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— VLIKo metai

Respublikonų vardu kandidatuos
antram ketveriu metu terminui
c. -

1983 m. gruodžio 9 d. prezi- tybių idenlitetus..”
*
sę
dentas ; Reaganas pasirašė pro
klamaciją skelbiančia gruodžio SEK. SHULTZ IR KONGRE
SAS PAMINI LATVIJOS
10 d. žmogaus Teisių Diena ir
NEPRIKLAUSOMYBĘ
gruodžio 15 d. Teisių Statuto
(Bill of Rights) Diena. Prieš Į
Latvijos Nepriklausomybės
35-erius metus, 1948 m. gruo šventės proga, JAV-ių Valstybės
džio 10 d; Jungtinės Tautos pri sekretorius George P. Shultz lap- ;
ėmė Visuotinę žmogaus Teisių j kričio 11 d. pasiuntė Latvijos a t- į
Deklaraciją, kurią dažnai mini stovui Washingone dr. A. Din-’
lietuvių saviląįdą ir patriotinio bergui laišką, kuriame pabrėžia- į
sąjūdžio; veikėjai.
nias JAV-ių nusistatymas nepri- :

PREZ. REAGANAS PASIKINKO GEORGE Bl SII

1 re- moterys, did
WASHINGTON, D.C.
zidentas Reaganas praeito ek- š:nos. ėjo <h
gracijos prieš
madienio vakare pranešė; vi- įkvje. Plakatas sakė, kad 1981
metų rinkimuose respublikonų
slems krašto gyventojams, klan-'
:
siusiems radijo ar televizijos partijos kandidatas bus prez.
pranešimus, kad jis nutarė kan jReaganas. Plakatus nešė ir
i perz. Reagano administracijos
didatuoti antram terminui.
I Pradžioje buvo paskelbta, pareigūnai.
kad prezidentas kalbės 9 tą va Pan a prezidentienė labai pnlandą, o vėliau pasakė, kad kal ; tenkin a. kad prezidentas nu’aSavo proklamacijoj, pręžidęn- pažinti “prievartinio Latvijos, ’
iidatuoti dar vienam ter
bės 10:30 vai. vak.. bet preziden
tas Reaganas kritikuoja Sovietų Estijos ir Lietuvos įjungimo į
tas savo pranešimą padarė 9:55 minui. Prezidentas gavo labai
" “
į
Sąjungos it Rytų Europos
reži Sovietų Sąjungą”.
vai. vak., Čikagos laiku. Prezi daug telegramų iš įvairių vals
mus užržmdgaus teisių ’pažei
Sekretorius Shultz toliau ra- 1
dento kalba buvo trumpa, bet ji tybių. žmonės patenkinti jo nu
dinėjimą. Jo žodžiais, ^visoje
Amerikiečiai tebėra tvirtai ■
perduota visomis televidijos i: tarimu kandidatuoti. Jie paste
Rylų Europoje ir-Pabaltijo" vaLs-!
pasiryžę remti paballiečių teisę
radijo stotimis. Prezidentai ši- bi, kad Reaganas bus pats se
tybėse 'paneigiamos darbininkų patiems apspręsti savo tautinį li
’ tas pranešimas labai brangiai niausias krašto prezidentas, bet
ir kitos*pagrindinės žmogaus tei kimą be išorinio įsikišimo ir
kainavo, nes už jį teko mokėti jis dar turi energijos.
sės — - išraiškos; susirinkimų,
Sekmadienio
vakare
prie
Baltųjų
Rūmų
minia
reikalavo,
kad
prezidentas
prievartos. Mes žavimės nesi- j
televizijos ir radijo stotimi
religijoj laisvė,, ir teisė , laisvai ’
Reaganas
ir
vicepre
zideirtai
Rush ši rudenį vėl kandidatuotų
liaujančiomis latvių ir Pabaltijo
j Savo pranešimo pradžioje pre- DARIAUS-GIRĖNO LITUANIapsispręsti’*; v
CA BI S SMITHSONIAN
kaimynų pastangomis ištausoti •
; zidentas pastebėjo, kad prieš
partijos sąrašu.
J
v.
;
J
..
kimų'
INSTITITE
trejus metus, kai jis perėmė pre
“TIESĄ’;PUOLĄ REAGANĄ ’ <V0 vienatm.i lcultunn
i Pa,lkl
ir tautine tapatybę, nepaisant vi
zidentūrą. tai rado- labui silpm
Smithsonian Institutas balanUž ^BALTUOS VALS
*
darbininkų
algos
bus
sumažinsų prieš juos nukrėstų jėgų.!
krašto
apsaugą ir pairusius
TYBIŲ BANGĄ’;
į
i tos.
Amerika niekad
negalės pa- krašto finansus. Prezidentą Ižio mėn. t dieną atidengs naiv
. >
—.............................. — i
Mes žinome, kad latvių tauta da~ !
kainų pakilimo. Prezidento Car-1 siekti Meksikos darbininko kai- ėmėsi griežtų prieinpnjų krašto ia skyrių, pavadintą “Golden
Užsienio prekyba
bar pergyvena sunkius laikus, ir<
Atskifos Laisvės RĮdijo
, . i nos.. JAV pramonės
.. varžybišku- finansams atstatyti fr krašto aptijos Valstybių, bąngps” jst&įji- mes ir toliau remsime ju pastan- Augančią valstybės skolą ad- } terio valdžias pabaigoje. JAV už--anas—tibar^-sujauthrto VifeMŠkę gąs atgauti Jžisvę Ir žniogiškjį-ministracija aiškiaa, kaip nela- pienio, prekyba defjcUą^się^.j^ųj pąrfeljj^r^isiKąlię^rfiaug. sau£af suslip
įpie 18 milijardų’dolerių. 11183- gilesnės reformos, kurias vy pareiškė, kad įis daug padarė
“Tiesa”* (1983.XTL4), -kuri tanie orumą, į jcuriuos jie turi prigim bai reikšmingą dalyką ir teigia, I
r Dariaus Girėno skridimas.
Męs žvelgiame Į kad kol vra skolintojų, valstybės ■ niotais JAV naftos importai bu- • riausybė turėtų rimtai studijuo per 3 metus. Amerika ir vėl atsi
tinę. teisę,
žingsnyj*
i ^Stingą ąb
Dariaus-Girėno ir Li’uaniccs
bet ti. Prezidento Reagano vyriau- 'Stojusi ant kojų ir tiesiai iškė
stumti
Dga- ateitį, s&ašd ^.;jpastang(^.susi- skola .J^vjpakenčiama. Tikru^ ju a pier trečdaliu mažesni,
įstatymu Smithsonian Institute
pa-: sybv šio klausinio net nepalietė. hisi galva.
a?jz^žtarnaaįMl’įs" nu^-^ądčtis yra visai kitokia užsieni^ prekybos deficitas
me
‘ įNą^aĮ^ei^t>- lauks
celeią metų rūpinosi Algirdas
|^?riabašybė.dabar išleidžia apie siekė 70 milijardų dolerių!
I Paskolų nuošimčių sumazimbanga”; <
Kai pičzidonrii; Reaganui ba Gustaitis. Į atidarymo iškilmes
aukštų
120 milijardų , arba vieną šešta įžvelgiant. kad dėlT
: mas vra vienas būdas padėčiai" vo perduota krašto administra- jus įleidžiama tik >u kvietimais,
• pagerinti,
*. .. tačiau
. .. vyriausvhe
.
, . ,kol,
dalį viso biudžeto vien vaistyto-1 ;ko^u nuošimčiu• 1i JA
, v , ipraukia
1
muose:
imklausoniyoe-•ėjįūvpi;paminėta
cija^į^i infliacija buvo pasiekus lutų naudinga, kad atidsryme
iir'e 30- 10. milijardu
is^5 fkas ncDaieife
nepajėgė to įvykdyti.
Ant, 
. * doleriu
•
:?
ivvkdvti. Antma prisįįpjųUi,; q.. istoi'iniiis fa 1- jAV4u -Aistdviį'RĮiiniioše. Ulino- binės skolos perfinansavimui. j 1
proc.. bet jis pajėgęs ją lalyvaulų lietuvių.
Valstybės skolos perfinansavi- užsieriio investavimo tikslais ras būdas yra dolerio nuverti- iki
tos tf
mas “suėda” bent pusę in vesta-1 (dalis jų yra naudojama ir vals t naftas užsienio prekyboje. Ne- sumažinti iki 3.2* ė. Krašto ap
loma
— Ispanų polisijai pavyko suši aa. “ pnrga-^ęėi^ė^k&d'.
Latviijo- vimui esamų pinigų. Tuo būdu tybės skolos pcrfinansaviniui).
s.-sustiprinta’ no tik Ameri
*’ '
t žiūrint didelė s valstybės- skolos,
nas,
^fel;{iokar}rifes
asti baltą Renault autoniobi į<repre- valdžia išlaiko aukštus pinigų tikrasis užsienio prekybos defi
koj, Jbęl ir Vakarų Europoje.
’nežiūrint užsienio prekybos de
valstyl*^^^^^aįe^^t>sln^>,cir* šiju bar££at-<5^j; Į ;j (Elta)
skolinimo nuošimčius ir stabdo citas siekia apie 100 ar 110 mi ficito, Amerikos doleris tebėra —atlikdidelis darba< euriuo teroristai pal>ėgo iš nupažisim^^pri^?^- Tačiau įai pramonės ir prekybos plėtimąsi. lijardų dolerių. Tai yra valsty * brangus, lyginant su kitų vaLs- bet jis dar nebaigtas, aš norėčiau Jkaltimo vietos. Jie nuvažiavo
toli gaįĮma ;ndfe&»g.ti', •' nępri
pinigaiis. Atseit, jis tebėra darbą baigti, todėl aš ir kandi- ris blokus ,mašiną paliko ir dinYra tiesa, kad prezidento Rea bėj skola arba, valstybės parsižjstant
Apie ' ' ■z- Paaiškėjo, kad-’-lmšaulas
datuosiu antram terminui, o vi ;o. Policija tikisi surasti genero“neprip^mihį^V. ^asfš ^rneri- ispanų generolas G. Quintana gano valdžios pradžioje pinigų davimas užsieniui, kuris šios gukįĮaį ?vertinamas užsienyje.
> Quintana žudikus.
cepręzalentu aš pasirenku (
pos prežįdėijtas- •kalbėjo ir lap- dalyvavo. ;pįtie4iniame kare ir skolinimo nuošimčiai įsisiūbavo administracijos laikotarpyje la-. yjena į§ priežasčių tam yr Bush; (Įabartini viceprezidentą
Amerikos pastovumas ir kapi
kričio l^ją; vadinamosios:“Lais- buvo “>lMynoj_ ispįę^ divizi- iki 18-21%, o dabar jie yra bai padidėjo.
— Kada policija vežė nužudy
— pareiškė prez. Reaganas.
Prezidentas
Reaganas
iki
šiol
10-1
1%
lygyje.
Pramonei
nesirajdijd Bėdiijas valstybių joj’, kurią generolas.F. Franco
talo investavimu saugumas. Kita Prez. Reaganas kalbėjo iš Bal- o generolo Quintana lavoną
vės
tarybos* (šie!) sudarymo proga- pasiuntė Į;rusų frontą. Jis buvo plečiant, gamybinių paskolų pa-{ nieko nepasiūlė Amerikos eks priežastis yra tame, kad beveik
tyjy Rūmų. Prie jų buvo susi ai grupė jaunuolių jį atsisvei
R. Reaganas kalbėjo, kad “nau- priešiškai nusiteikkęs prieš Vas- klausa sumažėjo. Savo keliu, j portui padidinti. Vienintelė jo visos kitos pasaulio valstybės,
rinkusi didelė minia žmonių. M kino iškeltomis rankomis, k’aį
jasis Laisvės radijo signalas šu- konijos teroristus, norinčius at- Amerikos politiškas pastovumas išeitis buvo prezidento Cartcrio Amerikos ekonomines krizės pa nia visą laiką grojo, o jaune? darydavo falangistai.
ir netrukdomas pinigų judėji- javų eksporto Sovietų Sąjungai sėkoje, taip pat pergyvena savo
stiprins-skirtingus Pabaltijo vSls- siskirti nuo Ispanijos.
’ mas masina užsieniečius savo draudimo panaikinimas.
krizes, nedarbą ir milžiniškus
pinigus investuoti čia tol, kol
Nedarbui padidėjus ir dauge Įsiskolinimus, šio akivaizdoje
nuošimčiai yra aukšti. Yra spė liui bendrovių nesugebant išlai Amerika nėra blogiausioje pa
jama. kad užsieniečiai kasmet kyti ekonominės konkurencijos, dėtyje ir todėl doleris tcl>ėra
Amerikoje investuoja po 30-10 prezidento Reagano programa brangus.
B. P.
i milijardų dolerių. Tokie inves- atsiliept' į darbininkų profesinių
’ tsvimai iš užsienio sumažina sąjungų kovingumą. Daugelis MADRIDE NUŠOVĖ GENE
Amerikos užsienio prekybos de- nauju darbo sutarčių pramato
ROLĄ G. OUINTANĄ
( ficitus. l>et jie tęsis tik tol, kol algų sumažinimą ir dviejų atly
; mokomi nuošimčiai yra aukšti. ginimo skalių —seniems ir nau MADRIDAS Ispanija. — Sek
Į O aukšti mokesčiai už paskolas jiems darbininkams— įvedimą. madienį turtingų namų gatvėje
1 didina gamybos išlaidas ir pre Antai, Greyhound’o autobusų buvo nušautas įtakingas ispanų
kių kainas.
,
. šoferiai priėmė 17% atlyginimo kariuomenės generolas Guiller
Pradedant 1971 melais JAV sumažinimą. Detroito automo mo Quintana, 67 melų. Jis buvo
i užsienio prekyba darėsi negaty- bilių darbininkai pasitenkino nušautas visai prie savo namo,
ai yra, buvo daugiau peika darbo pastovumu (po milžinit- ant šaligatvio. Kojon unkiai
nia is užsienio, nei parduodama. i kų atle dimų), plieno bendrovė sužeista jo žmona. ėjto kartu,
Anuomet tai
dėl naftos paskelbė at’cidiirus (ir. be abe Policija mano, kod jį us nujo, sieks algų sumažinimo). Be šovusi vaškų teroristų grupė.
abejo, Amerikos darbininkų Praeitą rudenį vyriausybė įpa
profesinės sąjungos buvo atly reigojo kariuomenės vadovybę
ginimus laibai išputusios ir pre imtis priemonių prieš fanatiš
zidentui Reaganui pavyko jų kus vaškus, puolusius civilinę
gvardiją. Karianr pavyko apva
reikalavimus palaužti.
Algų sumažinimai, tačiau, ne lyti p*ėią Vaskoniją nuo tero
gali išspręsti Amerikos nesuge- ristų.
i bėjimo konkuruoti pasaulinėje Vyrauja įsitikinimas, kad vaš
KALENDORBLIS
i rinkoje. Pavyzdžiui, Detroito kai ėmėsi teroro veiksmų prieš
kas, Ma
Į automobilio darbininkų viduti* kariuomenės vadus, vadovavu
celė, Brėkš
Jas, Mir
i nė kaina yra 24 doleriai (jskai- sius teroristų areštams.
dė. Alūnas.
Geerfe Bu»h
Prezidentas Reaganas sekmadienio vėlu vakarą paskelbė,
. tant priedus ir jų priežiūrą) per
kad jis respublikonų partijos sąrašu kandidatuoja antram
Pirmadienį aukso uncija
I valandą. Japonijoj — apie 12, °
terminui JAV prezidento pareigoms.
I Meksikoje — 4. Nežiūrint kiek kainavo $366.
- r
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Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai
Ntujru.MU rnuks'c zmtų populiarus perteikimai

JONAS mDOMAVICIUS, M. D.
' thefts

PO NUOSTOLIO PRISITAIKYMAS
GYVENIME
IR DARBE
»
Darbas yra artimiausias dalykas sveikatai. I
(Sigmund Freud)

reikalo. Tada gedį> uarbi- jis tokiu nėra. Dauguma žmo
' pinkas bto priverstas meluoti, nių PALAIPSNIUI atsigauna po
i imti akųstis KCNO NEGALE ir . nelaimės. Tokie, laikui bėgant,
Į prašyti dėl kūno ligos atostogų ■ palengva pradeda darbuoti savu
! (jos yra legalios pagal daitxla- įprastu pajėgumu. Nepamirški
me, kad nėra joks charakterio
I vio nuostatus — sick leave).
I Žinoma, įtampos metu, nelai- silpnumas imti kelias dienas poI mę pergyvenant gėdini, DAR- i ibio po didžios nelaimės, o taip
į BA5 yra GERIAUSIAS vaistas, pat ir vėliau kai kada poilsiauti,
į puikiausias gydytojams sergan- kol gedulas praeis.
Išvada. Kreipkime visą savo
į tiems nusiteikimams sutvarkyti.
Tuo pačiu yra nepamirštinas j dėmesį į svarbiausią žmogui da
SAIKAS, būtina NEPERSI- lyki) — pilnos sveikatos įsigiji
> DIRBTU reikalinga laiks nuo mą ir atsakančiai veikime. Tik
tada čia Amerikoje turėsime pa
Laiko PERTRAUKTI darbą.
kenčiamą gyvenimą, o darbinin
Nesigėdinkime gedėjimo
kais būdami, mažiau nukentėsiAmerikiečiai gedinčius ir stip me, ir nelaimės sulaukę, daug
riai užsilaikančius asmenis ger- lengviau ją pakelsime.
ba. juos giria. Čia reikalingas Pasiskaityti Ann Kaiser Strens:
atsargumas. Mat; yra nelaimė, Living Through Personal Crisis,
kai gedįs asmuo NUDUODA ge j The Thomas Moore Press, Chirai užsilaikantįjį, o tikrumoje ' cago. Illinois.

Kiekvienas nuostolis
Amerikuje gyvenimas virte
sukelia liūdesį
verda: visi skuba, lekia, plėšo
si, dirba. Po nelaimingo atsiti- Į žmogus, išdirbęs keliolika me
kimo, tu esi verčiamas be ato tų, atleidžiamas iš darbo, labai
dairos dirbti. Sakysim, tu šian-1 nusimena. Jis daug ko nustoja
dien palaidojai savo tėvą, o tavo J' su nedarbo pradžia, jam buvęs
bosas darbe jau sekančią dieną j vidutinis kraujospūdis pakyla
Australijos pirmieji naujakuriai
tave nori matyti darbe. Jei esi l iki 206, jam ima galva kaisti,
Kalifornijos
pakraščiuose
studentas, turi tuoj grįžti mo- Į pakaušis diegti, jis per naktį
Spėjama, jog patys pirmieji
Tada Kornelijus pradėjo tai
kyklon. Jei esi šeimininkė, turi ’ vartosi lovoje, klausia ar jam
europiečiai, kurie atvyko j Aust kos derybas. Buvo susitarta pa
nepertraukiamai tęsti atsakingą padės vaistai, imami jo uošvės
grvitų pavargimu.
kę. čia. sakysim, žmogus esti naši, apsikalba, nesutaria, vienas raliją, buvo du olandų laivo sidalyti laiveliais ir turtu, o taip
darbą namuosėrZy
nuo pakelto jos kraujospūdžio.
Daugeliui žmonių nusimini- daugiau vertinamas DARBE, ne- kitą niekina, net geriausius maištininkai, kurie 1629 m. ma pat ir netrukdyti vieni kitiems
Kai Šeimos .nąrys serga mir- Į
žu laiveliu atplaukė į Vakarinės išvykti iš salų Kornelijus nesi
Kiekvienas bet kokio svar mas yra pagrindinė apraiška gu tėvas, sugaišląa laiką prie žmones apkalba, šmeižia, su I Australijos pakrantę. Anglų jū laikė susitarimo ir vėl bandė
Ėna liga, tu čia turi atlikti sa
purvais drabsto, nebūtus daly
vus darbui kaip visada. Jei dar- Į baus dalyko netekimas sukelia GEDĖJIMO. žmogui prisieina sergančio vaiko. Už tai šio kraš
kus jiems prikiša, Vienos tautos rininkai daug vėliau pasiekė tą klasta atsikratyti Heyesu, bet
.be Užsitarnavai .sirgimo dienas. Į aiumyse liūdesį. Pastarasis pasi- ilgiausiai kovoti, vargti, kol nu* to GAMYBA yra virš visų kitų
būdami vienas su kilu nesuta kontinentą — 1788 m. sausio tas nebuvo kvailas: kai Korne
bet nesergi, serga.k'itas kuris, d, eiškia ilgai užsitęsiančiu nusi- įminimas praeina. Nora nusimi kraštų pasaulyje, čia lietuvišlijus su keliais piratais atvyko
ria, turtingesnis nesikalba, su men. 26 dieną.
fu dirbi ti)1ihųj O ^ai tava šeima minimu. Tada suimti ■ save 4-dar nimo stiprumas ir pastovumas ksm NUOŠIRDI MLT. UŽJAU
baigti derybas, Hayeso vyrai
1628 m. olandų prekybinis
išyrą, .išsiskfria, tu jautiesi la bui gali būti labai sunku. Kai mažėja laikui bėgant, bet vis-' TIMUI daug mažiau vietos, pa- vargšesniu, kito tikėjimo, narį laivas ‘'Batavia” ir dar keli kiti staiga juos apsupo ir- suėmė.
lyginus su mūsų kraštu. Nelai- i laiko šunimi, užsiima vien malbai prlšlėgtąfe-prislėgta. Visi ki anksčiau darbas bei veikla bu dar PER METUS užeina stįp-.
mė, kad čia įžeidžiančiai žiūri-j da, neparemta darbais, šaukia laivai, vadovaujami Franco Pel- Kornelijus šalininkai vėl pradė
ti tikisi, kaddli atliksi savo nor. vo įdomumas, dabar liūdint dar-- raus-. nusiminimo laikotarpiai
■ma į nuoširdžią darbininkę, o ji prie pasninko, patys persivalgy saerto, išplaukė į Indiją. “Bata jo kovą, kurios metu; sugrįžo
malu darbą tilėna iš dienos. Tu basgalfbūti nepakeliamas. Ypač Mokesniame laipsnyje nusimidarni, niekina ištvirkaujančius, via” vežė 12 dėžių pinigų, daug Pelsaertas. Hayesas tuoj įspėjo
skalbi, tvarkai va"kus, ruoši valy pirmais mėnesiais po atsiradę ™nas gali t^tis dar ir-gerokai t laikoma NEPASTOVESNE dar
bininke už vyrą, nes ji dažniau patys tokiems pavyzdį duoda- sidabro dirbiniu ir kitokiu bran jį, ir kai maištininkai bandė už
gius, užsidirbi' ir apmoki są-- šio įyairiopo nuostolio, vien ke ilgiau
gių prekių.
imti “Sardam” jachtą, tapo su
'
už vyrą pasilieka nuo darbo na- mi...
akaitaš. >■
■. ■ rimasis iš lovos ir ėjimas dar
Nedarbo dienos
•’ rnuose slaugydama savo šeimos
Taip, pasaulis yra pilnas* kū1629 m. birželio 4 d. didelė imti. Surakintus nusikaltėlius
; Po be E kokios nelaimes, per- ban. atrodo, reikalauja visų tu
isergantį narį.
Į nu sveikų, protu pajėgių, bet vi- ludra išblaškė tą laivų vilkstinę, visaip kankino, o Kornelijui nu
gyv’enimtĄ nervų sutrikimo mių jėgų Įtempimo. Vien pa . Joks darbdavys nesitiki, kad
. Paprastai,
čia darbininkai
nu- o “Batavia” netoli V. Australi kirto abiejų ėsįeŽij plaštakas ir
. tu- ,suomeniškumu
..............
. (emocijomis,
,
žmonės laukia, kad tu tęstum ruošimas valgio, ar padarymas .tu *pakęlluiūi pilna darbo, naštą-,
?u apiuiciuč
apluretos 9UUA.1MO
sunkius operacijos.^ Šviežius nurodymus
apie * te i. I uteikmisis
^u
zodsm
- sa- jos pakrančių užplaukė ant ko paskui palcore jį Sealo saloje.
daė. -py
•kaip ankšėjau savo, gyvenimą ir kokio Ilienko* kasdienįnio; vi<x>xi
J
ą
UPXtVT
ž-T?¥
QTT "PT^CTtT
aute Nto toks 'darbas emoci- betio „Ii alrodvii dlJi.io'aarfc-Bei
iš dkrbinirv
darbo aple.dimo pnezas. va ASMEMBĘ) WSILPLSIU, ralų rifo--kur laivas, negailestin- Tik dviems maištininkams —
ko lauEūm>a. iad jis dirbi, kaipfl^ yra
pmmtmos,
.nepilna, sveik, asmenų gų bangų daužomas, per savaitę Loosui ir Pelgromui- pąyfko pa
niai tave Vargina,-* bet praktiš-j atlikimu.
anksčiau dirbo, nors jis p«gy.Įfau-ios ne Ingi laikoma teisėta Del lokio jų asmenybe suauga pavirto į šipulius. Apie 300 jū- bėgti. Jie dingo Tie^žmios, bet
kai jis .yrą NAUDINGAS. Mat, j
Nusiminimas sukelia
v veno dideli nuostoli" ■NeiiilrintMiI'''ži‘stimi «*»« <iai-bščiu ar, mo ir verda visa mos, tarpe ir ininkų- ’ir keleivių, daugiausia vėliau pasklido gandai, jog
kai gyvėnlme žmonės reikalauja Į
- * •C
•"
>
1
y*__
Jt_ —_
^T*.- _
£ _ —_.
I
nepajėgumą
visur kitur pragariškaz* smala. TIrT* Įvairių riuotykių ieškotojų, ku jiems pasisekė mažu laiveliu
’
atliekančiu
darbą.
Tuo
tarpu
apturėto^
fizinio
ir
emocinio
iš mūsų lairi tikru dalykų,.esti,
ji virs tol, kol tokie asmenys rie plaukė į Indiją ieškoti lai pasiekti Australiją. Manoma,
atsiekiamas gėris. Darbštumas.; Nusiminimas (depresija) a py j-skausmo, toks šio krašto įstaigų žmogui labai svarbūs EMOCIrasis mūsų tarpe ir svetur. Ypač, mės, išsigelbėjo mažais laive- kad Vakarinės Australijos pa
aktyvtlmhs yra GIJIMO sudeda- į ariamas kaip bloga nuotaika, reikalavimas. vra varginantis,* f NIAI reikalai (tiek darbininkų
krančių vietovėse sutinkami
moji dalis, nors ir skausminga.1 einanti kartu su trejopu negerų* nors ir įdomus. Amerikiečiai .su- r ar jų artimųjų) ir jų sukeltas kol tokie visuomeniškai paliegu- iais ir išsikėlė artimose dviejo
Nusiteikimas' būti užsiėmus yra mu; _L .su-gyvybingumo sumali. Jaro DARBININKŲ1 ir ATSIE- nedarbingumas darbdavio nelai- deji užims atsakingas vietas ii se negyvenamose salose. Jiems šviesesnės odos čiabuviai (abokol tokių bus didelė gausa.
>avyko išgelbėti nemažą dalį rigentai) gali būti tų olandų
biltinai REIKALINGAS, nors žėjimu, 2. su sumenkini u. aktya KĖJŲ -visuomenę, čionykščiai komss legaliu.
Už tai gana mums vien de :urto ir daug maisto atsargų. palikuonys.
gal kiek ir keistokas.
vumo kiekio ir kokybės ir 3i sū žmonės-yra gamybiškai nusiteiPakenkimas psichologinei
juoti dėl minėtų paliegusiųjų • Trūko tik vandens. Francas Pel1963 m. vienas australų meš
sveikatai
veiklos. Reikia dabar kiekvie į saertas nutarė vykti pagalbos. keriotojas užtiko “Batavia” lai
Mes brangiai užmokame už nam iš mūsų stoti į reikiamus Pasiėmęs laivo kapitoną, keletą vo likučius. Artimose salose ras
čionvkščia GAMYBAI nusitei darbus saw pavyzdžiu išsiaugi- iarininkų ir jūrininkų, mažu ta pinigų, laivo antspaudas, rak
kusia sistema, kai žmoniškos vi nimui jausmais sveikų asmenų; 'aiveliu išplaukė Indonezijos tai, stiklinių indų, ginklų liku
suomenės gyvenimo KOKYBĖ Kito kelio į pagerėjimą mūši; kryptim. Su jais kartu plaukė čių ir vyro skeletas su kardo
čia pakenkiama. Nors vergija, deno su kitu santykių negal: ivi moterys ir vienas kūdikis. ašmenų įskelta kaukole. (E. L.)
baudžiava jau praeities žiaurūs lūti, todėl nebuvo ir nėra. Tie Pavojinga 2,(MX) mylių kelionė
dalykai, mes dabar esame atsi savomis asmenybėmis nesveikie I ištruko apie mėnesį laiko: lie
— Argentinos infliacija su
dūrę kitokios rūšies baudžiavoje. ji žmonės, kurie dabar verda pos 5 d. j ie atvyko į Džakartą.
mušė visus pasaulio valstybių
Ir štai kokioje. Darbininkai yra visą peklą mūsų tarpe ir kitur, dietos gubernatorius paskolino
rekordus — 1983 metais ji pa
priversti čia eiti kitokią bau tik retas kuris savo amžiaus bė Pelsaertui didelę “Sardam” jach siekė 433 proc.
džiavą, kitokią naštų jie čia gyje susitvarkys. Dauguma jų tą gelbėti pasilikusius keleivius.
neša, žmonės čia turi tiek mažai .urės išmirti ir tik naujai suau
Tačiau laike tų kelių mėnesių
t. _...
____
laiko laisvo nuo darbo savo ir gę PILNAI sveiki (ypač emoci štai kas atsitiko. Vienas- pasili
[savo šeimos narių EMtĮCI- niai) žmonės suteiks laimingą kusių jūrininkų, Jeronimas Kor
MEET THE CHALLENGE!.
■ NJAMS (jausminiams) . reika gyvenimą čia ant žemės ne tik nelijus, nutarė perimti vadova
lams patenkinti, kad tuo pačiu sau, bet ir artimui. Tokio laiko vimą, pasiskelbė generolu d sū
.Čia esti PANAIKINAMI šeimy tarpio kiekvienas laukiame, to * kitais savo sėbrais planavo pasi
niški bei draugiški ryšiai ir pa lei iesikraipydami j šalis, nė grobti visą turtą. Kitoj saloj
naikinama darbininkų, mūsų naudodami šunkelių, visi iki esančios grupės vadovas, Vebas
Jįįačių EMOCINĖ SVEIKATA, vieno pradėkime ryžtis eiti TIE Hayesas. atrado geriamo van
j t) j i ,yra labai svarbi žmogaus SOS kefiu į savo ir artimo laimę lens ir apie tai pranešė Korne
[laimingam gyvenimui užtik
lijui. Tą pačią dieną Korneliju<
Jausmais sveikas žmogus
rinti.
,avo saloje pravedė nepatikimų
telkia gėrį darbininkui
jų žudynes: iš viso nužudė 125
Tikros sveikatos aptarimas
Kiekvienam darbininkui atsi- žmones. Keli pabėgusieji įspėjo
SERVE WITH PRIDE W1
Žodis SVEIKATA turi aiš- randa reikalas apleisti darbą ne Hayesą, kuris tuoj pasiruošė
krausią aptarimą. Istorinėje Pa- dėl kūno ligos, bet dėl dvasinio gintis ir atmušė maištininkų
THE NATIONAL GUARD
Saulinės Sveikatos Orgairizaci- reikalo aplopyti save patį, savus puolimą.
ijjjs Konstitucijoje (Constitution I nusiteikimus, pakenktus didelio
|bf tfie World Health Ogeniza- nuostolio, sakysim, mirus šeiĮtio*»> šešiasdešimt kėttttios (64) ’ mos nariui, ar šeimai pairus. La
jtatrlos sutarė, ką žodis SVEJKA- bai svarbu suprasti tuos gyveni
•TM turi reikšti. Neabejotinu me momentus, kurie reikalauja
SAVINGS
Į tvirtumu tų tautiį sveikatos at dienos ar kitos PASILIUOSAVIIT
.QW tlTB
stovai, atstovąūdrinii deUgurĄs MO iš darbo.
įpusaulio gyventojų, jrašė j mi
Ypač pirmųjų trijų ar šešių
nėtej konsliluci}^ kad sveikata į mėnesių liūdesio,
1
gedėjimo laike
‘yra PILNAS KCND. PROTO ir atsirandat reikalas darbininkui
.lAt’ŠMV GtBlS| o ne vien ne- šiada beii tada irasiliuosuoti nuo
<'****
bdvim&s ligos ac silpnumo. To darbe \ enai
’Ljr—-t*
Čia i prie
•M Hnber nė vienas negali išdarbe 1
h
! du trečdaliai mMėfų aMovų g» svarbumą
» «•
lėlę pakeisH nvfiietą sveikatos j bus, jei bose
ąptarihią. Jie nepakeistas iki da į laikas nuo
ils
bar, buvęs pasirašytas 1W46 m. i les ged
' J Todėl salfa višfeA suprantamo
vaO■'’#srw
I kOno ir proto weftunix dar būį liftai žmogui ir JAVSMŲ
22^2 WEST CERMAK RO*D CHi
dienos kitos
VTSUDMEjtlAKV imsifei- ■ Visai kitaip
Peter Kuzanauekee,
Tet SO m?
darbe bOMis b
kinui sveRtuHMvf
■MM,
TM*. W-1. *>4 T*<4r.»-e >«t.
’ oHpraMkml pilna įvelkatą ges. jausim
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dabar nė vien.
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lų šviesos bijodavo tik atsitikti tyčia laikant duris y aid a ra s. .
IJ
Sirijos-kraelio karas 1984 metais?
niai ‘"praeiviaiVisiems ki "mandroėius” vaikštinėjo po
tiems šviesa ant laiptų būvi virtuve kapi namie, štai tau ir
a
Arabų pasaulyje šiuo metu Si vistais.. Apie 4,000 tankų, įskai ’
f
( ženklas, kad mes esame namie ir tvirtinimas, kad tik žmogus gali
rija yra centrinė valstybė. Jos tani pačius sovietų naujuosius
J
| jų kelionė tamsoje nebus veltu . staiga susivokei, innokti ką na*_> •
širdis — Damaskas, o nuo jo’ T-72, ir 609 Mig naikintuvų yra
1
Viena motina, radusi šviesą jo ir daryti išradimus!
vos keliasdešimt kilomet’ų budi j paruošti kovai. Daugiau kaip
(Bus daugiau)
neuždegtą ir vakarienės indus
5,000 rusų karinių patarėjų, ins
Izraelio šarvuočiai.
tuščius, užlipdavo ant laiptų tuAtėjo laikas suprasti, k:d Si truktorių ir raketų baterijų ap
, rėklo ir nosį prikišusi pr’e durų
rija dabar tapo viena stipriau-J tarnautojų, naujo karo atevju,
Į Vakarų Vokietijos komu
žiūrėdavo ką mes veikiame vi
šiai karui parifuošusių arabų sudarytų didelę problemą Izrae
nistų partijos kongresą Nurtsnduje. Jei per ilgai nekreipdavo- į
valstybių, ir tai negalima pa-, liui. Sov etai jau aprūpino Siriją
berge atvyko Sovietų polilhiurb
:ne dėmesio, ji nueidavo prie
negti. 19^3 metų įvykiai Lihare naujausiomis tolimo nuotolio
narys, (HI metų G. Romanovas.
lango arčiausiai prie televizijos
išktlė Sirijos prezidento llafezį priešlėktuvinėmis SAM-5 rake
Tai buvo pirmasis jo vizitas Va
ir ne tik savo akiniuotu veidu,
a] Assado vaidmenį ir jo kietą tomis, kurios jau gali pasiekti
karų Europoje. Spėjama, kad
bet ir “rankų” brūkšniais į stik
nusistatymą nepriimti amerikie-j Izraelio lėktuvus jų pačių že'domasovas yra vienas iš trijų
lą primindavo — “aš jau čia”.
cių tarpininkauto Izraelio-Liba- m j e.
kandidatų Andropovo vieton.
Vėliau
du
jos
vaikai
ėmė
var
I
no susitarimo atitraukti visas! — Jei 1967 melais okupuotos
Kiti du — 57 m. V. Vorodniko|
žylis
dėl
turėklo
pozicijos.
Kar■
svetimas kariuomenes iš Li- ’ arabų teritorijos bus grąžintos
vas ir 52 m. M. Gorbaėevas.
Į tais tyčia vakarienė buvo vėluc- ’
tano.
l įr tinkamai atsižvelg a į palesti
: jama, krd galėtume pasig old!
Kodėl Sirija priešinasi lam * niečių teises, mes tarsimos s i
Puolimams prieš rusus Af
vaizdu, kaip kantriai visi
paktui? Nėra lengva suprasti tų Į Izraeliu, — sako sirijiečiai, —
ganistane nesiliaunant. Sovietai
susėdę ant turėklo, laukia durų i
priežasicų, kuries verčia tame kitaip nebus taikos!
įtaria afganistaniečių karinin
atidarymo.
ginče įsivėlusius
LIUCIUS kraštus
K141-M115 vienaip
V.CalČLip i■
o.......................... ..
•
•
1
1
’
kus padėjimu partizanams.
1
Sirija isilikinusi, kad vienmar kitaip elgtis.
I telis ginčui išspręsti vkelias
„1;_ yra
Atsirado “mandročius”. kuris
—Vakariečiai nesupranta mū karas, ir jis neišvengiamas. Siri-I
ir kitus išmokė, kaip atidaryti
“Peizažas
Antanas Petrikonis
sų reikalo, — aiškina vienas Da j iečiai tiki savo pergale.
spyruoklės prilaikomas duris į
masko universiteto studentas.—
virtuve ir į rūsį. Virtuvėn pate
— Mes kovosime prieš Izrae’įj
Vakarų spauda nenušviečia tei gal dar šimtą kartų, kovosime- OMAo ADOMAITIS
numesto maisto, o rudeniop jau kęs jis visai nesivaržydavo ap
singai tos vadinamosios Sirijos metus, dvejus, ar ilgiau. — pa- į
išdrįso ne tik pasiunti duonos žiūrėti kas bus vakarienei, o .su
“kietosios linijos” priežasčių, o reiškė Sirijos gynybos ministe-}
rieke iš rankų* bet buoną besie radęs — jia pat be ceremonijų
MŪSŲ DRAUGAI RAKŪNAI
jų yra nemaža. Arabų-Izraelio ■ ris Mustafa Tlass. — Mūsų ir ki- j
kiant, savo “rankomis” atsirem pilna burna kimšo. Steponas
klausimu Sirija turi savo tvirtą1 tos generacijos kovos tol, kol! Rakūnai yra tikri amerikonai, kyti, panorau uikurti židinį. ti ir į mano kelius, šviesa jo ne Karvelis padarė mudviejų foto
»nuo amžių paplitę Šiaurinėje Atidarant jušką pasigirdo aiš begąsdino. Tačiau, ta malone grafiją virtuvėje, kuri dažnokai
nusistatymą. Izraelis sutinka ati arabai laimes!
Ainerikoje ir Kanadoje. Savo kus protestas — urzgimas. Be- pradžioje tesinaudojau aš vie kartojama "Naujienose”. Kartą
traukti visas karines pajėgas iš
Ar viena Sirija išdrįs stoti
Libano, jeigu tai įvykdys ir Si prieš Izraelį? Jos atsakymas: vardą jie gavo iš indėnų, užtat svarstant kas daryti, į židinį iš- nas. Asmeniškas pažįstamas ir svečius išleidžiant, ilgiau užtru
rija. Tačiau Sirijos kariuomenė taip. Tačiau Sirija tikisi pagal tuo vardu jie turėtų keliauti per krenta gauruotas, da akląs rėks- jo draugas pasidariau, kai ap kome lauke prie gatvės. Sugrįžę
Libane yra visiškai skirtingoje ‘ bos iš Libijos, Alžyro, Pietų Je pasaulį. Tikriausiai, jie nenori I niukas. Šiltose rankose jį nura klostė mano kelnes ir kojas.
radome “mandroėių” panikoje
I
sek
Ii
pavyzdžiu
tų
žmonių,
ku

minus
—
iškrenta
ir
kitas
toks
padėtyje. 1975-76 m. pilietinio: meno ir Irano, Vienas Sirijos
— užsilipusį palubėn ant durų ir
Kitą
pavasarį
“
draugai
”
atsirie
apsigyvenę
svetimame
krašte
pat.
Abu
susiglaudę
mano
rieš

karo metu Libanas prašėsi pa laikraštis rašė: “Jungtinėmis
nebegalintį atidaryti užsitrenku
pažinome
iš
karto.
Nebuvo
už

keičia
savo
pavardes.
kučiose
pasijuto
kaip
namie,
ta

galbos. o vėliau ir pati Arabų arabų karinėmis jėgomis Izraesių durų. Išleistas lauk tuojau
čiau. motinos protestai vertė miršęs ir lietuviško “Ateik, pil vėl atsidarė duris. įlindo visas
Lyga pripažino sirijiečių kariuo lio nugarkaulis bus sulaužytas
širmuosius rakūnus pamačiau
menę kaip taikos palaikymo pa ir jo akiplėšiškumas sutraiu- Kaune, Mickevičiaus slėnio zoo galvoti ką su jais daryti. Brolio ki, ateik.” Bet mano pilkis va į virtuvę, bet uodegą paliko
Change the oil and
sprendimas išgelbėjo: sudėję karienės pradėjo ateiti su’ savo I tarpduryje, kad durys nebeužsijėgą. Izraelio kariuomenės bu lytas.
f Ken every 3,000te
logijos sode, kur jų vardas buvo
vaikus į popierinį maišelį, šniū giminėmis ar draugais. Vasarą į trenktų! Nuo to momento, kai
6,000 miles to avoK
vimas Libane nėra pateisina
pakeistas ir pavadinti meškė^111)111 d. viena,
vlClld., ar
d-1 su
bu. sąjungibetj u.Llgi į Žinoma,
ir
prie
uždegtos
šviesos
jau
susi

wasting gasoline*
reliu per kamino viršų nuleido
mas, nes jos atsiradimas yra su
spyruoklė traukė uždaryti duris,
ninkais,
Sirija
šiandien
jau
tur-l
nais
Su
meškomis
jie
nesigimirinkdavo
5-6
suaugę
ra
kūnai.
me juos iki juškos, o patraukę
sijęs su 1982 m. vasaros karine
jo uodega vis likdavo tarpduryje
būt
įstengtų
pridaryti
didelių
j
muoja
ir
nedraugauja;
gal
tik
prie maišelio apačios pririštą Liepos pabaigoje prasidėjo pa ir jokie skanėstai jo nebeįvilioinvazija ir laikomas tarptauti
turi bendro, kad žiemą jie, šniūrelį — vaikus vėl atidavėm tys įdomumai. Kai kurie mūsų
nės teisės sulaužymo veiksmu,— nuostoliu Izraelio kariuomenei, į Mpk
jo slampinėti po virtuvę. Tačiau,
kgip
ir meškos, miega.
bet
kariniai
žinovai
vis
dar
abe

šerti
rakūnai
pasirodė
esą
rakti

mamos
globai.
Visi
protestai
baigia studentas.
*>
joja, kad ji su tuo visu sovieti kPrieš dešimtį metų vasar
ojau baigėsi. Už trukdymą ir nės ir viena po kitos ėmė atsi
—
Izraelis kaltina Siriją, jog ji nių ginklų arsenalu sugebėtų apsigyvenome rakūnų teritori-1 baime ileide i kamina kelis ries- vesti savo vaikus. Pora turėjo
•- *•. fe fe
norinti prijungti Libaną prie sa duoti lemiamą smūgį savo prie-jjoje
sename Micbianos ąžuo- tainius — “donuts”, atsisakėme po vieną, viena. — tris, o viena —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
vo teritorijos, o sirijiečiai žydų šui. Izraelis laimėtų naują karą. lyne, vėlyvo balandžio rytą įvy minties užkurti židinį. Po savai-į net penkis vaikus. Nuo to laiko
politikoj įžiūri “zionistinės vals Kada tas “neišvengiamas
” ka- ko pirmasis mūsų pasimatymas. tęs atvažiavęs, kamino gyvento-j manoji žmona Sofija net nepayra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternaknė
o
organizacija,, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
tybės išplėtinią”\, kaltnia Izraelį [ ras prasidės? Sirijiečiai mano, Palangėje, lapų krūvoje minkš jų jau neberadau — buvo išsi-J juto kaip įsijungė padėti rakūGolano aukštumų] užėmimu, ’kad tai įvyks 1984 metais.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
* nėms užauginti vaikus.-Taip butai, ir šiltai išsimiegojęs ir išsi- kėlę kur .saugiam.
darbus dirba. :
steigimu kolonistinių gyvenvie
vo “užaugintos” jau keturios
rąžęs, rimtos išvaidos akiniuotis
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
čių okupuotame Vakariniame
(Iš Europos Lietuvio) nuėjo savais keliais, net neatsi Pradžia mūsų santykių su ra- rakūnų kartos,' išmokytos su
apdraudų
savo ’ nariams.
•
‘
- * •L
”
- ’•
Jordano upės krante ir trukdy
sukęs į mane pažiūrėti. Vėliau, kūnais buvo tikrai laukiniška. prasti lietuviškai ir įpratintos
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelno,
mu įkurti palestiniečių valstybe.
— Sovietų Sąjunga perspėjo naktimis girdėdavau žingsnius Tik tamsiausią naktį jie ateida nebebijoti mus aplankančių
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Nežiūrint 1982 m. karinių ne Pietų Afriką dėl jos karinių ir šokius ant plokščioje mūsų vo sudoroti padėto maisto. Bet svečiu.
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali ■;
Susivienijime apsidrausti -iki $10,900.
sėkmių Libane. Sirija dabar yra veiksmų Angoloje ir pažadėjo! stogo. Kaip ir per kur jie ten at koks garsas ar Šviesa buvo jiems
Šis tas iš socialaus
SLA — apdraudžia, ir Taupomąja apdrauda
Endowment
viena grėsmingiausių Izraelio suteikti Angolai visapusišką pa-j sirasdavo —buvo jų paslaptis, pavojaus signalai, kuriuos sekė
Insurance, kuri ypač naudinga jauhknkį »^fiančiam
rakūnų
gyvenimo
kaimynų.! Per trumpą laiką ji ramą kovoje prieš Unites parti kol kartą vėlai vakare belipdami tik krūmų šlamėjimas. Berods,
aukštojo mokslo k* jų gyvenimo pradŽ&Ej5
■
vėl apsiginklavo ir perorganiza zanus. Maskva susirūpinusi tų susipešė. Vandens vamzdis — tik antrąją vasarą atsirado “pjof ■ Pagrindinė mūsų su lakūnais
LA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrimdaf ;už
vo savo karines pajėgas, o sovie antikomunistinių kovotojų lai rina tarnavo jiems laiptų vietoje. nierius”. Vėlyvą vakarą pasivai susitikimo scena buvo laiptai ir
- .yt $1,000 apdraudos suing tetenka tik $3.-00 getams.
tiniai ginklai ir. toliau tebeplau-' mėjimais ir galimu Luandos Kodėl jiems huvo reikalingas šinęs jis nebebėgdavo, bet suki aikštelė prie ..virtuvės durų; < o
LA — ktiop’u yrą.visose liefnvtų kotonijnse.
'Kreipkitės į savo apylinkės kuopę'veikėjui,
kia į Sirijos arsenalą. 230 tūks valdžios nuvertimu. 30,000 ku mūsų stogas, tik vėliau paaiš- nėdavosi aplink, nors ir juto taip pat kiemelis prie tų laiptu.
V' -Jie.Jums mielai paeėfi>ėš'į SLA įsirašyti.•
tančių kariuomenės skaičius gali biečių kariuomenės pajėga išlai
mus, lauke netoliese sėdinčius. Rudeniop čia 'susirinkdavo vie
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
būti greit dar padidintas rezer ko tafe valdžia,
fe
Kartą kovo pabaigoje, nuva Neilgai trukus tas drąsuolis jau nu laiku kelios motinos su savo
■. LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
žiavęs su broliu vasarvietės tvar- ateidavo pasiimti netoli mūsų vaikais, gal vaikų tėvai ir vien
gungiai — iš viso 13-15 rakūnų.
'''Wjy. 30th St, New York, N-Y. 10001
šiuose susirinkimuose . jie elgėsi,
"
(212) 563-2210
MHHijnniniiiminimmiiiniriniiiinniiHiinnmiiniinniihniHiiiiiiHniniiiiiinife
kaip laisvi rakūnai, pagal sąyo
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr molt
• .IX
prigimtį ir būdo bruožus. LaipTK4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P- Joniko, V. Stanio*
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat EL Matusevičiaus ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomlf į
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubo®, A. Rūkltelės ir
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
kūrybos poveikiais. 365 pusi knyga kainuoja tik fS.
Maistas iš Europos sandėlių.
> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoa tr tet
MARIJA NOREIKIENS
tinių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie data)
Iventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojat
tiems, gėrintis autorės puikiu stilium! Ir surinktais dnom+nimk
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja FL
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WISE

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

A

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprah
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mina
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių kny>

Cosmos Parcels Express Corp.
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MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
> UETUVBKASIS PAMARTS, Henriko Tomo-TamalaMk
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parašė 700 pustapiq knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir
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metama _______
pusei metų ____
trims menesiams
riešam menesiui

Chicago >45-00 per year, $24.00 per
ix moulds, >I2.uu per 3 months. In
other ubA localities >40.UU per year. banalioje:
$22.00 pei six moulds, $12.00 pei
metams _______
three months. Canada >45.00 per year,
pusei metų ____
•ih^i countries >4d-UU ner year.

>40.00
$22.00
$1X00
$4.00

kad gynybos ministras Manfred
Woerner praneštų turinius įro
dymus, kad generolas Kiessling
buvęs homoseksualas.
Paaiškėjo, kad gynybos mi
nis teris apie šį reikalą daugiau
žinojo, negu aukįti Vokietijos
Kar.iMmienės karininkai. Minis
teris Woerner niekur netvirtino,
kad gen. Kiefesiing buvęs homo.pksu&Ias. Jis tiktai tvirtino, kad
jcn. Kiessling mėgo lankyti
. Koelno hcmoseksua.ų nuolat
. lankomą Tom Tom klubą. Ka
ro žvalgyba turinti įrodymus,
( ne: ir fotografijas.
Ministeris šios bylos metu pa
gyrė, kad Vokietijos įstatymai
nebaudlia jaunų vyrų už ištvir1 kavim? su vyrais. Pats generolas
Kiessling apklausinėjamas pareiske, kad Vokieti os įstatymai
nebaudžia šio iš.virkavimo.

Kaip A Kezio paroda buvo suruošta Vilniuje, šjb,
sausio 12 d. Gimtasis Kraštas plačiai aprašo, Jis tvirtina,
kad prie A Kezio parodos dar prisidėjo įr Amerikos spor,
to fotožurnalistas M. A Digiacomo, Amerikoje gyvapantia Haringteno mieste. Jis atsivežė apie 40 meniniu foto
grafijų ir prisidėjo prie A Kezio atvežtų 60 fotografijų.
Minėtas Gimtasis Kraštas šitaip apie A- Kezio Vilniuje
suruoštą parodą rašo:
j
“Tarybų Lietuvoje sąvo daraus A. Kezys rodo I
pirmą kartą. Šiai ekspozicijai autorius pą^ipko dar
bų iš serijų “Čikaga’*, “Forma (r tunpys7, ^taligaL
vis: atspindžiąi ir vąiėdiniai**, Į*!akatks” ir kt”
(G.Krų 1984 ra. sausio 12 A, 8- pst)

Ą. Kezys, kaip matome, ne tik parsivežė iš pavergtos
Lietuvos menininkų paveikslų, bet buvo nuvežęs į Vilnių
$OXKJ ir savo “meninių” paveikslų. Kezys, parvežęs paveikslu*
vienam menesiui
į jėzuitų centrą, čia suruošė parodą, 9 rusai nuvežtais j< 1
25 cents per cop>
' Užsieniuose:
paveikslais Vilniuje suruošė savo paveikslų parodą. A, Ęe
>48.00
metams __
$26.00 zys bendradarbiauja su Lietuvos okupantu.
pusei metų
Nuo sausio pirmos dieno®
Ankstyvesniame G. Krašto numeryje buvo parašyt:
Dienraščio kainos:
Eet Vokietijos vyriausybė iš
Naujienos eina kasdien* Išskiria m kaip Algimantas Kezys buvo nuvykęs į Pr. Petronio cent
tvirkaujančių karių kariuome
Chicago j e ir priemiesčiuose
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienms. 1 žeidžia Naujienų Bendro rą Vilniuje kartu su keliais kitais tos 10 dienų ekskursi
nėje nelaiko. Kaizerio laikais ši
metams----------vė,
1739
So.
Hajsted
Street,
Chicago
$24,00
las klausimas nebuvo ke.iamas,
pusei metų------jos dalyviais. Ten A. Kezys paminėtas kaip Amerikos
$15.U0 IL 60608. Telef. 421-6100.
irinii menesiams
bet dabartinė kariuomenės vado
lietuvių
delegacijos
vadovas.
Jam
buvo
pakištas
praeiti"
vienam menesiu
vybė, pagal respublikos vyriau
Pinigus reikia austi pašto Money
žilose JAV vietose:
metų Gimtojo Krašto Įrištas komplektais. Kezys vartė i"
Orderiu kartu su užsakymu.
sybės patvarkymus, tokius ka
stebėjosi, kiek ten yra geros ir naudingos medžiagos.
riuomenės vadus šalina. Jie su
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
Maskva tuo propagandiniu leidiniu veltui užverčia visu,
daro pavojų kariuomenei.
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vii
Gynybos ministeris nerado rei
čikagiečius, kurių tiktai gauna adresus, tuo tarpu Kezys
kalo aiškintis generolams apie
bandė sudaryti Įspūdį, kad jis nežino, ką taipe Rėimer'
įrodymus, bet jis pranešė, kad
savaitraštyje rašoma apie Amerikos:^etu.yįjjS?įr komu
Algimantas Kezys nuveža ir parveža
Okie kariai sudaro pavojų visai
nistų darbą pavergtoje-Lietuvoje.' .
vokiečių kariuomenei, jie nesau
Algimantas Kezys skrido į Sovietų, karo jėgų paverg
Reikia atkreiptą dėmesį dar Į viešiu ši^žįėliūū^’ <įa
gūs. Didesnė gėda bus Vokieti
tą Lietuvą kaip tik tuo metu, kai Pietų Korėjos keleivini, ’yką: visą šios Petronio viešnagės metą Ai^ma^rt4& Ke
Vokiečių generolas sukėlė bėdos
jai, jei vyriausias šiaurės At
lėktuvas per klaidą buvo įskridęs Į Kamčatkos oro erdvę •ys niekur nebuvo -.Yądįnamas kūųigūv Niekur
lanto Sąjungos kariuomenėj va^VokiečiųP kaFįjĮ.emęnėš:?kėtu-'Šnipinėti SovieteKorėjiečius pasitiko Sovietų karinis lėktuvas, paleido a, kad Algimantas Sezys pri^ųšo;:j^ii^'oW^.\<><- <
das atleis iš pareigų nesaugų pa/^įgenerolas Guen- r vadovybei.
’ • Rusai ne .vieną už
kulkas į lėktuvo papilys ir nuskandino visus Pietų Korė
j , >2
i
, ĖtešdiįĮg' '■ siik^ė ■ bėdos ir sienietį "šitokiu būdu> Įtrauk^', j ■ vaduotoją.
Oficialiai
okupantas
galėjo
netikėti,
J
k
-Lu"
..
.
,
jos lėktuve buvusius 269 keleivius.
'
•
'’■^efeikaIingu šnekų: ‘ne tik visojetinklą.
Kiessling
visą
laika
; .^Jtlgimąiifta's Kezys Įskrido Į Soyiepų erclvę kaip-til" Kęzyjs yra išvėntintas kunigas. Kąį ^ .pavęę^^ĮnėtU!-' »A^£įetijoję,'‘ ibetk ir laisvajame
kad jis neištvirkavęs.
70s
jiš
btlvo
išvežtas,
tai
kunigų'
j^S^
uebuviįkes
pą
’
s
aiilyje'.
i'tįV.
*
i
7'-.
kiefeili karys buvo iki šiol sferą-;
tuo metu, kaid Amerikos prezidentas Reaganąs buvo už
jis nepasakė, kodėl jis,-pa-.
ionėje-.jėzuitų
kumKezys
buvo
..v^na-mąS'^IŽgi
’
afe;.
•rėš Atlanto Sąjungas ^ginkluotų'
tokį aukštą laipsnį, yra»
draudęs amerikiečiams" iškristi i Sovietų erdvę. Ameri
. ' .Visa bėda prasidėjo,7 kąi'..Va-'
kos lėktuvas A. Kezio būtų nevežęs Į Sovietų erdvę, ne' Kartais jam duotas meninio fotografo-vf^dąs.. Paskuti- ‘iaru Vokietijos apsaugos ininis- pajėgų viršininko pąvąduotcėąs r^iengurgis. ? Jrs negalėjo paaiš’kędįiĮij.is mėgdavo užeiti
•Jeigu kas atsitiktų generolui
nė vienas Amerikos lėktuvas neskrido į Sovietų erdvę liame G.Kr. numeryje pasakyta, kad .savofotografijas iveris, pasikwetcs keturis,- kariuo Rągers, jis taptų Šiaurės Atlanto | 'pagarsėjusio Koelno homosek
Kezys išskrido iš Amerikos JAV lėktuvu, o pakeliujr jis pajėgė Įpiršti net Čikagos ir Lo's?Angelės meno gale menės žvejybos:- ’ viisiafnkus, Sąjungos karo jėgų' viršininku. sualų Tom Tom klubo taverną.
■paklausė, ką jie? gali 'pasakyti
Įlipo Į Sovietų lėktuvą ir pasiekė Maskvą. Kaip Kezys rijoms.
Jeigu sąjungininkai patirtų apie
Gynybos ministeris, nutaręs
apie gen. Kiesslingą. Visi keturi
Mums
atrodo,
kad
Algimantas
Kezys
yisą
laiką
tu

generolo Kiessling .mėgstamas pašalinti generolą, buvo pasiū
surado Sovietų lėktuvą ir Įskrido Į Sovietų erdvę, tuo
Atsakė, kad nieko konkretaus
tarpu dar nepaskelbta, bet žinoma, kad ne tik jis, bet ir rėtų vadintis kunigu. Algimantas Kezys 1928 metais gi jie neturi, bet gali pasakyti, lankyti vietas, tai būtų didžiau lęs kancleriui atsistatydinti, jei
mė Vištytyje, o Ameriką jis pasiekė,;Vokietijoj, Dięp- kad gen. Kiessling Koęlne lanko sias nepasitikėjimas Vokietijoj gu jo nutarimas bus atmestas.
visa ta grupė pasiekė Maskvą ir pavergtą Lietuvą.
vyriausybe ir kariuomenės .va Ministeris visą laiką gynė savo
Kezio rusai nesutiko kulkomis, neš A. Kezys skridę nolze išlaikęs gimnazijos kvotimus, triaiarioj jis baigė Tom Tom klubą, khrį lanko dovybe.
'
padarytą sprendimą. Jis yra įsi
Į pavergtą Lietuvą kaip Sovietų karo žvalgybos virši sunigų seminariją ir kunigu buvo Įšventintas' 1S61 me Koelno ištvirkę homoseksualai.
Savaitės pradžioje ’ vokiečių tikinęs, kad generolo Kiessling
ninko Prano Petronio svečias. Jis skrido kaip Sovietų tais. Jis būtų galėjęs gauti vikaro darbą bet kurioje "lie Krašto apsaugos ministeris
Manfred Woerner- pasikvietė kariuomenės inspektorius su pašalinimas iš kariuomenės bu
valdžios suorganizuotos ‘^Rodinos” svečias. Pats Petronis tuvių katalikų parapijoje, bet jis pasirinko laisvesnį lie^ .savo
pavaduotoją ir porą ištiki kvietė visus vokiečių kariuome vo reikalingas.
tuvių
jėzuitų
centrą.
-A.
K
.
pasitiko Algimantą Keži, kaip ir visus kitus su juo važia
Stasys Jonaitis
mų kontražvalgybos viršininkų nės aukštesnio laipsnio genero
vusius Amerikoj gyvenančius lietuvius. Jiems leista pa
Jeigu jis buvo Įšventinąs kunigu, tai šį-titulą jis ir paklausė; ai gen. Kiessling lus, kad aptartų, kas čia atsiti
būti Lietuvoje dešimt dienų.
privalo visą laiką nešioti. Jis privalo būti kunigu, kai nesudaro pavojau^ vokiečių karo ko. Jie nepatenkinti, kad Vokie — Britų premjerė Thatcher
Algimantas Kezys iki šio meto nieko nesakė, kad jis, iaunus studentus ragina išvažiuoti ekskursijom Privalę jėgoms. Ministeris nurodė, kokią tijos gynybos ministeris, pasita pasiūlė panaikinti Falklando sa
važiuodamas Į svečius pas Petronį, nuvežė 60 savo nuo būti kunigu net Ir tuo atveju, kai lanko ligotas -reformates. taverną jis mėgsta lankyti. Visi ręs su kontražvalgybos viršinin lų -draudžiamąją zoną, jeigu Ar
kad -Kiessling sudaro kais, tuojau atleido gen. Guentėr gentina viešai paskelbs visų
traukų ir Vilniuje surengė savo parodą.
Algimantas Kezys kunigu nebuvo 33. metus. Jis, nėr pripažino,
pavojų vokiečių kariuomenei. Kiesslingą iš vokiečių kariuome priešiškumų užbaigimą. Į tai
Mes tiktai žinome, kad Kezys parsivežė "naujų meni pajėgęs išlaikyti kunigo pažadų, gali kunigystės atsisa- Sovietų generolai, patyrę apie nės. Atleidimas iš kariuomenės Argentinos prezidentas R. Alfonninkų” paveikslų Į Chicagą ir Jaunimo Centre suruošė kyti. Jeigu jis taip padarytų, tai turėtu apie tai viešai jo lankomas vietas, labai lengvai savaime jį atleido ir iš šiaurės sin atkreipė teigiamą dėmesį.
minėtų paveikslų parodą. Praeitą savaitę Naujienų bend- paskelbti. Jis negali važiuoti Į Vilnių foto paroidų ruošti, gali įtraukti jį į sąvo žvalgybas Atlanto Sąjungos ginkluotų pa
radarbis A. Svilonis aprašė minėtą jėzuitų centre suruoš- nebūdamas kunigu,' o grįžęs Į Ameriką ir vėl tapti kunigu, tinklą. Jie pasakys, kur jį matė, jėgų viršininko pavaduotojo pa- — Rytų Vokietija skubina
tą komunistinių jaunuolių parodą. A. Svilonis labai gerai ’ Jeigu jam kelionėje patogiau būti ne kunigu, tai jis ne parodys fotografiją ir privers jį reigų. Generolai pareikalavo, įsivesti kabelio televiziją. Tuo
būdu bus užkirstas kelias Vakaaprašė, kaip A. Kezio organizuotos parodos paveiksluose turėtų vadintis kunigu Chicagoje. Jis gali būti jėzuitų
...
..
,
,
...........................
rų Vokietijos programoms, kukun. V. Bagdanavičius įžiūrėjo tai, ko patys akyliau- ir nę kunigu. Ne visi jėzuitai yra kunigai. Bet jis ne- simą turėtų pranešti jis pats arba lietuvių jėzuitų va- „as dabar mato apie 90 procensieji Sovietų specialistai nepastebėjo.
turėtų vadintis kunigu, jeigu jis nėra kunigas.- Šitą klau-1- devybė.
tų gyventojų.
. ?

a • -

AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos
ir jos kariūnų likimas
(Tęsinys)
PATENKU Į FRONTĄ

Kiek pastovėjęs prie tos patalpos, ir aš pra
dėjau slinkti arčiau dalinimo vietos. Kai pasi
darė maža eilutė, stojau į eilę. Kadangi katiliuko
neturėjau, maloni seselė, paėmusi nuo stalo bliūduką, įpylė gerą kaušą šilto viralo, paprašiusi,
kai pavalgysiu, tuojau bliūduką grąžinti.
Sriuba buvo gera. Jos užsrėbęs, pasijutau
daug geriau. Kadangi buvau labai purvinas, tuo
jau ėmiau ieškoti prausyklos ir išvietės. Išvietė
buvo gana didelė — pasienyje išrikiuota bent de
šimt puodų. Vos ant jų vieno atsisėdus, į tą pačią
išvietę įėjo kariškai apsirengusi meig^na ir atsi
sėdo šalia manęs. Pertvaros buvo labai menkos ir
žemos, tai matėsi kaimynės pusė galvos. Viskas
vyko kaip niekur nieko, čia nebuvo svarbu ar
vyras, ar moteris. Dar apsikeitėm pora juokingų
sakiniu kai ji manęs paklausė kaip man einasi.
Tunu pass l yti, kad pasijutau nekaip. Bet kai
buvau tiek daug mėtytas ir vėtytas, tai neėmiau
perccu7 Į galvą. Kan> ”i$KD atsitinka.
Už užtvaros bir □ prausykla ir duSai, bet šilto
vandens t buvo. Pasiruošiau skustis barzdą. Peiliuką turčiau
ontarbėje.. Prieš barzdos skuti-

"-

.

•

mą, nusivilkęs marškinius, nutariau patikrinti jų kariškių. Netoli stoties buvo keletas kariškų, sanšvarą. Gi žiūriu — pilni marškiniai utėlių. Jau . dėlių. Eidamas pro sandėlius pamačiau kareivius,
prieš porą dienų jutau, kad kažkas vis juda po netvarkingai metančius karišką turtą laukan. Ten
marškiniais, bet kadangi visą laiką buvau sU- buvo daug aulinių batų, kuprinių, drabužių, katišalęs ir traukiausi į krūvą, tai perdaug neėmiau . liukų ir daug visokio kariško turto. Pro šalį einanį galvą. Rankioti buvo neįmanoma — reikėjo, ibius žmones kareiviai kvietė ateiti ir pasiimti tiek,
braukyti sų aštria medžio atplėšą. Apatinės kel .kiek kas ko nori. Ąš pasiėmiau tik aulinius batus
nės taip pat buvo pilnos parazitų.
Porą panašių vaizdų mačiau grįždamas nuo
Šiaip taip išsakratęs tuos nelemtus sutvėri
mus, žiūrėjau kur galima būtų išskalbti. Pasisekė Poznanės atgal. Tokie vaizdai rodė, kad vokiesurasti ant žemės po prausykla kažką panašaus
į muilą. Tuojaus, nors ir šaltame vandenyje, griėįėjus j traukinių stotį, matėsi minios žmonių.
biausi skalbėjos amato. Bet tuo dar viskas nesi Traukinių tvarkaraščiai buvo apgulti. Slankiojau
baigė, nes reikėjo tuos skalbinius ir išdžiovinti. iš vieno krašto į kitą, ar neišgirsiu kur nors
Laimei, radau gale sienos vieną šiltą vamzdį. Vis- 'kalbant lietuviškai. Beveik visi žmonės kalbėjo
ką ant jo ir padžioviau. Pakol nusiskutau ir apsi vokiškai. Reikėjo būti labai atsargiam, kad nesuprausiau, skalbiniai gerokai apdžiūvo. Po pus- gįdurčiau su karo policija.
valandžio, nors buvo dar gerokai drėgni, juos jM
*Lx‘“ įr pastovėjęs prie traukinių
buvo galinis apsivilkti. Per tą laiką per prau
atsistoti prie didžiųjų durų
syklą perėjo nemažai žmonių. Jų tarpe buvo >
us žmones, ieškapt galiNusimaudęs ir apsitvarkęs, nutariau įeiti j
traukinių ■fcitotį, manydamas, kad gal ten sutiksit
kokį pabėgėlį lietuvį, tai gal kaip nors p
įlįsti į traukinį, kuris einh Weimaro kryj
Be to,' traukinių stotyje visada esą daugiau
mybių toliau nbo fronto pasitraukti.
Lauke buvo gana šalta. Kol į tn
nužinganiavau,' užtruko netoli valan
radau daug žmonių — beveik visi pa
frontę. Toje žmonių maišalynėje tna

ą, taria ga'.

*
Pašto vf-ięs \ j r;
asiebejau. Tans

Reny į Šveicariją.
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kinį, kuris važiuoja mano norima kryptimi. Vos
tik išėjau į peroną, tuojau pastebėjau viršilą
Hanz, kuris ėjo su keletu kareivių. Tas pats viršila
kartu su mumis dalyvavo gaisrų gesinime ir žmo
nių gelbėjime Karaliaučiuje. Jis buvo kilęs kaž
kur nuo Koelno (Reinlando). Jis su mumis elgėsi
labai draugiškai. Man, kaip puskarininkio laipsnį
turinčiam, jis buvo kaip tikras draugas.
Mane pamatęs, Hanz labai nustebo. Tuojau
aš jam papasakojau, kaip čia atsiradau ir kad esu
atskirtas nuo savo dalinio, į kurį sugrįžti nėra
galimybių. O jis man papasakojo, kad bolševikai
staigiu ir netikėtu puolimu išblaškė tą dalinį, ku
riame jis buvo, ir daugelį paėmė į nelaisvę. Dabar
jis vyksta su likusiais savo vyrais į Frankfurt
am Oder. Ten yra visų išblaškytų kareivių susi
rinkimo punktas, kur vėl bus formuojami nauji
daliniai ir siunčiami į frontą. Patarė ir man kar
kia tu juo vykti | Frankfurt am Oder, kur galbūt
bus galimybių susirasti ir savo dalinį.
Mielai priėmiau jo pasiūlymą, n* s ir aš i>aks(
al bus galimybių išsinarplioti
, būsiu apsaugotas nuo karo
'C‘/TV* K ;
pirkti traukinio bilieto. /'
ėtai atsirado proga toUku
1 ttl
d St: \ ; K ų fronto. Gal toliau atsidū
siu į anglų ar amerikiečių
:
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VĖJAI

1X2 modernios poezijos poslapių. Kaina $5. Minkšti
nršaliat Pasupu me poeziją, kai atsiusite pinigus
kimiu adresu;
asajieuos, 1739 & Haisteo St, Chicago, IL

DU. FAUL V. DAUGIS
Wacrctaater

I
I
I
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SUSIRINKIMŲ

W. DYTO^Ai IR CHifcVRCAS

Community kluuta*

Medicine* dirokteriu*
193* X Mantaun Rd, Waarcftearar, iii.

VALKJ.YUU6. S—R dartxj oieoomu

Lietuviu Brighton Parko Motery
klubo menais nariy susirimumas va
sario Z cueuą iicįv/ks. MiMiii.KimAs
pergenamas į kovo 1 dieną.
b. strungys

T«L J62-27Z7 arba 562-2728

.•ėdymą
Tinklinyje komandų skaičius
neapribojamas.
šachmatų Individualinės pir
menybės bus pravestos 5-kių ra
tų šveicarų sistema. Trys ratai
bus žaidžiami pirmą dieną ir du
— antrą d eną. Varžybos pla
nuojamos vykdyti A ir B klasė
se, pagal žaidėjų reitingą. Tai
pogi bus išvesta ir jaunių (že
miau 20 metų pirmą varžybų
Jitną) pirmenybės.
Stalo ten.so pirmenybių programa numatoma sekanti: vieantai — vyrų, vyrų senjorų (gimusių 1934 m. ir vyresnių), jaunių (glm. 1965 m. ir jaunesnių),
moterų, ir mergaičių (glm<1965
m. ir jaunesnių); dvejetai —
vyrų, mererų ir mišrūs; koman
dinės varžybos — vyrams ir mo
terims.

ioms varžyboms privalo būti at
likta iki 1984 m. kovo 1 dienos
OR. A. B, GLEVELKAS
šiuo ad-esut
UVUYiQWAl ik UMiltvKUAK
Rimvydas Sonda, 158 Howard
i jsClAkYBB; AKIŲ ŪDOS
Hgą laiką buvo manomai, kad
Park Ave., Toronto, Ont M6R
tik baulė teturi palydovų, plane
1V6. Tel. (416) 769-0671.
tomis vadinamų. Kad žvaigždės >
Pagal preliminarinės registra
turėtų planetas, mažai kas te- j
cijos davinius bus nustatyta ga
galvojo.
lutinės visų varžybų programos
DK cHAlNKPLECKAJS 1864 m. balandžio mėn. 14 d. Į
ir paskelbta galutinės dalyvių
OPIOMS IRKTA*
nukritusį meteoritą Prancūzijo
registracijos data.
je, netoli Orqueil, 1961 m. tyri
Smulkesnės informacijos pra
aALBa ŪKLŲYlSiAj
nėję trys moaslininkai — Nagy>
neštos visiems ŠALFAS S-gos
M1B flf.Zlat Ur-; TeL 737-5143
. S3
Hennesy ir Aieinsciiein nustatė, j
klubams. ŠALFAS S-gai nepri
l'b djjį M* L* PlįrtjTkri jfrinrgs
kad ant to dangiško kūno, nuo
klausą vienetai bei individai dėl
1984
METŲ
ŠIAURĖS
AMERIKOS
kurio buvo atsiskyręs tas meteo
informacijų prašomi kreiptis Į
ritas, yra buvusi organinė gyvy
Rimvydą
Sondą.
LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS
bė. To meteorito sudėtyje .rado į
Dalyvavimas žaidynėse yra at
----- r--—-{į 34osios Šiaurės; Amerikos Iie- rų A, Vyrų B, Vyrų Senjorų, viras visiems šiaurės Amerikos
parafino, anglies; vandenilio
AKSTy. ru*d»i ik
.-kQSTATOS CHIRURGU*
Ssubstancijų, kurios yra tokios ‘ tuvių sporto žaidynės Įvyks š,m. Jaunių A. Jaunių B, Jaunių C ir aetuvių sporto vienetams, ko
pat kaip ir ant žemės gyvuose j balandžio 28-29 dienomis loron- Moterų,
tos* WEST **Ht STREET
mandoms ir individams, attiku
Tinklinio
pirmenybės
planuo

organizmūose
:
gyvūnų
ir
augalų
I
te,
Ontario.
Visuotinio
ŠALFAS
auoa.
1-—4
siems metinę 1984 m. registranutarimu ir jamos Vykdyti šiose klasėse: Vyceiese.
'------------------------------ * S-gos suvažiavimo nutarimu^
i
_
. ,
_
ŠALFAS S-gos Centro valdybos rų,7 Jaunių A,. Moterų, Mergaičių
wtete&CK 77E-ZE3S,
ŠAltFAS S-gos Centro v-ba
I Mūsų galaktikoje yra šimtas
žaidvnes vykdo. ŠALta wa-Ujee MtLi 44S-5SH
1 penkiasdešimt milijardų žvaigž-.j FAS s_gOg Kanados Sporto apyk-— Vengrija, pirmoji iš visų
jdžių. Susidarė nuomonių, kad garda, talkininkaujant - Toronto .©ėpsinyje ir,jtinklinyje prie
Rytų Europos šalių, nutarė kraš
į yra žvaigždžių, gal ir nemažai, LSK Vyčio ir PPSK Aušros auglio klasei priklauso- gimusie
te gyvenančiai vokiečių 'mažu
su planetomis, ant kurių galėtų sporto klubams, per specialiai ji 1965 m. ir jaunesniu prieaug
lio B — gimę 1967 jn. ir jaunes- mai suteikti pilnas teises. 210,000
būti gyvybė.
sudarytą organizacinį komitetą.
. ni, prieauglio C — g. 1969 m. ir vokiečių dabar gyvena Vengri
Ir štai prof. dr. Arthur Krause,
žaidynių programoje’ bus 1984 jaunesnii, vyrą senjorų — gimę joje. Jų gyvenamose vietovėse
■ dr. Christian Fiscrer knygoje
rtif
miltų ir iLagumr:
gatvių, krautuvių ir Įstaigų pa
Hiinmelskunde paskelbė, kadjm- gaurės Amerikos Dėtuvių 1949 m. ir vyresni,
Vyrų A klasę krepšinyje su
su- vadinimai bus rašomi ir vokie
žvaigždė Barnards 25 metus !’ Krepšinio, Tinklinio, šachmatų
it Stalo teniso pirmenybės.
I daro iškilesnės' komandos, at- čių kalba.
stropiai tyrinėta- ir .8,260 kartų
ulntralave.
Krepšinio pirmenybes nūma- j rinktos ŠALFAS S-gos Krepšifotografuota, turr planetą, Sau
31 etersnurg, Fla. 33/Ji
toma
pravesti šiose klasėse: Vy- nj0 komiteto. Likusios komanlės planetos Jupiterio didumo,
i-ei. (8132
dos žaidžia B klasėje, kur gali
tokio pat nuo žvaigždės nuotolio, kaip Jupiterio nuo Saulės, ir yra ir daugiau planetų. Ir, gal- dahsauti ir vyrą A klasės kot'SR KRAUSTYMAI
turi tokią pat temperatūrą, ko-’būt, ant kurios planetos yra ir. rnandas— turinčią- -klubų antroV UI OyS
gyvybė,
panašiai
kaip
ir
ant
|
s
^
Os
komandos.
kią turi Jupiteris.
Lxcunai — Pilna žaczasįr
< Krepšinyje, kiekvienoje klasėBarnards žvaigždės planeta, Žemės.
ŽEMA KAINA
HEART
Reikia daleisti, kad galakti- j e gali dalyvauti^ėdaugiau kaip
nors ir didelė, bet astronomai
•Klimam Maser Char®
ir VISA Xorteles.
negali jos matyti. Tą planetą nu- koje ir daugiau tokių žvaigždžių I 8 komandos, reikalui esant, at
FUND
A 4RRCNA& Taj. 925-3SK
statė pagal pasireiškiančius tos' yra. O visatoje galėtų būti mili- j rinktos pagal apygardinių piri menybių davinius ar pagal ŠAL
žvaigždės trukdymus.
jonai tokių žvaigždžių.
FAS S-gos Centro valdybos paTai galima daleisti, kad ten
VL Valinevičius

funeral Home and Cremation Service
1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608
24 Hour Service

Charles Stasukaitis

(312) 22&-1344

Ar yra žvaigždžių
su planetomis?

ŠENTAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

b- i

Tel. 927-1741 - 1742

330-34 SO. CA1JFORN1A AVENUE
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Telefonas 523-0440

■»<» BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIŲ'

/

rr
TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
'
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VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero,
60650
TeL: 652-5245
l’RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
t

N VANCE ir GEORGE SUKIM

ANTANAI VILIMAI
TaL 376-1*83 acta 37H9M

AiKstes automobiliams pastatyti

AMT/OAC44 OSTEOPATHIC MED/CfH£ WEEK
TO BE OBSEWE£ JUNt 1-^ 19&O_ BECAUSE^.,

*

1

DOCTORS OF OSTEOPATH^
D.O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
A FOUNDATION STUDY
V PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
™
PROFESSION DURING
IT
THE 198OS.

RAOUC SUMOS VALANDOS

iki fci* t«L ryta,
Sh>tita WOPA - 14M AM

Parka,

--------------

i C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ
Iki 1965 metų gyvenęs Marquette Parke
Mirė 1!>81 m. sausio 27 dieną Kalifornijoje. Los An
geles mieste, ^sulaukęs 89 metų amžiaus. Gimęs Lietuvoje.
Paliko nuliūdę: mylima žmona Agota, sūnus Stanley,
jo žmona Sylvia, trys anūkai, du proanūkai ir daugelis arti
mųjų, draugtž bei pažįstamų.

Tafeti 771*1*43
7159 Sa. MAPLEWOOD AVE.
CMCAOa IL *Ofi»
'■WI>ĮW

Antradienį, sausio 31 <1., bus palaidotas Kalifornijos
Friendly Mission kapinėse.
Visi a.a. Povilo Kisieliaus giminės, draugai ir pažįstami
nuoširdžiai kviečiami geru žodžiu ir mintimi prisiminti
gerą vyrą ir lietuvį.

UZi

PA

ASO

Nuliūdę lieka: žmona, sūnus ir anūkai.

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

11028 Southwest Hwy, Palos Hills, Illinois

Tel 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

M

*40 f*L Tatar*
Vi*** Judai ii WGEV rtofea*.

IN
,E

3t ?>ta*bart, Pl*~ 124C t»l 5. b.
a ^TIS atotiM, 1110 AM baagx

«»> TUVIŲ

DIREKTORIAI

i

1446 South 50th Avenuė
Ckkaf*, Rttno«
Tatat 77S-M74

Cicero, Illinois
N

—................ ■

Telefonas — 652-1003

....... -

j ^ais net ir italų, bet ten neteko
I pastebėti, kad tų valstybių med:a laip terliotų jų kraštų vai: uoloj us, kaip kad daro Ame i
Skulptoriaus Bartholdi pastangomis Įamžinta
kos viešosios nuomonės kalviai.
Kai rimčiau imi galvoti, ko
laisva žmogaus dvasia
dėl amerikiečiai taip nekultūrinprisidėjo ir pr’e aukų rinkimo, j; gai elgiasi su savo krašto prezituo p:čiu laiku statydamas šią ji dentu, lai to viso priežastį, at
11—lt, lamt — PanlmriMl
UAL MTAT1 FOB lAUi
UAL 6 ST ATI FOR SALI
brangią stovylą. Ėmė penkis bodo, reikėtų ieškoti neribotoje
■
. netus ja užbaigti. Galų gale Pa krašto žmonių laisvėje, kuria
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAJtt
j yžluje IXH1 m. pastatyta sta- piktai naudojasi savanaudžiai,
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1M0KUIMAI8.
[ tūla, kuri kainavo
pilnai nepribrendę ir atsakomyDĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L
Bet re kėjo paramos iš Ame- j bės jausmo neturintieji žmonės.
j rikos. 1XS3 m. suorganizuotas
^UTUAL FEDERAL SAVINGS
Tokių
nepraustaburnių
elge

komitetas rinkti pinigų populiaPETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUu
siu
savo
ruožtu
naudojasi
rus
š:šku rinkimu šioje šalyje pastaChicago, DL
Tek 847-7743
2212 W. Cermak Road
■ tymui pap< (lės, ant kurios pa kieji imperialistai, kurie kaip
statyti šitą bronzinį milžiną. Pi įmanydami nori pasaulio viešo
nigai surinkti ir pamatai u.’ba'g joj op nijoje suniekinti Reagaro
BUTŲ NUOMAVIMAS
a d m i n is t raciją. A t rodo, k ad
ti 1XX6 metais.
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
BecPoes Island, New Yorko ’ame niekinime kartais prisideP NOTARIATAS • VERTIMAL
uoste, buvo parinkta vieta s'o- 1 da ir Amerikos Demokratų par
vylai ii* iš Prancūzijos atgaben tija, kuries kandidatams į pre
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
zidentus
svarbiau
jų
pačių
am

ta milžiniška stovyla.
J. BACEVIČIUS — BEIJL REALTY
1886 m. spalio 28 d. su iškil bicijos, o ne Amerikos geras
mingomis ceremonijomis, kurio vardas pasaulyje.
INCOME TAX SERVICE
Juozas žemaitis
se dalyvavo tūkstančiai žmonių,
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
stovyla atidengta. Prezidentas
Glevelandas pravedė ceremoni
Yorko uoste
GEROJO GANY
jas. Bartholdi taipgi dalyvavo
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
TOJO NAMAI
ELEKTROS ĮRENGIMAI
Amerikos labai mylimas sim idant pamatytų užbaigą savo
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
Onos Pranckeviėiūtės inicia
tolis — Laisvės Stovyla. Nuola darbo, kuriam jis pašventė net
LIETUVIAMS.
tyva buvo užpirkta virš 80 akių
tinis sargas vidury New Yorko : penkiolika metų.
Dirbu ir užmiesčiuose, troli,
garantuotai ir sįžifiingel.
Saleziečių žemė su mokykliniais!
uosto, sukeliąs vilties ir dėkin
KLAUDIJUS PUMPUTIS
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Šita didelė stovyla. didžiau pastatais Cedar Lake, Indianoje.
gumo jausmus širdyse milijonų
4514 S. Talman Avė.
Dilelis butas savininkui. Geras inves
ToL *27-355$
naujai atvykusių į Jungtine šia visame pasaulyje, kainavo Buvo pramatyta, kad ši vieta,
tavimas.
iš viso 6(10,000 doleriu. Svėrė kuri randasi tik apie 40 mylių
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Stovyla sumanė prancūzu 225 tonas. Didelėje rankoje ga atstume nuo Čikagos, tiktų glo- Į
pirkinys.
DĖMESIO
lėjo
stovėti
30
žmonių,
ir
žibu

bos namų įrengimui. Be puikių Į
skulptorius Frederic
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
aukotojus ir rėmėjus kviečiame ti, kad kiekviena tautinė šventė
62-30 METŲ AMX VAIRUOTOJAI
Bartholdi, kai jis pirmą kartą ry — 12. Iki žiburio tęsiasi 103 mūrinių pastatų, kurie galėtų [
Nebrangus.
Tiktai
$126 pusmečiui automobilio
mums, esantiems išeivijoj, yra
padidinti
savo
įnašus,
o
skolin

liability
draudimas pensininkams.
matė New Yorko uostą 1870 m. laiptai. Žiburys, kuris nakčia būti pritaikyti vyresnio amžiaus J
tautinio ir patriotinio alsinauKreiptis:
A. LAURAITIS
tojams
žadame
dešimtąjį
pro

ŠIMAITIS REALTY
Akyse stovėjo naujo pasaulio žiba, buvo įvestas ir užlaikytas žmonių gyvenimui bei pilnutinei 1
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KAIP BUVO PASTATYTA LAISVĖS
STOVYLA NEW YORKO UOSTE

»

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

♦

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausi*
Chicagos lietuvių istoriją
*
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

—
w — Laikrodininkas A. šerkšnvs
j taisei laikrodžius, aukšti, sidabro
' ir gintaro išdirbinius. 2615 W.
71 st St., tel. 778-0920.

— Minėdami Vasario 16-ąjų
— mūsų nepriklausomybes at
statymo dieną, turime prisimin-

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — SI.

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."
>
Read label and follow
directions.

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS
619 puslapių, kietų viršeliu knyga

Chicago, 111. 60631 TaL YA 7-5*10

WINTER
OVERCOAT,
s

e
Homeowners Insurance

Don't Go Out Without lt
© W83 A.H. Robim Comurrw Products
Dvtwr Rchrvml. Vry'n 2373O

F. Z* poli s, Agent
320814 W. *5th SL
Everg. Park, IIL
60642 - 424-8654

i

GINTARAS P. ČEPĖNAS

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI

terbo valandos:

A. Gnsaen — MINTYS DR DARBAI, 259 peL, liečia 1905
mehj įvykiui, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir
•urirupinlmą
„-- - - 98.00

Dr. A. J.
grožia.

DANTYS, jtj priežiūra, įveiksU Ir
Kietais vfHeiiaia________ _____________ _ 94.00
MmUtaia vliieHaia, tik_____________ _

OjJcs.
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Dre A. X Gtusen — AUKftTA KULTŪRA — HAUR08
tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_
92.01

KAINA *— $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siusti čeki:

foflma taip pat užsakyti paiku, atsiuntus čekj arba
SI vermoatfano LEfaUdo—a

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

/ff

f

f

» 4 ^--9 9 6 *

Ftrrrni
st

Kasdien: nuo

S vai. ryto iki 6 vaL vakaro,
testad.: nuo 0 vai r. iki U vai d.

Naajj«nose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, Tlinomenėg veikėjo ir rašytojo ataimimmna.

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

* * * * *

P. NEDAS, 405* Archer Avenas,

Advokatas

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

f

Siuntiniai j Lietuvi
ir kitus kraštui

C Ex-Lax, Inc.. 19R2

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

.

Į

— Saudi- Arabija ir kaimyni- •
Tuo reikalu jums gali daugnės arabų valstybės neįsileido padėti teisininko Prano ŠULO
teniso žaidėjo V. Gerulaičio, i paruosta ir teisėjo Alphcnsė.
nes jis dalyvavo Pietų Afrikos WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
ir Izraelio turnyruose. Tačiau, ' išleista knyga su legališkomis
f
kai neseiai atėjo proga žaisti formomis.
Bahraine ir Abu Dhaby, Geru
Knyga su formomis gauna*
laitis išsiėmė naują pasą, ku ma Naujienų administracijoje^
riame nebuvo atžymėta P. Afri
kos ir Izraelio vizų, ir laimėjo
varžybas.

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX tonight. ,

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

TESTAMENTAI
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