd»vlmol
S gos suvažiavimo nutarimu ir >ių (gim. UML) m. ir jaunesnių). Į klubams. ŠALFAS S-gai nipriRtAL iSTATI >0t 1AU
REAL ESTATE FOK SALI
ŠALFAS S gos Centro valdybos moterų. ir mergaičių (gim. 1'M": j klausą vienetai bei individai dčl
pavedimu, žaidynes vykdo SAL m. ir jaunesnių); dvejetai —’ infmmacijU prašomi kreiptis į
pASKOms PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMI'AS S-gos Kanados Sporto apy vyrų, moterų ir mišrūs; koman- Rimvydą Sjndą.
nt ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAia.
garda, talkininkaujant Toronto dinfs varžybos
vvrams ir mDEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
l)al\\ avinius žaidynėse yra at
L 'K Vyčio ir Pl^SK Aušros terims.
viras visiems siaurės Amerikos
sporto klubams, per specialiai
Preliminarinė registracija vi lietuvių spcrlo vienetams, ko
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai
sudarytą organizacinį komitetą. soms varžyboms privalo būti at mandoms ir individams, alHkuŽaidynių programoje bus 198 Ų likta iki 19S1 m. kovo 1 dienos siems metinę 19S1 m. registrą
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7743
m. Šiaurės Amerikos lietuvių šiuo adresu:
ei ją ŠALPAS S goję.
Krepšinio, T inklinio, šachmatų) Rimvydas Sonda, 158 Howard
ŠALFAS S-gcs Centru v ba
ir Stalo teniso pirmenybės.
Park Ave., Toronto, Ont. M6R
Krepšinio pirmenybes numa
B MAMŲ PIRKIMAS * PARDAVIMAS • VALDYMAS
toma pravesti šiose klasėse: Vy-1
9 NOTARIATAS • VERTIMAL
rų A, Vyrų B, Vyrų Senjorų,
Jaunių A. Jaunių B, .Jaunių C ir
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
Čikagicciams
gerai
pažįstamus
Xukriks
pajuto,
kad
negali
val

Moterų.
Tinklinio pirmenybės planuo Stasys Balu ra ir včl pateko į šv. dyti dešinės kojos. Jis suprato,
Kryžiaus Egonir.ę. Jis guli 633 kad koja nulaužta.
jamos vykdyti šiose klasėse: Vy
INCOME TAX SERVICE
kambaryje.
Laimė, kad buvo gerai apsi
ru, Jauniu A, Moterų, Mergaičių
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Sekmadienį koją tikrino vie rengęs. Jis gulėjo ant leda ir ne
A, Mergaičių B ir Mergaičių C.
tos specialist as. Jis nustatė, kad galėjo atsikelti. Naktis buvo la
Krepšinyje ir tinklinyje prie
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.'
auglio klasei priklauso gimusie auksėuųu riešo yra įlūžę slora- bai šalta. Pravažiuojantiems
ELEKTROS ĮRENGIMAI
ji 1965 m. ir jaunesni, prieaug sis ir plonasis dešinės kojes kau žmonėms jis judino ranką ir
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
Turiu
Chiewgos
lio B — gimę 1967 m. ir jaunes lai. Buvo atėjęs ir dr. Nemickas. prašė pagalbos. Vienas automo
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit,
širdies
specialistas.
Jis
prižiūrė

biliu
pravažiuojantis
žmogus
.
ni, prieauglio C — g. 1939 m. ii
g«r<ntuotrt ir sąžiningai.
jo
sunkią
S.
Batūros
širdies
pastelėje
gultinį
Batūrą
ir
pa

jaunesni, vyrų senjorų — gimę
KLAUDIJUS PUMPUTIS
gali būti nubaustos ilgiems me ganizacijos narė ir dirbanti kar-; 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
operaciją.
Jis
pareiškė,
kad
li

4514 S. Talman Ava.
klausė,
kas
atsitiko.
Batūra
]iaDilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

1949 m. ir vyresni.
tams
kalėjimo.
tu
su
uuertorikiečiais.
Tai. 927-3559
tavimas.
Vyrų A klasę krepšinyje su gonis pakankamai stiprus kojos žymėjo, kad nukrito, ir dabar • Tada 36 metų Srlva Baradini
Prokuroro padėjėjas Charles
negali atsikelti. Pasakė, kad gy-!
r>
• - - i j -i
•
13 butu mūrinis su garažu. Pelningas
daro iškilesnės komandos, at operacijai.
ir
38
metų
Michelle
Miller
pa

Rose
primine,
kad
dar
neišspręspįrkįDy&
Planuojama sudėti kojos kau vena čia pat, bet negali pasiekti1
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Tel. 523-8775 arba 523-9191
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prisiekusiųjų teismu.
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TeL: 436-7878
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i
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{vairūs Taisymai
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,
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j šių melu kovo 16 dieną jis pa- sa išlaisvins jus”.
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būtų
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REIKIA SAKYTI TELSYBĘ ! sakyti teisybę.*
Kviečiame pasiklausyti šios ra Miko šileikio apsakymų knyga
T
šluojamos vykdyti A ir B klasė f eidamas į vakarą, jis apsiavė
! Prokuroras pridėjo, kad abi dijo programos šiandien banga • “Liucija” jau atspausdinta.
Atkelta iš 4 psl.
Pirdavimag fr Tadiysgg • ‘'
sė, pagal žaidėjų reitingą. Tai odiniais padais batus, šaltyje į
moterys yra narės grupuotės 1450 AM 8:45 vai. vakare per
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Wart f*th Smt
pogi bua išvesta ir jaunių (že- tie batai sukietėję, buvo slidūs. I radarbiausiančios, tai tada pro- Ginkhmlų jėgli kovai už Puerto “Lietuvos Aidus”.
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lė Miller yra padėjusi užstatą,
ir kitus krantui
kymai, 184 psl. Kairia $5.
laisvai atėjo j teismą ir pareiš rašyti, kad galėtume pasidžiaug
Gaunama “Naujieripse” ir pas
P. NEDAŠ, 4059 Ąrchjr Avenw,
kė, kad ji prašysianti aukštesni ti kartu su jumis, ir pareika
autorių: 6729- So. Campbell
; Chicago, 111. 60632. t*L YA 7-59IĖ
teismą panaikinti sprendimą, laukite knygelės ‘‘Kaip atgimti
Ave., Chicago, IL 60629.
jeigu jai ims paskirta bausmė už iš naujo”. Mūsų adresas: Lith
A
uanian Ministries, P.O. Box 321,1
Panelė* Baradini priklauso ir Oak Lawn, Ill. 6045-1.
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bet ji norinti padėti puertorikieUrugvajaus unijų vadai
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INCOME TAX StRVICl
Čhit^gbs^Uėtuvių istonjiT“'
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Panelė Miller esanti Puerb; dovybė nori juos bausti už pra
4259 S. Maplewood, TeL 254-7455
’(1869 — 1959 metai). ’ '
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padėti
teisininko
Prano
ŠULO
h Riko Darbininkų solidarume or- eitos savaitės generalinį streiką.
Taip pat daromi vertimai, giminią
paruošta ir teisėjo Alphonse
664 psl., vardynas.
Iškvietimai, pildomi pilietybė* pra
šymai ir kitokie blankai.
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
išleista knyga su legališkomis
£
Persiuntimas — ?L
formomis.
For constipation relief tomorrow
Knyga su formomis gauna
reach for EX-LAX tonight. «
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija
Homeowners Insurance
ma Naujienų administracijoje.

Stasys Batura vėl ligoninėje

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

Ex-Lax helps restore your system's own natural

rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You'll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder'

Good service/Good price

o Kiekvieno žmogaus gyveni
mas yra pasaka, kuiną rašo liki
mo ranka.
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Read label and follow
directions.
C E«-L*£tiK. WS2

Naujai pasirodžiusi
DU ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

•
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GINTARAS P. ČEP1NAS
Darbo valandos: Kasdien: sos
& vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Sutad.: nao E vaL r. iki 12 vaL d.
• Ii pagal surtUrima.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

Naajknose gafima gauti nepaprastai {domius gydy-

TeL 776-5162
SS49 West (3rd Strest
OL 60629

A. Gvsaea — MINTYS IR DARBAI 259 pal„ liečia 1905
metų įvykins, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
njsirūpmimą________ __________________ 18.00

—■

Dr. A. J. Gvsmm — DANTYS, jų priežiūra, rvelkat* fr
grožis. Kietais viršeliais________________ .
Minkštais viršeliais, tik______________
<3.00

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
KAINA - $17. (Persiuntimui pridėti $1)

F. Zapolia, Agent
MMVii W. 95th SL
Ever®. Park, 111.
60642 - 424-8654

V. BYLAITIS
Ir V. BRIZGY8

Dr< A. J. GasacM — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
RMONRS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik__ KLOS

—

atbustus tek)
My order), prie nurodytos kaino® pridsdsat SI psraiunthB© maldoma.
■

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
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Chicago, IL 60608
i

A

Ii

s

į

I

į

Darbo 'ntaodos
, a rvtn 1 A..) H v.1
Wl> DOD
I -.

.
-J . 1 LS

rare

n

P®1 ■ j

FIEK'TE

JAV

T--. —
p&gMl

E
.
HU al LS.

s

