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RYTAS BUVO ŠVIESUS, ERDVĖ- ■.
LAIVIS TVARKINGAI PAKILO

LONDON. Anglija.
London
ASTRONAUTAI SPECIALIOJ KĖDĖJ IsSLYS Is ERDVĖ
Vakaruose leidžiamas ukrai Panašiai padėlį analizuoja JT.nus visą savaitę nepasirodė,
LAIVIO, O VĖLIAI’ BANDYS GRĮŽTI
niečių mėnesinis žurnalas Su- Kęstutis ir Saulius Gimiai savo nes laikrašč.o administracija issavaitę negalėjo susitar i
chasnist, 1983 m. lapkričio nu straipsnyje apie Lietuvos Kata-f
CAPE CANAVERAL, Fla. — J menės pulk. Robert Stewart.
meryje išspausdino vieno vado likų Tikinčiųjų l'eisėms Ginti dėk darbo są.ygų ir atlyginimo.
Penktadienio ryte, 7 vai. Čika Tai p:l inas k?iiuc menės lakūnas
o .
vaujančių ukrainiečių disidentų Komitetą (RL 431 83, Nov. 11, j Konfliktas kiio, kai laikr
gos laiku, pakilo erdvėlaivis tapęs astronautu.
straipsnį apie lenkų “Solidaru 1983). Anot jų, “sovietų valdžia savininkai pasamdė laikraščio
Challenger astuonių dienų įvai- j šie du astronautai rogutėmis
abejonių, kad ji
mo” sąjūdžio pamokas kovojau- nepaliko jokių
...
_ j, knygyno vedėją. Laikraščio sapasieks greta skriejantį satelitą
riems pratimams.
* ■
/ "ku- ‘j viirnkai nenorėjo, kad unija
tiems už žmogaus ir tautos tei- netoleruos jokių.
.. grupių,
I
ir bandy jį lopyti ar taisyti. Vėi Pirmiausia astronautai paleis j
sės Sovietų Sąjungoje. Straips-: rios ireguliariai skelbia pareis-, kištųsi nei į redakcijos knygylian jie vėl rogutėmis bandys
du satelitus. Viena satelitą pa-;
. ,
nio autorius, Vasily Stus, 1980 kimus, kritikuojančius sovietinę no vedėjo samdymą. Bei sulinis i
•rd vėla i vį ir įvažiuoti į
T. .
.
• pss’ex
1g;s Western Lmon korporaci t
metais atlikęs aštuonerių melų tikrovę, Nebėra iliuzijų, kad to-! sako, kad savininkaį^amdydae du astronautai bus
T j
tvidų.
grupėms būtų bet kokių *
naują darbininką, privalo
jai. o antrasis eis Indonezijos .
bauspię lageryje, įsijungė į Uk- kioms
!
• i>
i !. pn ini žmonės kurie 180 mylių
vadinsis
Palavyriausybei.
rainieėių Helsinkio Grupę. Jis perspektyvų. Kovai prieš žino-Į’ atsiklausti unijų. Tuo tarpu sa
aux? ūmoje, neprisirišę virve,
pa-B2. Indonezijai reikia susi-:
buvo bematant nuteistas kalėti gaus ir religijos teisių pažeidi- vininkai nenorėjo, kad unija
udvėje ir bandys nusiristi
siekti su įvairiomis Indonezi jos į
dar dešimtį metų lageriuose ir mus reikės atrasti naujų formų. Į kištųsi į kiekvieną bendrovės
nuo rdvėlaivio iki satelito, o vė;
vietomis ir salomis, todėl j u i
penkiems metams vidinės trem-Hr jos greičiausiai bus atrastos.; samdomą tarnautoją. i liau bandvs
‘ vėl *įlipti į erdvėlairodė parankiausią ir nai n_ t
ties. Pareiškęs susižavėjimą len-įlš naujo atkurti Katalikų Komi-J Bendrovė atleido 750 darnu
vi. kad galėtų sveiki nusileisti,
giausią viela. Amerikiečiai iškils*
kų patriotizmu, Sius Tašo. kad. tetą dabartinėmis sąlygomis1 ninku, bet nesutiko leisti unijai :
šionr's dienomis daromas ban
180 mylių aukštumon ir pirmą |
Lenkija “kuria naują epochą reikštų rizikuoti neabejotinu spręsti, ką- turi samdyii. Prieš .
dymas, reikalingai pataisyti ap
d:eną išstums Western l'nicn Į
totalitariniame pasaulyje ir grin- įkalinimu, o tai perdidelis liuk-_ tris melus Rupert Murdoch n v- :
linkui Žemę beskriejantį sateli
korporacijai susisiekimo sateli
džia -kelią jo sugriovimui”. Jis,»susas Katalikų bažnyčiai Lietu-}: sipirko London Times su viso- ■
tą. kuris sustojo veikti. Apskai
tą. o antrą dieną išleis Indone
tačiau, pripažįsta, kad Ukraina, voje, atsižvelgiant į didelį ku-1 mis sutartimis. Darbininkų uničiavimai rodo, kad rogutėmis
zijos satelitą.
“deja”, dar nėra pasiruošusi pa nigų trūkumą. Nors Katalikų ja prixadt\jo nesikišti i knygyno
Į priplaukę prie to satelito astrosekti lenkų pavyzdžiu.
Komitetas gal jau nebeegzistuo-.
samdvma.
j Vėliau aslronautai imsis tokio J mintai specialistai galėtų patsiStuso nuomone, “Solidarumo” i j a., , bet prieš jo išsklaidymą}______
žingsnio, kurio iki šio meto ast-1 syti milijonus dolerių kainuopatirtis vis dėlto rodanti, kad jis sugebėjo stipriai paveikti ka-1j ARGENTINA
.
NORI TARTIS
• ronaulai dar nesiėmė. Astronau-i Janlį ir sustojusi žinias duoti
talikų
disidentizmą
Lietuvoje
ir!
“profsąjunginis kelias į išsilais
' tai jau anksčiau išėjo erdvėlai satelitą.
DĖL FALKLANDO SALŲ
Penktadienio ryte Cape Canaveral laukuose iškilo erdvėvinimą būtų ypatingai veiks SSRS-oje ir parodė, kad keli in-. _ LONDONAS. Anglija. — Nau-Į
Amerikiečiai nori nustatyti,
vio paviršiun, atsiskyrė nuo erd
mingas ir Sovietų’Sąjungoje”. dividai gali pažadinti daug dilaivis “Challenger” ir iškėlė penkis astronautus.
vėlaivio, bet visą laiką jie buvo kas pagedo ir kodėl žinių perda
Jas Argentinos, prezidentas Raul,
Toji patirtis, tvirtina. Sius, iš desne. grupę.
'-prisirišę stipria virve. Jeigu ka^ vimas sustojo. Jie taip pat nori
* 2i veiklai
y“ 2 ” .
(Ęįta)
(Rįla) (Alfonsin prašė Braziliją “tarpi-į*
ryškinusi Helsinkio sąjūdžio So via
astronautui būtų atsilikę, tai žinoti, ar kartais kas iš šalies
ninkauti tafp
vietų’ Sąjungoje silpnybes: “Jei
DR. KAZYS BOBELIS JAU
■ viskas buvo taip įrengįa, kad galėjo žinių perdavimą sustabgalėtų priimti tarpę Į
i*'
.
x
'gs
■PAGRO
tai būtų bų’^s.'mas^^tf popu
-^viduje esardieji butų gslėję ji dvti.
I
GRIŽO
IŠ
EUROPOS
atstovus į Falklands1
liaria' iptCiat^Va
antis
Už astuonių dienų “Challen
įsitraukti/*
ir
pradėtų
pasitarimus
’
salas
sąjūdis
plačia vist&nĮeninių
VLIKO PIRMININKAS APLANKĖ VAK. VOKIETIJĄ,
CH^RT^^^dana/^
j šį karią du astronautai išvis ger” nusileis Cape Canaveral,
apie.
Falklando
salų
suvereninių
~
ir politinių reikaląvimyę'progra
AUSTRIJĄ, ŠVEICARIJĄ IR PRANČCZIJĄ
į erdve visai be virvės. Jie išeis Floridoje.
Praeitį ketvirttfdieftf inaištinin- teisių perdavimą Argentinai.
ma, jr jei jis būtų siekęs even- kų grupė įsiveržė į; ąnterikiec-ių/
. Į specialiai paruoštas rogutes
Britų premjerė M. Thatcher’ ST. PETESBVRG, Fla. — Dr.
tdaliai perimti valdžią, tada jam
— Penktadieni ėjo kruvinos
z kurios rišslys iš erdvėlaivio. Astvaldomas Chevron naftos vers- paskelbė parlamentui. kad ne- Kazys Bobelis-. VLIKo pirminin- i
PREZIDENTUI REAGAgal it būtų pavykę pasiekti savo
. ronautai jokios virvės neturė? kovos tarp libaniečių kariuome
mes>ir viską pa^^Gmkluolų <^K .būti jokio5 ^alb6s apie; sU.
NUI — 73 METAI
buvo įskridęs i Europą i
tikslų”.' Anot Stuso, Helsinkio
rogutėsynebus pririštos, bet ro- nės ir drūzų Susk G:rb srityje.
vyrą- grupė pirniiausia nusileido, vercninių tcisių- perdavimą?
na,
kol
Įvairiais
žmogaus
teisių
ir
Lie-,
WASHINGTON.
D
C.
—
Pre

Sąjūdis buvęt perdaug “bailus” Į. venįiie?, jąs 5llst^ o vėliau’
gutėseįyra įrengtas motoras, ku Žuvo apie (20 iš abiejų pusių.**
argentinieciai
oficialiai
nebaigia
tuvos
laisvės
ir
nepriklausomyzidentas Ronald Reagan pirma ris pajėgs jas pastumti vieno?
ir mandagus
.
Į užėmė mietelį .ir pradėjo sau
]
karo,
nepradeda
prekybos
ir
nebės
reikalais.
Užvakar
jis
jau
dienį bus 73 metų. Respubliko ar kilbn krypt in.
’Komentuodamas apie Stuso dyti;jafbininkns.
,
r
prižada
nesiųsti
karių
į?
Falkgrįžo
namo.
nų partijos pirmininkas jau ket-.
straipsnj, ukrainiečių žurnalis
Dar prieš rogučių išstūmimą, dano kariuomenė žudo senius ir
kad organizuota ' *an(^° *r kitas britų salas.‘5>alų Į Rudenį Europos parlamentas j
virtadienio vakare užsako prezi-erdvėlaivio
tas Bohdąn Nahaylo rašo “Lais
________bu
~js išdumtas d /aikus drūzu ūkiuose.
ginkluotų
gyventojai,
sako
premjerė,
n«|ri
ir
vėl
susirinks
sesijai,
kurioje
dentui didelį pyragą, kad jis iš delis satelitas, kuris skries be
vės Radijo” tyrimo skvriaus puolimą organizavo
biuletenyje (RL 427/83, Nov. krikščionių būrys. Jie yra nusi ' priklausyti Anglijai ,o ne Ąrgen- bus svarstomi pagrindiniai žmo- anksto pasiruoštų minėjimui.
— Beirute kovon prieš libanie’ linai.
{ gaus teisių klausimai. Toje sesi-1 Jeigu rudenį jis bus išinrktas veik kartu su erdvėlaiviu. O kai
statę
prieš
Sudano
vy
riausybę
ir
11, 1983), kad Stuso išvedžioji
ų kariuomenę metėsi ir šijilai.
Britai sunnrr-» Argentinos ka-boję ir vėl bus iškelta Lietuvos krašto prezidentu, lai jis bus nusistovės šio satelito skrieji
nori
atskirti
visą
pietų
Sudaną.
!
mai apie “Solidarumo” pamo
mas. tai iš erdvėlaivio bus iš
Užpuolimas
buvo
suorganizuo

Amerikos
prezidenrius
Falklando
salose,
suvarė
laisvės
byla,
seniausias
kas sovietinėms Helsinkio gru
— Syracuse teisėjas Donald
stumtos rogulės. Ne vienoj be’
tas
500
mylių
atstumoje
į
pietus
Visi
pripažįsta,
kad
jis
juos Į laivus ir nuvežė į Argen j Inž. A. Venckus Strasburge tas.
pėms rodo, jog kai kurie sluoks- j
dvejos. Vienose rogutėse sėdė1 j Miller įsakė ligoninei leisti S3
’
nuo
Chartumo.
Sudano
vyriautina. Britams visa tai brangiai į)U vo sumešęs pietus Europos energingas, greitai susiorientuo- 18 m. laivyno kapitonas Bruce j metų ligoniui mirti badu, jei J7š
niai Sovietų Sąjungoje ima vis ’
«
"I
•
•
T
•
A
labiau nusivilti tradicinėmis, at- sybe daugumoje sudaro musul- kainavo. Prezidentas Alfonsin parlamento pirmininkui Otto
t — • ja ir paruošia skubų ir tinkamą McCandless ir 37 metų kariuo- ats ako maitintis.
viromis ir įstatymų ribose vei monai. Krikščionys maištinin- tvirtina, kad britai turi atšaukti Habsburgui. vicepirmininkui E. į atsakymą.
kiančiomis disidentizmo formo-[kai nori aIškirti pietų Sudaną karo zoną aplinkui salas, kad Kleptsch ir kitiems veiklesniems i
Prezidentas noriai skraido po
mis, kurios atrodo vis bergždes- nuo Sudano, bet vyriausybė pa- Argentinos laivai galėtų ten' parlamento nariams.
kraštą ir dalyvauja įvairiuose
plaukti. Su laiku pagerės ir san-,
nės po 1979 m. antroje pusėje * siuntė ten karo jėgas.
j susirinkimuose ir pagerina susitykiai, bus lengviau pradėti pa- NERAMUMAI LAIVŲ STA- ■ rinkusių nuolaikas. Jis yra ge*
valdžios pradėtos ofenzyvos prieš j
.
TVRnc
bet kokias disidentizmo apraiš Į — Brtai nepardės derybų su si tarimus.
TYBOS DIRBTUVĖSE
DIRBTUVĖSE
ras kalbėtojas. Kalba sklandžiai.
Argentina,
kol
pastaroji
nepakas. Sovietų Sąjungoje jau pa
MADRIDAS. —- Ispanijoj yra I
— Penktadienį aukso uncija
sirodė keli anoniminiai atsišau- naikins karo stovio, — pareiškė
VALENSA NEMĖGSTA
kelios laivų statybos dirbtuvės,
kainavo $376.
kimai, kuriuose kalbama apie j Premjere Thatcher.
ATSISKAITYTI
jose dirba apie 300 tūkstančių į
naują slaptą, karingesnę ir pla-1------------ —------- ------ ----------darbininkų.
VARŠUVA, Lenkija. — Letesnę rezistenciją, — rašo NaDirbtuvės
išmėtytos
po
įvai-i
šek Valensa pasiuntė laišką
haylo.
rius uosius Vienur turi darbo, premjerui V. Jaruzelskiui, ku
o kitur nebeturi. Vyriausybė; riame skundžiasi, kad lenkų vy
ryžosi šį reikalą aptvarkytyi, riausybė neduoda jam ramybės,
sumažinti bereikalingas išlai- i nuolat jį kamuoja įvairiais ktauĮ das. pasiųsti specialistus į dides l sinėjimais. Valensa prašė premi nes dirbtuves, o dalį darbinin 1 jerą baigti tuos klausinėj imtis.
kų atleisti
Gen. Jaruzelskis neatsakė Va
Gi jono darbininkai pajuto, lensai. bet jis pavedė skundus
niekti darbo, todėl tvarkančiai^ tarnautojui atsa-1
KALENDORCI
radėjo neramumus. kyli. Z. Jurek paruošė ilgą at
Vasario 4: Arv
įjono uoste jie sustabdė susi sakymą ir paskell>ė spaudoje.
tas. Laida, Barkus
rkimą su uostu. Jie padegė ir j)s paražį. Xsd Valensa uždirbo
rigalis. ,
ieslo aulolrtis^, vežantį darbi-, daugiau negu milijoną doleriu.
Vasario 5: Agot
vyriausybei nedavė jokios at
d as, Arminas, Ska
pries padegėjus. skaitomybės 1980-83 metais, bet
si priemoli
nes Šitokiu būdu jie nepagerins susitikdavo su Solidarumo uni
Vasario 6:
darbininku būklės.
jų vadais ir dalino jiems uidirb- J
kis* G yvylė,
tus pinigus. Valensa yra didelis
Tvvra.
— Demokratai paruošė rezo arogantas, jis įsivaizduoja, kad
dją JAV rna pinams atšaukt įstatymai jam netaikomi, — pa-,
5:00.
na
Beiruto.
rašė Jurek.

dabar yra labai populiari. Nuo
praeity mėty rugsėjo mėnesio
parduota TU),(MX) kopijy. Šiuo
metu JAV7 tos knygos parduoda
ma po kelis tūkstančis kasdien.

DETROITO NAUJIENOS
deika — finansų s>ekr., Ona Va
leikienė — pareng. vadovė, Ka
zys Razatiskas ir Antauina JoSusirinkimas įvyko sausio 29
nvnienė — nariai. Kazvs
Sra*■
d. šv. Antino parapijos mokyk v
los klasėje. Dalyvavo 30 na
sario 16-sios būrelio vadovus.
rių. Susirinkimą pradėjo ir pre
Revizijos kamiriją sudaro:
zidiumą sudarė pirmininkas Al_ Rožė Ražauskienė .... pirm., An
fonsas Juška. J prezidiumą bu
ginas Sukruskas ir Antanas V T
vq pakviesti: pirmininkauti —
ėnas — nariai Rožė RažauskieStasys šimoliūnas, o sekreto
nė ir Jurgis Mikaila — BALFo
riauti — Vladas Staškus.
direktoriai.
Perskaityta darbotvarkė buve
Susirinkimas vyko geroje nuo
priimta be pakeitimo. Atrišto taikoje.
jus, tylos minute buvo pagerb
Mirė O, Bartkuvienė
ti skyriaus mirusieji.
Priimta į -^yrių 18 naujų na
Ona Bartkuvienė, sulaukusi
riu. Sudaryta mandatų komisi- 4 m., po sunkios ligos mirė sauBALFo 76 sk. metinis
susirinkamas

Šimoliūnienė ir A. Norus.
Praeitų metu metinį susirin
kimo protokolą perskaitė V. Štai
kus. Skyriaus veiklos išsamų pra
nešimą padarė pirm. ^A. Juška,
pastebėdamas, kad centras infor
mavo, jog šiais meta>< sukanki
BALFui 40 metų nuo jo veiklos,
bet bubilėjinis jo minėpimas ati
dėtas sekantiems metams.
Keistai atrodo, kad jubilėjiu
keliam-u į kitus motus, nes tada
BALFui jau bus keturiasdešimt
vieneri metai.
Kasininkas V. Staškus savo
pranešimą parašė raštu ir papil
dė žodžiu. Finansų sekretorius
Č. Sadeika tą pat padarė.
Revizijos komisijos aktą per
skaitė pirm. Rožė Razauskienė.
-Šiuo n^tu kac>jc \ra 1.953,17J
dol;
Po pranešimų vyko diskusi
jos, po kurių visi pranešimai bu_

Atskirą pranešimą padarė Va
sario 16-sios būrelio vadovas
Kazimieras Sragauskas. Surink
tos aukos Vakario J 6 gimnazijai
buvo siunčiamos per BAFą. 1983
- metais auku surintko virš 700
dol.
Juozas Kinčius, lankydamas
-.Suvalkų trikamoio lietuvius,
s-vietoje senų rūbų geriau siųsti
pinigais.
Kiek teko patirti pats BAJLFu
. centras dolerių nesiunčia. Dole,
= rius gali siųsti tik pavieni asme; nYsValdyba ir Revizijos komisija
patvirtinta ta pa>L kuri praei
tais metais buvę: Alfonsas Juška
— pirm., kun. Alfonsas Babonas
ir Romas Maciūnis — vice pirm.,
Lidija Mingelienė ir Valentina
Osteikienė — kasininkai, Vladas
Staškus — sekretorius. Česys Sa

Į

Netoli šimto metu atgal garsus prancūzų rašytojas Balzac
liūdnai nupiešė gyvenimą moteries, kuri pasiekė 30 metų am
žiaus. Tuomet buvo manyta, jog
po 30 metų motens gražumas pra_
‘detla vysti ir ji nebėra taip po
puliari bent vyrų tarpe.
Tačiau šiandien pažiūros pa-1
rikeitė ir daugelis ima tikrinti,
jog moters gyvenimas praside
da po 40 metų. Bet čia yra ir iš
imčių. Kaikurios “leidės”, no
rėdamos turėti plonesnę figūrą, ]
tiesiog marina save badu, kadi > Ir šalčiausiam ore tempera
suliesėti, o tas kenkia sveikatai. • tūra žmogaus kūne palieka to
Kitos gi praleidžia net tris va kia pat, kaip ir vasaros metu.
landas į dieną pagražinimui sa
vo veido. Toksai tepimas su
naikina natūralų odos grožį ir
odą tiesiog užmarina. Todėl šia
me reikale patartina prisilaikyti
lygsvaros.

iio 19 d. Velionė buvo gimusi
910 m. Lietuvoje, Šakių apskriKauno senamiestis (Tapyba
yje. Antrojo pasaulinio karo
netu kaip ir daugelis lietuvių,
dovanų.
aip ir Ona nuo žiauriojo komu-|
\
WELLAND,
ONTARIO,
CANADA
Petras Šidlauskas išreiškė vi
iizmo gi esmes pasitraukė iš Licsiems svečiams savo ir Vandos
uvos Vokietijon, c 1949 metais
\
Linksmos Petro Šidlausko ir Vandos
vardu padėką už atsilankymą,
atvyko Amerikon, į Chicagą. VėČerkienės vestuvės
sveikinimo kalbas bei dovanas,
iau persikėlė Detrcitan. Čia gy- j
vendama ištekėjo ir gražiai įsi-} Vestuvės įvyko š. m. sausio .yvavo »’r iš Port Colboie, Nia įteiktas vestuvių proga. Vandb
kūrė Išaugino dvi dukras ■ J mėn. pirmą dieną Petro šidlaus- gara Falls, SU Catharines ir ki Šidlauskienė ragino svečius vai
Dalę ir Vidą. Abidvi dukroj 1 ko verslavietėje — Dain City tų miestų Be to. dalyvavo net šintis. Svečiai geroje nuotaiko
š Euicpos — iš Belgijos Van je besivaišindami sulaukė ir vė — Vatikano laikraštis “Ossermokslino, kurios jau turi gerus 1 House, Welland.
Petras, Šidlauskas yra suma dos Šidlauskienės sesuo Alberta lyvo vakaro.
vatore Romano” pasmerkė ho
darbus
J.
Sarapnickas
nus,
ne
tik
verslininkas,
bet
ir
Stabla
su
vyru
Vladu.
roskopą ir paskelbė, kad katali
Apart namuose ruošos darbų,
visuomenės
veikėjas,
bei
dosnus
Vanda
Šidlauskienė
buvo
la

kai, kurie į jį tiki,- nukrypsta
Dna diib^ įvairiose įmonėse. Bu
tautinės
verkios
rėmėjas.
Ir
šiais
bai patenkinta, kad jos sesutė
nuo savo religijos.
A
_ vo gera ir rūpestinga motina ir
Kada
pradėjo
žmones
metais
FŠidlauskas
yra
WellanAlberta, po daug?! metų nesi
mylėjo savo šeimą. Ji visada rė
vartoti muilą?
— Nigerijos karinė valdžia pa
mė lietuvišką veiklą aukomis ir į do Lietuvių B-nės pirmininke. matymo, atvyko^ iš Belgijos- į
darbu; buvo nuolatinė D. L. Or Be to. jis yra ir Wallando Me šias vestuvių iškilmes.
Muilas mums visiems žino skyrė naują 18 asmėfiu minist
džiotojų
ir
Žuvautojų
klubo
pir

2-ra
vai.
p.
pi
visiems
sve’
ganizacijų Centro ir kitų orga
mas. Bet kaip jis atsirado, ir kur? rų kabinetą, susidedantį dau
mininkus
bei
kitų
oiganizacijU
čiams
susėdus
prie
stalų,
J.
Šanizacijų rėmėja.
Muilo pradžia siekia 600 m. giausia iš civilių, ir perspėjo,
rapnickas
tarė
tai
dienai
pritai

Velionė buvo pušarv’ota Heris
prieš Kristų kada netoli dabar kad korupcija nebus toleruo
□artine
Petro
Škilausko
žmone

kintą
žodį
ir
supažindino
svečiu^
laidojimo koplyčioje. Laidoji
tinio Romos miesto tada tekėju jama.
lė.
Vanda
yra
patriotė
lietuvė
su
tos
dienos
reikšme
—
Petro
ir
mu rūjnnosi laidotuvių direktosiame upelyje Sappo moterys
ir yra įsijungusi į lietuvišką Vandos Šidlauskų vedybų puotą. skalbdamos pastebėjo, kad to
— Aukštesnio teismo Teisėjas
j
veiklą.
Vietos
lietuviai
džiaugia(Kai kurie iš toliau atvykę sve upelio vandeny skalbiniai grei nutarė atšaukti Atlantic City
ne atsisveikinimas įvyko sausio
Į
si
Petro
ir
Vandos
Šidlausku
čiai apie Petro ir Vandos Šid čiau ir gražiau išsiplauja negu mero rinkimus.
- ' :
23 d. Rožinį sukalbėjo Šv. An
darbštumu,
todėl
T
jų
vestuvė

lausku vestuves nežinojo, vyko kituose vandenuose. Tada įrnta
tano parapijos Klebonas kun. Al
se
vietos
lietuviai
gausiai
daly

kaip į “Naujų Metų’’ ruošiamus tyrinėti iš kur upelis teka įrįkas
fonsas Babonas. Atsisveikinimą
vavo.
Be
Wcllando
lietuvių
dapietus) \\ d *
pravedė Y. Zapamckienė, per-J
jo vandenį darą gailiu. Ir netridL
Jatmavedžhį garbei svečiai kus susekta, kad. vandeny gari
skaidydama tam momentui pri-j
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIV AMERIKOJE
taikintą eilėrašti. Paminėjo visą ras Jonas, dukros— Dalė ir Vi prisipylė šampano taures ir su-j lumą gamina .-koki tai riebalai..
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė
eile organizacijų, kurios pareiš da, svainys Stasys, giminės ir stoję sudainavo Ilgiausių, svei-|
f organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
kiaušių ir laimingiausių metų. |
kė gilias užuojautas mirusios artimieji Lietuvoje.
SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Svečiai geroje nuotaikoje vai liau ant upeliui artimo kalnelio
šeimai bei artimiesiems.
Ona, ilsėkis ramybėje. -Tebū.darbus dirbą.'>
stovėjo pagonų romanų šventyšinosi
gardžiai
pagamintais
lie

Sekančią dieną Dievo Apvaiz -Tue lengva tau Amerikos žemė.
SLA.— išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu
nė, kurioje :kunigai degino iiapdraudę savo, nariams.
?
;
dos parap. Šventovėje atlaikytos
Po laidotuvių, visi palydai tuviškais valgiais, ir. kas norėjo,
kiričiųjų
aukojamus
gyvulius.
gedulingos Mišios, atnašaujant buvo paprašyti į Romo svetainę buvo įvairiausių stiprių gėrimų
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne,
Tada persitikrinta, kad degina
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. , .
— pagal skonį. trims kunigams — kun. A. Ba- pietų.
i.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas: gali
mų
gyvulių
taukai
su
pelenais
Jaunavedžius vedybų proga
bonui, asistuojant kun. V. KrišSusivienijime apsidrausti iki\$10,000. .
A.
L.
B.
Radijo
Klubo
metinis
sveikino St. Catharines Lietuvių patenka upelin, ir nuo to van
čiūnevičiui ir kun. K. Simaičiui.?
SLA į—apdraudžia14 ir Taupomąja apdraiida
apdrauda''-^
— .Endowment
Endowinent
susirinkamas
B-nės ir Povilo5 Lukšio šaulių duo darosi gailus.
Šv. Mišių metu gražiai giesmes 1
, a Insurance; ^kuri;ypac; Įaudmą fjąummųį./^^ančiam
" .
aukštojo' mokslo ir fų ‘gyvedimo pradžiai; >•-■ <•
Kada tai patirta, praderą-muigiedojo Šv. Antano parapijos
Susirinkimas įvyks š. m. vasa kuopos pirm. A. šeiikas, Well anSLA rr-vaikus apdraudžia" pigia terĮBifišrota ąpūrajiOiU^i
choro vadovas muzikas St. Sli rio mėr. 5 d, 12 vai. Šv, Antano do Medžioto jų ir Meškeriotojų lą gaminti namie, maišaiijL-pelę.-$1.000 apdraHdos'SHBlį
žys.
parapi j os patalpose. V aldyba klubo vardu — B. Luomanas. nus su riebalų turinčių ajigąlų
SLA^kubpų yra visose jfetfciq. korontiosę.<. į; ' <.K ‘
i
Po gedulingų pamaldų velio kviečia visus narius skaitlingai Sveikino verslininkas G. Skąįs- sultimis. Nebuvo tai muilas toks
Kreipkitės i savo apytinkšs kuopij yėikč^' .;,
nės kūnas nulydėtas į Šv. Kapo dalyvauti. Po susirinkimo, daly- tys, iš Grimsby, bei vietos ka- kokį dabar mes naudojame bet
Jie Jums mielai paėęlbfš, iSI^'jjsrasytLį-<~-^ ■
tai
buvo
muilas
.
maždaug
tok
s.
kapines amžinam poilsiui.
viai b-is pavaišinti kavute ir py nadiečiai P. ir Višidlausku drau
- Galite kreiptis ir tiesiai 1 SLA Čehtr|t'U i .
kokį
ir
dabar
mūsų
šalyse
savo
Liko nuliūdime mylimas vy- ragaičiais.
§ai’
4
.
LITHUANIAN ALLIANCE 0F AMERICA
Jaunavedžiai givo ir vertingų reikalams gaminasi toli nuo
.
. Ant. Sukauska^
miestų gyvenanti kaimiečiai.^
807 W. 30th St, Ne^ Y*r&; N.Y.10001
■
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT
I
|
S
|R

NR CELS SERVICE

Ini UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

2b01 W. 69th St, Chioago, UL 60629 ♦ Tel. 925-2737
B
1
y
u1
V.
VALANTINAS

’ M*

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

I7«» ATEINA LIETUVA -1

j

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st SL, Chicago, DL
» RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI

DUMYNAI
•■"arecr'J'TF

A Mom

• FANNIE MAY SAL

» KOSMETIKOS RHKMENTS
cinlnGrlin’FnaiG

t

parašė 700 pnalapiq knygą, kurion radėjo viską, kai 5et kada Ir
Bet knr, Bet kuria kilta buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu*
tr dėtuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K,
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
Betuviq kalbą UeĄnfiib ^ĮįitrKdias, paruošė tikslius vertimus
ūZtJUSJLte
palsrė mums toliau studijuoti.

teisei

< 1ATTRTNMĮ NDVKLtS, M.
ktrytuu J.
ywrtknM. WW *< tayfofe yra 10 t».mcfnrq
I*±na W
Kuyfni g* rnamru Watrf!««cm. 1TW

J‘t*

MARIJA NOREIKTENŽ

tik >
Ir jyw

.

Maistas iš Europos sandėlių.

>t k širmoji tfk U.

iwrrprii

’ ,

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairiu prekiq.

riiri ZM pugl>p<iB

> TULFCS JANONIS
!r
!r kLi.frf rural mtcrr-rp^r**
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2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

rašytojos Petronėlė* Ortabdtėf tf>
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PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprai?
ta* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Ht«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsnetiaia Ta 206 puslapių įmygy
parduodama tik už |X

> LJlli U V įsKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamala^b
įlomiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakabint |
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai {domūs kiekvienai
BetuviuL Leidinys fllustruot** nuotraukomis, pabaigoje duodas©
vttovardžių pavadlnfma%Ir jų vertiniai | voKeEų tatlbą. Ų-aTa
W
•r~*
Um*hpi«. Kaina M

-

— Prieš 35 metus G. Orw.ellio
parašyta klasikinė knyga W1984M

> DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tsi
finlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
Ivente* bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja fl

Im

Draugas pasakojo Baltūsiui
apie nuostabų magiką, kuris vis
ką atspėja, fealtušis nuėjo pas jį.
— Jei Tamsta atspėsi ką aš da
bar galvoju, tai duosiu penkis
dolerius.
Magikas nustebo tokiu stai
giu pasiūlymu. Pažiūrėjęs į Bal.
tušio akis jis sako:
— Tamsta mąstai apie vedimą
turtingos našlės,
— Nieko panašaus. Bet aš
jums vis vien duosiu 5 dolerius
už tai, kad įkvėpt man gerą min
ti.

Sveikata ir grožis

• LITERATŪRA, Hctuvlg Hteratūros, meno ir moExt
IM4 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet n«en*tą, Vin*
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos
I. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir T
Meilau* straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukom f* t
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelės ir A. VarB'
kūrybo* yoveikalais. 365 pu*L knyga kainuoja tik F3.

i
įr mintytu tpJe

ir didelės sausros, pernai Piety
Afrikos ekonomija turėjo didelių
sunkumų.

UŽ GERĄ PATARNAVIMĄ

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
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Vasari) šešioliktoji yra pati svarbiausia dienas Lietuvos
istorijoje. Tą dieną Lietuvos Taryba paskelbė pasauliui, kad
lietuvių tauta atstato šimtmečiais turėtą savo valstybinę ne
priklausomybę.
Karo ir okupaciją išvarginta tauta savo krauju, auka,
darbu ir visu gyvenimu parėmė Tarybos žodį, jį įgyvendino ir
per 22 metus įrodė pasauliui kaip gražiai ji moka nepriklau
somai tvarkytis ir gyventi.
Kaimynų vėl okupuota ir pavergta tauta sudarė ir įpa
reigojo Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą (VLIKą) at
statyti jos laisvę ir nepriklausomybę. Ir, kokią ironijai Ne tik
okupantas, bet ir saujelė išeivių, bėgusių nuo okupanto, susi
metę į frontininkų grupę, per eilę metų kaišiojo pagalius į
VLIKo veiklą. O dabar “derybose kaip lygus su lygiu” — gečių,
nainių ir pan. rankomis — jie siekia tą tautos mandatą-pavedimą
išveržti jų užvaldytos Lietuvių Bendruomenės naudai ir VLIKą
supančioti, kad jis negalėtų atlikti savo pareigų.

1

Redaguota KRANAS WLAS
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Jau atrasti ankstyvos atakos
įspėjimo ženklai

i

it. Petersburg, Fla. — NauAtakos nužudo daugiau, negu
- <aui ant kaklo arterijos eks- JaO.uuu iio krašto žmonių kas
puuneriuiu ultra balso priemo met. Pasilikusių gyvais, 4G>.
nę, rueuięinos tyrinėtojai yra su. paliesti iizlšicų u mentalinių, negaiavūoii.
Aecuii iš penkių atakos pa
Dr. M. Gene Bond, iš Bow-. tiestųjų yra išdava riebalų su
man-Grey Medicinos mokyklos, sidarymo trumpu segmentu aut
esančios Winston-Satem. .N. C., KaKlų dviejų vad. caroid. arteri
teigia, kad dabartinė ultra bal jų, kuriomis kraujas teka į sme
so technika gali pastebėti tu rie_ genis. Sluoksnis gali nukirsti
Kraujo tekėjimą į smegenis arba
aretrija yraJ£% ar daugiau uz- i kraujo grumstas ten gali susi
daryti.
lyrinėtojai periodiškai daro
tirsuinio negu dešimtuke. Tas testus su vyru ir moterų grupė
leidžia anksčiau surasti — ir pa mis, turinčiais- ankstyvą dep;.naudoti gydymą — vadinamą , litų kieki, kad nustatytų efek
tylųjį arteriosklero^is, prieš žen tyvumo riebalų kiekio su ultra
klams atakos pasirodymą.
Dangomis.
Dalia S’., Ml D.

tHW

___ _

cilinderių švirkštus.
mandos, kurios turėjo net dviejų

Kalorijų sumažinimai ne
Ir
būtinai atsiliepia į žmo
Senovės inžinierių gabumus
gaus svorį
Į |
Lietuvi,
Lietuve,
įrodo ir tai, kati jie j >u prieš ke
Kai panauda'ate svorio suma
letą tūkstančių metų iškasė ka žinimo programą, tiksliai nevar
.Kur tu bebūtum, dalyvauk šios Lietuvai ypatingos dienos
nalą, kurs jungė Nilo upę su tokite tiksliai, vadinamos “lauminėjimo demonstracijoje. Prisidėk parodyti pasauliui, kad lie
Sueso Įlanka. Didžiausių sunku dry-list” dietos. Nežiūrint to,
tuvis nesutinka gyventi vergovėje! Savo auką Lietuvos laisvei
mų sudarė laivų statybą nors kad nurodytidieta gali nustaty
80-100 metrų ilgio laivai nebu
atgauti siųsk VLIKą išlaikančiam Tautos Fondui ar VLIKą
ti apytikriai kalorijų skaičių ir
vo retenybė Buvo žinomi ir sau bendrus nuroŪynukš dėl sveika
remiančiai Amerikos Lietuvių Tarybai.
šieji dokai. 300 metais prieš; tos išlaikymo^’ mažai kalorijų
Kristų pradėtos, n-uhdoti akme valgant pridėti. Žinovai tvirti-,
■ >.*■
,.
R. Lietuvių Bendruomenės
ninės anglys, e 100-siais metai s na, kad mažai ’kalorijų valgant1
ft;
Tarybos Prezidiumas ir Centro Valdyba j
po Kristaus buvo jau žinorv'. maistą ilgesnį l^ką, sumažina
keli .žibalo dęstiliayimo būdai.
Čikaga, 1984 m. vasaris
metalų liedinius, o taip pat bu-'' Taigi žibalo pramonė jau turi mas žmogaus, kūno, svoris.
Kaip išvengti nemigo
vo išradęs ir bronzą. IbOd m.er
A.
Jeigu joki techniški ruirody . tais pr. Kristaus gimimą vietoj. apie 2C00 metų amžiaus.
mai jalas neveikia, kad padeui oroi.zbs pradėta vartoti geležis.
~
1
giama KaroŽmOje teigia, kad pajums užmigti/ čia lynnėuįų re- • iadatjąū olrvc žinomi gaiia.to- Karštos ir Šalta? vanduo' iarrima žmonėms sumažinti rietom^;v-bi$V'eibjs> -vien steikasč .
Kanados sveikatas, apdraudos planas
komenaacsjbs^
paaydė koios uteeri .'4baiu- kiekio ėvartejimą išvalyti duoda .8P0. kalddpĖfe jįienos bul
..^ ouii lleainimo budai.
< Eikft&vmiegoj ir pabuski-;
' '
<.tcarbohydratx& ir profanus ir vės 100-15C katorijų.
Pasiiodo, kad karalius Sargo-,
.ma reiKanados sveikatos ministėŽęš dytojams nebuvę
te re ė u Hadą Valandą;
Vedęs
vyras
Gronli.
'š
vartx
>
t
j
daugiau
vadhigh
pronas ž-s.s Kuris gvvėlio 700 mėDr.- RiČfeard.^^thison, iš Vir Monique Bęg'in ruošia naują kalanti papūd^įs paciento. ProMineąpoho, Minu., rašo, kad joj tej.,o copex įarKAklratų, kut hųcite į luyą Tintai tada, kai
pr. -TkUMU. tu/ėjo 176 tonas
ginijos tiffive^ietb Medicines Įstatymą kontroliuoti provinci- vincijų sveikatos, toimbteriai pai
esate mieguistas; t
zmonai'O^ų
ųę-ęniąįuxnjMitavq!
;
r
j
uos
jįj
gafitė
rusti
pupelėse.
kulkos išlietos geležies/
nėms sveikatos.apdraudoms, ku- sisako prieš tokį federacinės pa
Naunosjte lovą tiktai.mie-t Imis inkais pazmo ir plieną.
Apie tai pranešė programos ve- Centraijįiūlo.Valgyti daužau ries dideles pašalpas gauna iŠ šalpos sumaži-njmžL į sveikatos
”, mažiau Tieglii; lovoje neskauykite. neval- EįįipvC niOKėta pfiLiti ir gi'ežtL gienavo-cBį Bfogds kiabjn.cirku-]; dejas Hal Cuney.
"įsako, -jie- <?ad !' --high-fiber
_
Kanados; iždo. Remiantis statis- draudoms, ■ nesTjiems dar
gykite^'riežiūiėkrte TV;
liacijpuK
Po
kurio
laiko
ji
panpn.
imn
kdąvj
g>
vegetarizmo.
bet
balų
dieta
naudoti,,
f.
y.
daugiau
uibai ’kietus akmenis. Tam reii
tikos duomenimis, padalinus KąJ labiau pasunkėtų visų draudos
šviežių ir virtlį daržovių, kurios
-r t e Laikykite savo miegamąjį aaiui būdavo pagaminami varihados vyriausybės pašalpas, 1979 išlaidų padengimas. 1982in/Kaluti
mažai
kalorijų..
Jis
dar
Ri

visiškai šaltesniu. ; .
aiai piUKlai, i Rudu cfenitigaliu.*;
m. kiekvienam, gyventojui teko nados vyriausybė sveikatos drau
Jeigu jus ntįmn miegas it via. i ovutindavo koroiiao gabalėlius. įėjo- iripagakau pasaką kad n»r; jOIųą m**suįe, kurkę.mažam kie-1 dėjo, “fiber” gal pakeis dietos
po $478, 1980 m. — $543, 1981 dęs pašalpoms išleido $3.3 bilijochroniška problema, tyrinėtojai Skylėm gręžti vartodavo tikrus l^daug&tt jaięe^F pą^tį--Tue, kyje yn, o žmonės yrjgo dideles laikytojų metabolizmą, tuo. bū— S601, 1982 m. J $703. Dideles no, ptovincijes — gerokai dau
sa_
pataria pasitikrinti savo sveika- : deimantinius grąžtus.
kdfcu ^kaimynas atėjo pas ją Į' mėsos porcijas. Jeigu nueinate
sumas išleidžia ir provincinės giau. Provinciją sveikatos mibntą ir viską ? pamatė. Jis sšo.. j restoraną, ten valote 10. onsų vo svorį lengviau.
Vtą- Gal aplinka ar kas nors pa-vyriausybės, ivedusios sveika ■ nisteriai pageidavo specialios
Tokiais instrumentais galėju-- gesti.'onavo, kad mes pabandytu^ 5teiy;ą Ru; įs patiekiamas su kepS.
kelia jūsų kraujo spaudimas
tos apdraudas. Albertos, Onta konferencijos su Kanados svei
jums neleidžia užmigti. Gal jūsų' , apdirbti ligi 2 metrų storumo rne šąįtą ir šiltą gydymą. Apie.l
rio ir Britų Kolumbijos provin katos ministere M. Begin. Jos
finansinės problemos kankinau ; akmeni $. Dabartin iai moder- lįQ. sėk’ indžiu Į šaltą vandenį i r į.
cijose iš sveikatos draudęs, narių ‘ ji atsisakė, bet dabar jau lanko
gal kai kurios emocijos trukdo ‘ aieri gi ąžtai ir piūklai ■ egipteinr po te 'dpte 20 sekundžių į šiltą
imamos mėn.e. inės- Įmokos, ku ir žada aplankyti visus provin
visai nenustebintų. Darbo jėga vandenį; panerti koją. Po pirmoužmigti.
rios kasmet yra didinamos. Jos cinius sveikatos ministerius.
- tada buvo taip pat pigi; kad su dienos tokio gydymo, Olga jau-j1 ensilvanijos. univ. Sleep Se-^ ; ja negalėtu konkuruoti jokią maNaują sveikatos apdraudė s
betgi nėra vienodos. Aukščiau
tesi silpnai. Tačiau antrą dieną
įercher and Treatment centras
siomis įmokomis pirmauja On planą remia Kanados vyriausy;šina.
buvo jai. jau- geriau Jis prade-;
galvoja, kad cigarečių rūkymas
tario OHIP drauda. Kitose pro- . oė, turinti liberalų daugumą
jo
tą
gydymą
su
karštu
ir
šaltu
.
yra susijęs su nemiga ir kelioms ; Senųų egiptėnų inžinieriai
vincijose Įmokos yra panaikin parlamente. Jis greičiausiai bn-s
vandeniu,
bet
tiktai
du
kartu
per
Į
dienoms praėjus pc to, kaip pa ■ buvo ir miklūs mechanikai. Ty
tos, visa suma padengiama iš priimtas ir patvirtintas iki š. m.
dieną Po trijų dienų tinimas’,
rinėjimai
liudija,
kad
statant
di-į.
skutinį cigarečių pakelį pame-'
provincinio pajamų mokesčio. balandžio 1 d. Provincigos ti
.praėjo ir'koja atgano normalią1
.
džiausiąs
piramidabuvo
pad's-tus į šalį pagerėk miego noras.
Ontario OHIP apdrauda, api kėjosi, kad prieš tą planą pasisa
spalvą?
- ...
i
■
yti
tikslesni
apskaičiavimai,
neJe;gu laikysite aukščiau nurodyk
manti gydytojus ir ligonines, kys opozicinė konservatorių par
Toks gydymas tęsėsi apie še
tų taisyklių, nemiga* netrukus,
taip pat neiš.'dverčfa be pajamų tija su savo naujuoju vadu B.
Egiptenai
savo
mokslą
sėmėsi
šis mėnesius, kol pasveiko koją
nustos jus kankinęs.
mokesčio. Narių įmokų ir pa Mulroniu. Ji betgi įsirikiavo - i
fktai
iš
patyrimų.
Graikai
pra*
Pete G. kaltojo karšto ir šal
(Placidu Journal oi the Royal
šalpos iš Otavos padengti vi- : plano rėmėjų eiles kartu su li
Society of Medicine ir Preven Įėjo taip atsidėti teorijai, kad to vandens gydvma su 10 minu. soms CHIP apdraudos išlaidoms. beralais. Atrodo, tai buvo polition).
Pr. Tercija kartais jie apleisdavo ir prak- čių pertrauka kas antrą dieną.]
neužtenka. Tokią problemą tu? tinę taktika, kuria yra. nepatenįką Nurs ir graikų įtuoinanc ik<>l pastebėjo žmonos kojos ge-I
ri ir vises kitos provincijos. Tad ^nti provincįjas valdantys kon^
ouvo tekia, kad mašinos nereika resnę padėti.
, Kq žmonės įau žinojo
kai kurios leido ligoninėms rėb- _ servatortai. B. Maironio stratelingos, vis dėlto taio laikais sutin
kalauti papildo iš paciento kiše : gams yra žinomai kad visi sveiprieš 3000 metų?
Stebėtina, kad jo žmona yra
kami keliamieji kranai ir įvairūs
nės, gydytojams — daugiau, ne-, : kates draudą turintys kanadievirš 90- metų umž. Jiedu kartu
Jlį būta jau -neblogu inžinierių kiti įrankiai.
neneri jokių papildymų gy
gų jiems dunda sveikatos ap-.
dėkoja Dievui ir giriasi, kad
drauda. Sveikatos ministerė M. dytojų sąskaitose iš savo kiše
Archeologinės iškasenos liudi
Aristokratai turėjo žadina surado šią paprastą priemonę
Ir kai giedras rytas rieda,
Begin nauju įstatymu siekia su nės. Šn konservatorių opozici
ja. kad jau tolimoj senovėj įnži- muosius
______ __________
_ pasigydyti nuo uleerio pūliuo
laikrodžius,_________
kurie buvo
**ir kai sutemos artėja,
ja naujajam planui šis kausi
Hienai tiuėjo gana daug moksli-1 vaiorni vandens jėgos ir kuris jančios žaizdos.
stabdyti tokią taktiką
Tavo romų žemės žiedą.
įstatymą ji planuoja Įgyven mas būtų galėjęs iškilti sekai,
-uių žinių. Jau prieš istorinis ?jo labai ■ t ksliai. Didžiuosiuos
Pasinaudota ištrauka iš žumaTavo skirtį, gerbk, audėjai
dinti bauda provincijoms, suma, čiuose parlamento rintkimuose,
Pr. Tareija
žmogus mokėjo gamintu Įvairių mfestuo? buvo ugniagesiu ko- lo Prevention.
žindama federacines pašalpas laimėti tfeug balsų liberalams.
sveikatos dratidai vienu doleriu
Margink darbščiai ilgas juostas,
. už kiekvieną dolerį, kuris pai tualus, kai tą planą remia visos
‘ • tKad paaustum lieką sprindį,
mamas iš paciento virš nusta
^Kol neblykšta tavo skruostas
tyto provincinės draudęs tarifo. priimtas be jokiu didesnių gin
<Kol tail žemės saulė spindi...
1982 m. tokia pažanga Ontario ču dar prieš parlamento rinku
mus.
T ♦
provincijoje siekė apie $50 mi
rV*
Suok sutemus giesmę graudžią.
lijonų. Albertoje — $14.5 rniNEATSAKO
' —y

-

'

r

:■

iBet pajusk, kad staklės audžia
^kmžių metmenis, ne tavo...

lijono, Manitoboe — $800,000

Ir muštuvų danas mojus

MO. Niufauadkmdr — |300,W0.
H. Brunswi^e — '200.& 0. Tik
Kvebeke. Britų K-.-įimbijoje ii ! hhs, kurie įvyksta už mūsų įatai
abiejose
U?: it.xijose tfy- ros siena.

— Ką? Reikalauji daugiaijaL
— Rengiuosi u apsivesti.

RČmeiflbei:*.

.^gt priimk ir tokį kelią —
JKad ir vargšė, tu ne vergė —
Kito audeklo dalelė,
9uo jo rtiatga nųslę senei...

Ir jei temstai

only YOU can
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prevent forest fires!
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Chicago $45-00 per year. $24.00 per
lx months $12.00 per 3 months. Io
other USA locabues $40.00 per year. KxiUkioje:
$22.00 per six months, $1X00 per
metamą _______
$45.00
jree months. Canada $45.00 per year;
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Teisininkas P. Stravinskas sąvomintis pradėjo dėstyti
Naujienose, o 1978 m. išleido pirmąją save raštų bei įsi
tikinimų knygą, kurioje labai aiškiai kalba apie nepama
tuotą maskvinės propagandos melą. Drauge įsigalėję keh
peronistai neleido net paminėti, kad tokia knyga išėjusi

_ 548.00
_ 526.00

Naujienos eina kasdien, iislariaat
sekmadienius, pirmadienius ir kven» i Udienius. Tefrttia Naujiem} Beadrovė, 1739 So. Halsted Street, Chicw.
: IL S0608. Telef. 421-8100.
" ’

r

vinsko knygos, kurios peronistai neleido paminėti mąrįjonų dienraštyje. Dr. K. Bobelio ir P. Stravinsko rašinių
peronistai neleido spausdinti Draugu bet leido atspaus
dinti Valstybės departamento
žvalgą apie tarptautinės politikos, ęigą ir a^ę Amęrį^os
vestą ir vedamą politinę liniją pavergtos Lietuvos atžvil
giu. Anksčiau paloštų panašiu pranešimų, į marijonų
redaguojamą dienraštį nedėdavo, o jei ir įdėdavo, tai
labai apkarpytus.
?
’
u. ‘
Yra pagrindo manyti, kad daug prisidėjo ir padėtis
pačioje Argentinoje. Patys Argentine®'generolai, nuvedę
Argentinos ūkį ir teisinę padėtį prie liepto galo, nutarė
pravesti demokratinius rinkimus ir grąžinti valdžią
krašto gyventojams. Gen. Videla, kuris suėmė prezidentę
Peronienę, pats sėdi už grotų. Jis neatidavė Peronienės
teismui, nes Įsitikino, kad ji ris dėlto valstybės pinigų
asmeniškiems reikalams neeikvojo, o. jeigu kiek ir paėmė,
tai iš specialaus fondo. Bet ir iš to fondo paimtų pinigų
asmeniškiems reikalams ji ne eikvojo^ Gen. Videla, pats
prie svetimų pinigų nagų nekišdamas, Peronienę pądėjo
laivyno admirolų vasarvietėje, o vėliau išleido išvažiuoti
Į Madridą, bet jos neteisė ir nesušaųdė.

čių didelis teisininkas ir filoso
fes Rudolf von Jhiering (18181892) savo knygoje “Der Kampf
uųi R ech t” (Kova dėl teisės)
šiąis žodžiąis; “Tik tas vertas
būti
ir gyventi, kuris turi
kasdien dėl (o kovoti*.

sė

dė| feutos laisvės

l
(

I
I
i

Kai kuri mųsų spauda kelia
paniką, kad 35rių valstybių gal
vos ar kiti atstovai Helsinkio
konferencijoje pasirašę susitarimą, kuriuo Pabaltijo valstybės,
jų tarpe ir Lietuva, “pripažin
tos” Sovietų Sąjungai...
To “pripažinimo” įrodymų ne
gate kiama, bet mūsų žmonėms
išgąs'-ies ir nerimo esama dėl to
daug. Kiti mūsų krenta į tokią
neviltį ir pesimizmą, kad visai
nuleidžia galvas ir rankas, sakydami, kad, jeigu jau taip, tai
tolesnis mūsų tautos laisvinimo
darbas esąs beprasmiškas.

KOVA SU OKUPANTU

Tuo džiaugiasi Brežnevas su
visais savo agitpropininkais, ku
vienam mėnesiai .
55-®®
Pinigus reikia
reikia siusti
siųsti pašto
pašto Money
Money
Pinigus
Kas
vertas
būti
laisvas
Bolševikai
“
taikingam
i
savo
ri
riee irgi
irgi Hehir
Helsinkio susitarimą aišKitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
. •
sugyvenimui
....
• z-l
1
.
'ux"vmmui’ realizuoti laimėjo I t;n- »a naAiai mums nepalankia
Nikitai ChruscioVui sugalvojus
*. ,
‘
. iKlna *a Pacla
.
.
, .
.
;
J
vpac daug rnųsu jaunimo, kuris,i» prasme, nors ten nei vienu žoir visam laisvajam pasauliui per '
kaip matome, važinėja į Vįlnių džiu nėra paminėta Lietuva, nei
visų kraštų kompartijų konfe
Peronienė turėjo drąsos grįžti į Buenos Aires ir da renciją Maskvoje pasiūlius im pasimokyti jo Amerikoje (tėvų kHos neva išdlloR)s Sovietam5
lyvauti žmonių išrinkto prezidentu inauguracijoje, bet perialistinės Sovietų Sąjungos namuos) neišmoktos lietuviu valstybės
Drauge įsigalėję peronistai nedrįso nuvykti į Argentinos vardu klastingąją taiką, vad. kalbos, neva tos kalbas kursuo Džiaugiasi tuo ir visokie rrūse, o. is tikrųjų tai pagal Agitsostinę. Jie būtų pamatę argentiniečių nuotaikas ir būtų "taikingą sugyvęiiinią” (koeg Į propo plana ir programą pasi-. sų susitaikėliai su okupantu ir
Paskutiniu metu ne tik lietuviškieji laikraščiai, bet leidę Amerikos lietuviams katalikams įę vėl tvarkyti savo. zistenciją) su kitais kraštais, i klausytį ten bolševikinės propa--vad- “bendradarbiautojai-’ su
ir lietuviškos radijo valandėlės vėl pradėjo kalbėti apie laikraštį, kaip jį tvarkė Leonardas.. Šimutis, • Bet. šitokie daugelis iš laisvų kraštų žmonių ; gandos. ir jasimokyti “taikingo. iuo*
dabar, visam pasauliui
uo susižavėjo ir siekė.su bolšeLietuvą
Sovietams
“pripažinus”
Baigminiuose Helsinkio aktuose nustatytą sienų nelie žingsnio jie dar nedrįstą imtis. Jie laukia pačįų. Uętųyįų;
sugyveT-.mo” su okupantu, vie
ar “pardavus”, nereikės su okučiamumą, apie amerikiečių sutikimą “parduoti” Lietuvą, spaudįmoįlįet tada gali neturėti, kųr-l^ti.; Generolą ASk aimd”, bet dargi ir “kultūrinio toje Lovos su juo...
, pantu kovoti,., p ■lūs galima su
Mūsų “kursistai” lietuvių kai-;
apie politiko Gerąldo Fordo dviveidiškumą, naujų fondų delą ir kitus karius teisią Argentinos kariai, bet jąu, rąo- ' tjęncįadartfeiyimo”.
jpo «tai£oje-gyventi ir “kultūriš
tiktai keiti viešumon, bet didelė gėda ir apie, juos net pri-, išamas įstatymas, .leidžiąs federalinės vyriaųšy^ės teisė Tas paveikė net ir. daugeli bot ten nedaug beį^noksta, ridą- kai bendradarbiauti”.
tiktai kelti viešumon, bet didelė gėda apie juos net pri jams nagrinėti ir leisti nusikaltusių peronistų l^Įas. j.’ rpūsu .lietULvią, kurie su pkupan- tie kursai skirti v^ai‘ kittemš< į Tas mūsų žmonių gąadjni. tikslams.
’ -..
susitaikė, įr griebėsi' visokiu
įriis. kad, va, “jūs jau pąi€^te«
siminti.
.,
:
Be Stravinsko ir dr. Bobelio, pries porą dienų Povifąs
“
bendravimu
’
'
bei
“
kultūrinių
Apskritai, tokienįš aų oku^įri-:
Kada Drauge didelėmis raidėmis pirmame puslapyje P. Dargis Naujienose paskelbė strąip^į apfe JąĮtą, Fots- bendradarbia.vnnų” sai tais savo tu susitaikiusiems'; ^jauniems it. nas £l:<l:aiė. j jis ri»ūsų rankas”,
buvo Įdėta žinia apie Lietuvos “pardavimą”, tai Naujie . darną ir Helsinki. Povilas Dargis yr&i|ĮsiiUBįsĮ&. Jis:;štų-..' vakar dienos priešais, mūsų tau beniems),_ kovos veiį§M^tįeins ir kad“rara
:
jutus kelio atgal”, kad
dijąvo
Kauno,
Berlyno
ir
Pittsburgho
universitetuose.
nos sekančios dienos rytą paklausė, kas pardavė ir kiek
tos pavergėjais. Nemaža tokių taikingo sugyveriiinorsū pkupąn- “is.oyįjvs rato nepasuksite al
Jis
dirba
Amerikos,
Pittsburgho
apygardos
teisme
beveik
atsirado net ir mūsų karių tarpe, tu siekiantiems (nors ii. taute s ' gal ', buvo ir 1940 metais, rsuuž tą pardavimą gavo. Iki šio meto ne tiktai Drąugc
redakcija, bet ir Maskvos paleistą gandą apie “parda ištisus penkis dešimtmečius. Jis vadovauja Pittsburgho Įskaitant ir dali mūsų vidurinio taisvės be kovos ateisiant lau- j doniesiems užplūdus Lietuvą ir
vimą” paskelbęs redaktorius nė žodžiu neprasitarė. Išti , lietuviu radijo valandai ištisus 5.Q metų. Jię neskelbė me laipsnio karininkų, dar taip ne kiantiems), norėtųsi pasaky-ti. demonstruojant mūsų tautai saseniai besivadinusių rezistentais jiems gal ir nemalonią, bet tik- vo k L
galią.
sus septynis metus jis kėlė erzeli lietuvių tarpe ir visą lagingų žinių apie Jaltą, Potsdamą arbąHęlsinkį. Jis da ar tremtiniais.:.:
Tuo okupantas tada siekė,
laiką tebetvirtino’ kad Helsinkyje Lietuva buvo parduota lyvavo prezidentų Roosevelto, Trumann, Fordo pasitari
kaip ir dabar sava propaganda
o Helsinkio akte Lietuva visai nebuvo paminėta. Į Drau muose. Delegaciją Įgaliojo Povilą Dargi išdėstyti prezL
siekia, palaužti mūsų kovos dva
gą kori Įkėlė maskvinės politikos šalininkai visą laiką tą- ■ dentųi Trumanui Vakarų Europon patekusių lietuvių tei
sią, mūsų pasipriešinimą jam ir
sinę būklę, nes jam buvo žinomi Amerikos įstatymai ir,
nepagristą propagandinį melą kartojou
niąi žinoĮno principo ir nedarys. joWiH^ipromiso”.” nutildyti mus visam laikui.
kalbėdamas angliškai, jis neš.vęplįąvo. Pręz, Trųmauąs
Ką gi mes šiandien akivaiz
Didžiausioji Amerikos lietuvių katalikų nelaimė bu ten pat visiems pasakė, kad jis kalbės sų generolu Ęisęn. (NaujienoSj lSSt m. vąsaęie 2 d,, 4 psk)
doje viso to turime daryti? Ksip
vo ta, kad marijonų tarpe Įsigalėjo keli peronistai, kurie hovreriu ir pasakys, kad neleistų rusams , gaudyti lietuvių
į visą tai turėtume atsakyti?
leido tą maskvinės propagandos melą skleisti. Pirmon ir vežti į Sibirą.
Ne tiktai SLA prezidentas Dargis, bėt ir kiti to pasi ,.l) Visų pirma, susidariusią
eilėn jie kaltino Naujienas, kad jos nepatikėjo jnaskvine
tarimo, dalyviai neturėjo pagrindo netikėtai prez. Fordo. padėti turime vertinti šaltu proPovilas
Dargis
1975
metų
liepos
25
d.
buvo
pakvies

propaganda, draskė katalikų veikėjo dr. Kazio Bobelio
‘lu, nepąm.esdami galvos, ypač gi
tas
Į
Baltuosius
Rūmus
kartu
su
kitų
tautinių
grupių
paruoštus maskvinės propagandos atitaisymus, o netru
neišsigalyodami tos neva tra
kus pradėjo stumti iš Draugo visą eilę kitų katalikų. atstovais. Apie prezidento Fordo pareiškimą Dargis ši pareigūnai būtų, sakę neteisybę. O vis *<^pTtd dar ir šian- giškos padėties, kurios nėra.
Pirmon eilėn iš Draugo buvo išstumtas dr. Petras Stra taip parašė:
dięn skleidžiami Įvairiausi gandai ir nauji planai apie 2) Neturime kelti panikos,
“Aš mačiau priėmimo aplinką savo akimis ir gir JAV poziciją Pabaltijo valstybių laisvės ir nepriklauso kristi į neviltį ir palūžti kovos
vinskas, ištisus du dešimtmečius Draugui net Įžanginius
dėjau savo ausimis šiuos užtikrinančius žodžius: mybės klausimais. Tuo reikalu abejones kelia ne tiktai dvasia, o turime sustiprinti ko
rašęs ir kėlęs riša eilę katalikiškojo gyvenimo klausimus,!
vos frontą prieš okupantą, sutel
“JAV niekad nepripažino Lietuvoš, Latvijos ir Es keli lietuviški laikraščiai ir radijo valandėlių pranešėjai. kiant jame visas turimas jėgas.
bet jų negalėjo kelių peronistų užvaldytame lietuvių ka-.

Tušti plepalai

talikų dienraštyje spausdinti. Įsigalėję peronistai neleido f
visai eilei lietuvių kunigų pareikšti truputi kitokią
nuomonę.

tijos inkorporayirao į Sovietų Sąjungą* to nepripa Tačiau, visa tai yra tusti žodžiai. Nė vienas, JAV prezi
žįsta ir dabajįJ^Įūsų nepripažinimo oficiali politika dentas nė vienoje konferencijoje neprižadėjo pripažinti
lieka nepaliečiama Europos Saugumo Konferencijos Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą.

(E Petro Stravinsko
Pirmosios knygos)

(Bus daugiau)

—

CIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI RUSŲ
PAVERGTOJE LIETUVOJE
Daugelis mano, kad Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje dėjosi, Sovietų karo
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi-,
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie
tuvoje buvo Čikagiętė 1961 metais.
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagietės įspūdžių laidą.
N. Red.

sius žmones. Esame tikri, kad kiekvienas josios
matytas vaizdas yra tikras; kiekvienas josios
virtinimas yra nuoširdus ir jos pačios išgyven
tas, Pasakotoją pažįstame, kaip sąžiningą ir at
sakingą visuomenės veikėją, dalyvaujančią Amerikps lietuvių gyvenime ir Įeinančią į kelių organizacijų vądovybę.
Bet geriausia tegu ji pati kalba apie Įspūdžius
Lietuvoje, štai josios žodžiai:
— Negaliu atsigriebti toc^ėl, kad Lietuvoje
matytas žmonių skurdas, ta nuolatinė baimė, tąa
amžinas įtarimas ir nepasitikėjimas ųiąn dieną ir
naktį prieš akis stovi, — toliau tęsia grįžusi čiktgietė.
— Pabundu naktį ir matau greta savęs alįistančią motiną, kurios kaip reikia atsisveikinti negalėjau, nes policininkė man per petį daužė, jįgiz
mindąma, kad turiu išvažiuoti. Matau raudančią
seserį, kuri visą naktį susivaldyti negalėją
neturėjo ląiko pel didžiausierąs :
mams išpasakoti... Matau aptažu
rįoo skystąs stogas nepajėgia sulai
bėgančio vandens... Matau n
velkančias plytas, c
(Palydovai mums pi
inistinė statybai b
bjauriausia vergija

— Buvau nuskridusi į Liętųvą, praleidau ke
lias dienas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje su kitais
turistais, mačiausi kelias valandas su savo moti
na ir seserinių bet visa kelionė mane tiek par
bloškė, kad jau ištisą savaitę nepajėgiu atsigriebti
ir vėl kaip reikia ant kojų atsistoti, — pradėjo
pasakojimą tik ką iš Lietuvos grįžusi čikagiętė,
nenorinti, kad josios vardas botų spaudoje mini
mas, nes Lietuvoje liko sena motina ir sesuo, ku
rioms okupantas labai lengvai gali pakenkti Pa
galiau, ji nori apsisaugoti ir nuo sufanatizuotų
kemunistų, dar besitąsančių Chicagos gatvėmis.
Nririienoms gerai pažįstama čikagiętė išti
sas valandas pasakojo savo įspūdžius, šiurpuliais įmanėme, kad galėsime
nukrečiančius kiekvieną klausytoją, o ką jau be- {vietoje Vilniaus, mus i
ka ibėti arie -Lietuvos gyvenimo, tikrovę mačiu . nepasiekę Maskvos, jai

“geležinė uždanga’1 ir kokia yra sovietų valstybine santvarka. Vos spėjome nusileisti, tuojau
' mus apsupo ir nuvarė į muitinę, kur padarė smulkiausią kratą. Krėtė kiekvieną valizėlę, žiūrėjo
kiekvieną rankinuką, kišenes* juostas, skrybėles
h* pinigines. Pirmiausia liepė užpildyti lakštus,
kuriuose reikia pasakyti, ką atsivežei. Jeigu atsi. veąi dolerių, tąi tuęi juos iškeisti. Jeįgu atsiveši
laikrodėlių, tai turi juos atiduoti Jeigu vežiesi
-kokį dezniN»trių daiktą, tai jis uždrausta įvežti,
jNįękas mūsų uefcreto Amerikoje, niekas nekrėtė
Europos valstybėse, bet Maskvoje buvo iškrėstas
(kiekvienas valizos kampelis ir kiekviena siūlė.
Skaičiau, kaip dainininkė Estelle Bagdonavi| čienė pasakojo vilniečiams savo keBonės spū-
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tyti rusai tuos laikrodėlius iš keleivių atėmė. Ru
sai, matyt, nenori, kad lietuviai, rusų pavergta
tauta, galėtų nešioti Amerikoje gamintus geresnius laikrodėlius, kada patys rusai turi tenkintis
netašytu ir skonio neturinčiu šaltkalvio darbu.
Maskvos aerodrome buvo atimti doleriai,
brangenybės, deimantiniai žiedai, laikrodėliai
ir kt Kas įrašė į lakštą atsivežtus daiktus, tai
tas vėliau, išvažiuodamas iš Maskvos, juos gavo
atgal Bet kas užmiršo arba į paduotą lakštą
tiksliai vertingų daiktų neįrašė, tai tam teko su
jais atsisveikinti.
Tiktai vėliau, kai jau praėjome muitinę, tai
supratome, kuriam galui visi turistai vežami pir
ma | Maskvą. Rusai juos veža tenai, kad pirmon
eilėn galėtų juos iškrėsti ir apiplėšti Kai viskas
vertingesnio paimta, tai tada gali važiuoti ir to
liau Bet pirmon eilėn — viską nuvežk Maskvon,
‘‘komunistinio proletariato sostinė*’’. Iš Olandi
jos arba iš Anglijos labai lengvai galėjom pa
siekti Vilnių arba Kauną. Mus \isus vežė po
tūkstantį mylių į rytus, kad rusai raus “suprolearintų” — atimtų mūsų pačių sunkiai uždirbtas

r
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VAKARŲ VĖJAI
H2 moderaiofi poezijos poslapių. Kaina $6. Minkšti
nrieUai. Paaumme poeziją, kai atsiusite pinigus
jonu aareeuj

Funeral Home and Cremation Service

Naajieao^ 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060k

GERA SVEIKATA
*-OYTQaAS IR CHIRURGAS
WastciMmr Community klinika
Medicinų dinktuiut

T«L: 562-2727 arba 562-272$

j vas žiūri pro vieną langą į gat
vę, sūnus pro kitą. Viduj tvaksi
ta automobilio signalas.
j — Aš tikrai nesuprantu tavęs
Petrai, — taria tėvas sūnui, —
. kodėl tu negali vesti Onos. Juk
ji viena iš turtingųjų, grazoka

Montessori mokykla
— Aišku, — atsako piktas sū
nus, — jei nebūtų sveika, nebūtų
gal ir tokio amžiaus sulaukus.

GYDYTOJAS la CHIRURGAS,

U^KLALYBl: AKIŲ UGOS

OPTOMBTRtSTAS

KATAA LIETUVIŠKAI
W.

St

TeL 737-5149

contact taOMf*/

fil

3nn4tv.

riuSLM* įjf B
RpręęĮTDS CHIRURGIŲ

W: ŠIST

rfito toMesat:

Sf Rtfr

77fe2Ut,

Pr statos, inkstų ir žl&pjjsg

takų chirurgija,
CENHUL AVĖ.
>l Petersburg, Fig, 3371g
jU25

DAS - DAIMID
negu gyvuliniai nebalai.
vSutrumpinant apie jautieną
liesą mėsą mityboje galima būtų pasakyti, kad suvalgytos 96
procentai žmogaus kūno suvirškinama, trijose uncijose yra tik
48 procentai prisotintų riebalų,
ji šalUhis geležies. Mitybos žino
vai pataria valgyti ne tik jauVienos, bet Įvairios šviežios mėsos po dvi-tris uncijas į dieną.
;■ Iš amerikiečių spaudos šalti
niu sutrinko

APIE JALTIENA

Amerikiečiai suvalgo dąug jau- lesteroūo. Šio krašto gyventojų
PAVARGUSI
Kasaienine diieta, įskaitant kiauburgerių suvalgoma Bilijonai ainius, pieną ir mėsą, teturi nuo
per merus. Pagal statistiką, vi- oOV iki o5tf mg. cholesterolio.
— Namo.
, uiutiniškai vienam gyventojui
Mitybos profesorius George
tektų
77.2
svarai
jautienos
per
M, Briggs Berkeley Kaliforni
— Apie tris mylias dar turiu
,
metus,
.argeniiniečiui
-dvigubai
jos u-te, kuris išskyrė vitaminą
eiti.
į
— Tai sėsk į automobilį, pa-_ daugiau, per metus. Garsus mi. tybos žinovas Jean Mayer, ku- tienos ir trys uncijos liesos jau
vešiu.
■ris yra ir Tafts u-to prezidentas tienos turi, tiek pat chalesterolio.
vargusi, kad palaikyčiau linksmą »r daugelio šio krašto ir tarptau normalioje 2wu kalorijų dietoje
Em. Gorėmenė
tinių mitybos komitetų narys. cnjose uncijose liesos jautienos
kompaniją^
. -'
i
Tvirtina, kad riebi jautiena turi yra 8 procentai reikalingų ka- ■
daug cholesterolio, kuris pake lorijų, bet 45- procentai dienos
PABĖGO LIETUVIS
lia j’o kiekį žmogaus kraujuje. baltymų (proteinų), 79 pro
Bet Rodney L. Prestonč mity centai vitamino B-12, 38 procen Londono lenkų dienraštis Dzienbos profesorius Texas Tech. tai zinko, 4d procentai geležies, nik Polski pranešė, kad iš So
vietų žvejybos laivo Ispanijos
University mano, jei jau maistas, 19 procentu niacino.
FOR ANNOYING
uoste oanta Cruz, Kanarų saloUiirįs cholesterolio, turėtų būti
COUGH AMD'--.
Žymus
autoi
itetas
Alfred
-se, pasišalino vienas" įgulos haivengiamas, tai žmogaus kūnas.
STUFFY NOSĮ
tiaiper, . buvęs
pirm rn i nka s rys ir paprašė politinio prie-;
National Acedemy of Sciences’ gldbsčio. Pabėgėlio pavardė —
miligramų cholesterolio, jo iš
f TRIAM1NIC-DM
. ano. -vntritioii Board 1983 m. Žukauskas. Jis buvo laivo “SėS COUGH FORMULA
maisto negaudamas, turi pats jo
oalandžio mėnesį rašė, kad tie
prisigaminti. Trys uncijos lie
žmonės, kurie yra neatspar js
Sovietų ambasada ^Madride
C 1982 Dorsey Laboratories, Division of
sos jautienos turi 75 mg. cheSandoz, Inc., Lincoln. Nebraska 66501
atsisakė apie šį Įvyki komu
tinkamą gydymą, bei nekeisti tuoti.
E. L.
krašto gyventojų mitybinės die
tos. Apklausinėjusi apie mili
joną žmonių
krašto Cancer
Society, rado, kad sergančių
kraujo indais ir gaunančių paralyžiaus skaičius nėra didesnis
valgiušiųjų riebesnę dietą negu
nevalgiusiųjin 35 precentni rie
balų JAV maiste yra iš jautie
Licensed by VNESHPOSYLTORG
nos, kiaulienos, paukštienos, žu
vies. 42 procentai riebalų yra
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir
augalinės kilmės. Yra pagrindo
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant
manyti, kad įkeičiant riebalus

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

* KRAUSTYMAI

ŽfiMA KAINA
Tumam M .star Chr-*-ir VISA korteles.
SERKNA& TkL 925-S»

W1S

DOVANAS - SIUNTINIUS I LIETUVĄ, LATVIJĄ,
vsdruMta, perkrausfys^

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI,
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.

A Ivairię ststv^,

ANTANAS VILIMAS

e*

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

-ADUQ t»MOt VALANDOS

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

nao &30 iki 9M vaL ryta,'
Stoti* WOPA - 1499 AM

H59 S* MAPLSWOOO AVM
CHICAGO, K. 4MV

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

žalos padaryti Paskutiniai ty
rinėjimai suJ gyvuliais parodė,
kad didelis kiekio neprisotintu
riebalų gali sumažinti žmogaus
kūne jo imunologinhis (atsparu
mo). reiškinius, gali net padi
dinti riziką vėžiui. Amerikos
Med, Draugijos sekretorius apie
augalinius riebalus žmonių die
toje mano, kad tokie riebalai
gali būti .pradai karcinogenių
(vėžinių) pasireiškimų greičiau

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE

|

TeL 927-1741 — 1742

.
į
>

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE

|

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

I
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TĖVAS LR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MūDšRNiŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

___

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, I1L 60650
TeL: 652-5245
1RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SEKMKNIN

Patartai u laidojimo direktoriai.

JEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

Change ihg oil enA
liters every 3,000te
6,000 miles to avoid

Aixstes automobiliams pastatyti

wasting gasoline^

Don’t he a Bom Loaer!
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TAVO ŽODIS YRA TIESA
Jono 17:17
IR PAŽINSITE TIESA O TIESA IŠLAISVINS JUS

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWIC2

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

ŠV. RAŠTO
NAUJASIS TESTAMENTAS

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, niinois

TeL 974-4410

NEW YORK, N.Y. 10017
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA ĮRIŠTAS
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

I
I
w r

KAINA $3.

KAZĮ

Ceynty Road Nou 42
Bre«dwa>
7. ^ica^e.

I

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

Charles Stasukaiti®
FD. LE.
(312) 226-1344

Rofid

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Bok J21,

Oak Lawn, UL 60454

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3-232-6600
PO 3-4S49
5-532-7TO6
9-727-O8&4

N. X VS701

79 Be

V- r. loocr
X Y. 10911
P-h

s
4915 0^

-oh • A.

55 S
0 ■

^503
IW 1

373^7^3
AX 4-545S

<5

VASAITIS-BUTKUS

4-M>59»4

1 342-91 !•

X 37&M
77074
371 *'

duete*, IQfaKw S063|
Teist

KIAMMV4
2tt-3tf-aw
WA Ž-27S7
•44-1734

taMot 9 Wcarv
JMKM 14M AM.

N4I W. 71M Statei

412492-3939

3-C 3-48-11
5
> I7SQ
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TUVIŲ KOPLYČIA

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

4348 So. California Avenue

TeL - 528-3572
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GEROJO GANY
TOJO NAMAI

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS CHICAGOJE

mybės — Vasario 16-osios minėjimas
ivyks šia tvarka:

• ŠEŠTADIENĮ, vasario 11 d. — 12 vai. vėliavų'Pa
kėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro
sodelyje.
• SEKMADIENI, vasario 12 d.:
• 10:30 vai. — pamaldos š. M. Marijos Gimimo pa
rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pa
mokslą sako vvsk. Vincentas Brizgys. Gieda
parapijos choras, diriguojamas A. Lino. Vargo
nais groja A. Eitutytė.
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par.
11 vai. — Sionų Liet. Ev. Liut., ir vasario 19 d.
10 vai. — pamaldos Liet. Ev. reformatų bažny
čiose. Pamaldas laiko kunigai A. Trakis, J. Juozapaitis ir St. Neimanas.
2 vai. popiet — Akademinė dalis Marijos Aukšt.
Mokyklos auditorijoje.
Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė. Lt.
Governor George H. Ryan, kun. dr. J. Prunskis
tema “Kova ir viltys laisvės fronte”, J. Talandis.
Meninėje dalyje programą išpildo Lietuvių Me
no Ansamblis Dainava. Choro vadovė muz. Aud
ronė Gaižiūnienė. Akompaniatorius muz. V. Ma
želis. Solistai B. Mačiukevičius ir V. Mielulis.
Solo rageliu muz. R. Kasiulis. Deklamatorė Z.
Dubauskaitė.

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau
siai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akade
mijoje dalyvauja su savo vėliavomis.
Chicagos Lietuvių Taryba

Onos Pranekevi iūtės inicia
tyva buvo užpirkta virš KO ak
Saleziečių žemė su mokykliniais
pastatais Cedar Lake, Indianoje.
Buvo pramatyta, kad ši vieta,
kuri randasi tik apie 10 mylių
J atstume nuo Čikagos, tiktų glo* bos namų įrengimui. Be puikių
! mūrinių pastatų, kurie galė.ų
j būti pritaikyti vyresnio amžiaus
j žmonių gyvenimui bei pilnutinei
senelių priežiūrai, ten pat yra
ir valgykla, barakai vasaros sto
vyklautojams ir sporto salė įvai
riems parengimams.
Globos- nsmų planavimo ir
vykdymo reikalams buvo įsteig
ta pelno nesiekianti korporacija
1 Gerojo Ganytojo Namų vardu.
Bemonto ir pasiruošimo darbai
gerokai pasistūmėjo, bet dar ne
baigti, kad galima būtų namus
I atidaryti. Kadangi pajamų dar
LIETUVOS VYČIŲ
į nėra, remonto išlaidų ir pasko- j
SUSIRINKIMAS
įlos išsimokėjimo pasėkoje iš-|
•seka turėtas iždas.
j 1981 m. sausi j 30 d. 6 val. rinį Idant galėtų išlaikyti užpirk-; kosi senjorai įVycių^le aptarti
reikalų. Priimta kū
j ta vietovę lietuvių visuomenės einamųjų
CĮ
J labui, Gerojo Ganytojo Namų čių apyskaita, įsigyti bilietai į
j vadovybė kreipiasi į visuomenę, vyčių parengimą Martinique res
; prašydama paramos. Brangius torane, kuris pyks varario 5 d.
J aukotojus ir rėmėjus kviečiame* | 1:3(1 vai., ir aptarti kiti bėga
į padidinti savo įnašus, o skolin- mieji reikalai.
* * ❖
Į tojams žadame desimtąjį pro8 vai. vakaro į sale rinkosi
1 centą.
• Mielus skaitytojus, supran- 36-oji kuopa, kuri rūpinasi suĮ tančius šio drąsaus užsimojimo Į rengimu Vyčių kongreso, kuris
Į naudą ir šalpos namų išlaikymo 5 įvyks D)84 nų rugpjūčio 22 26
i svarbą lietuvių visuomenei, prąj. dienomis Čhicagoje. Rengimo
kom. vadovai — 36-tos kuopos
į Some rašyti sekančiu adresu:
Į pirm. J. Paukštis ir M. F. Kiu
Lithuanian Good
rius. Susirinkime padaryti trum
Shepherd Home, Inc.
pi pranešimai pasirengimui. Fo
;
P.O. Box 438
Cedar Lake, Indiana 46303 tografas p. Malėta padarė valSkambinant Čikagoje, galima!į dvbos nuotrauka, kuri bus idė{ta specialiame leidinyje.
■ susisiekti šiais telefonais:
{
Kun. F. Kireilis malda prade436-6376 — 598-5323
Tikimės ir laukiame dosnios P° susirinkimą ir baigė malda.
Penktadienį aukso uncija Pirm. J. Paukštis visus dalyvius
pakvietė kavutei. Dalyvavo apie
> kainavo $363.
j paramos savo užsibrėžtam dar-i 40 asmenų.
Beje, ji. - Žadeikis painforma
j bui. Dėkojame iš anksto.
vo, kad kreiptasi j pašto valdyGerojo Ganytojo Namu
kad Dariaus ir (Krono 50 mevadovybe
? tų skrydžio proga Amerikos
FUWT3 JAV TAPYMO SGMUi

Ptaaaat, l*mš — Fardavinwi
UAL ISTATB FOR *AL1

ttAL MTAT1 H)t lAhl

PA SK (U n S PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMa
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, DL

2212 W. Cermak Road

BUTŲ

NUOMAVIMAS

B MAMŲ PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

kitur 8 amer. dol. su persiun
timu.
Platina Lietuvos šauliu Trem
tyje iždin. S. B. rnatavičius*
1513 So. 4<Slh Court, Cicero, lui
nais (10550, r.S.A.
1
Įsigykite
sau,
dovanokite
mokslo įstaigoms.

INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, fr*h,
g*i*ntuotal Ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman i
T*L 927-3559

ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

— Sovietų diplomatai, vykdą-1 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos,
Dilelis butas savininkui. Geras inves
mi į Slockholmo konferenciją, tavimas.
su savimi pasiėmė ir dėžę rūky
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
tų dešrų. Ta dėžė kažkaip nu pirkinys.
klydo į šalį ir muitininkai ūžti- j
• Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
ko dešras. Švedija tokių mėsos i Nebrangus.
produktų neįsileidžia, dėl to ir
ŠIMAITIS REALTY
kilo triukšmas, kai muitininkai
jas konfskavo. Rusai pagrasino į
INSURANCE — INCOME TAX
grįžti namo, jeigu dešros nebus
2951 W. 63rd St
atiduotos. Tik įsikišus švedų už
Tel.: 436-7878
sienio reikalų ministeriui, mui
tininkai nusileido r grąžino So-;

E. L.

vietams dešras.

pašto valdylKĮs būtų išleistas
specialus pašto ženklas. Parodė
kelis vokelius, kurie su Dariaus
ir Girėno ženklais buvo išleisti
’ Lietuvoje.
K. P.
1

AKTYVAI 20 milijonų dol.

SVARBŪS LIETUVOS
ŽEMĖLAPIAI

Lietuvos žemėlapis, su her
bais. JAV ir Kanadoje 12 amer.
dol., kitur 13 amer. dol.
J 1595 m. Lietuvos žemėlapis,
su lietuvių kalba aiškinimais.
.6 amer. dol., užsieny 7 amer. dol.
1749 m. Lietuvos žemėlapis.
Aiškinimai lotynų ir lietuvių k.
1 JAV ir Kanadbje 7 amer. dol.,
•

KASOS valandos:

MOKA:

MARQUETTE PARKE:

9% už taupomąją sąskaitą.

2422 W. Marquette Rd.
Chicago. Ill. G0629

Pirm.

2:00- 6:00
Tree. 2:00- 6:00
Šeši. 10:00-12:00

CICERO: 1445 So. 50th Ave.

Cicero, Hl. 60650
Telef. 656-2201

An Ir.
Ketv.

šeši.

3:00- 6:00
3:00- 6:00
10:00-12:00

Už 90 dienu, 6 mėn., 1 metu. 3 metu indėlius:

10% — 500.00 iki 19,500.00 dol.
10.5% — 20,000:00 iki 100,000700 doleriu.
11% — virš 100,000.00 dol.
11% — IRA.
:
.

SKOLINA: tik savo nariams žemesniais nuo
šimčiais negu bankai ar kilos
finansinės institucijos.

D Ė M E S I O
61-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, III.
TeL Š23-8775 arba 523-9191
—------

Dengiame ir taisome visų rQ^ I
šių stogus. Už darbą garam-|
tuojame ir esame apdrausti. |

1

REAL ESTATE — OUT OF TOWN

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo r-.kalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
oaruošla ir teisėjo Alphcase
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomią
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko
ir iš vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruožiata keliauti — kreipkitės J Lietuvių {staigų;

American Travel Service Bureau
KIEKVIENA SASKAITA IKI 100,000.00 del. APDRAUSTA FEDERALINĖS VALDŽIOS.

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

8727 S. Western Ave^ Chicago, HL 60643
Telef. 312 238-9787
■ Resffiotaasuu patanuruau ussafcat lėktuvu, traukinių, lairų kriioalų (cruiaec), nes&urtų n automobilių aoomanmo rezervacuas; Parduoti*-1
ne kelionių draudimo*; Organizuojame kelionės i uetuvų ir kitus ttStns;
sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiam* infor'
nacija* vjsal* kelionių reikalai*.
• Taupyatie skrisdami Chartered lėktuvai*, tik o!rr, resemwa alėtas
i anksto — prieš 45-60 dienų.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

KOVOS DĖL LIETUVOS

i

Nuosavybės

ARVYDAS KIELA I J

kitur

FOR SALE
LAKE FRONT PROP.
DUPLEX — 2 bdrms, each,
3 rental units — 225 ft. lake
frontage on Beautiful Bear
Lake — Boats, furnishings,
many extras.
SHURKAS
Box 101
Haugen, WI 54841
Phone (715) 34-8316

6557 S. Tolman Avenue
' Chicago, IL 60629

i

434-9655 ar 737-171

Į
I

Naujienose galima ganti nepaprastai (domius gydy
tojo, riaMmeoės veikėjo ir rašytojo ntsiminimu.

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)
Siqsti čekį:

M. ŠIMKUS
Notary Public
INCOME TAX SERVICE

Taip pat darofni vertimai, giminilt
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.

Chicago, IL 60608

s«. wwrnro rr„

cmicacc. ft;

Siuntiniai į Lietuvi
P. N EDAS, 4059 Archer Arena*,
Chicago, Ilk 60631 TaL YA 7-5986

REPAIRS — IN GENERAL
(vairOs Taisymai

Homeowners Insurance

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

F. Z* polis, Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

te'nfttxcuncwi

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
6 vai ryto iki 6 vaL vakaro.
Seated.: nito 9 vaL r. iki 12 vaL <L
b pagal susitarimu.

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Tek 776-5162
M49 West 63rd Street
Chicago, HL 60629

Miko šneikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

»*»
Nauner

wtSf

Advokatas

Advokatų įstaiga

“LIUCIJA

jSL

4

JOHN GI3 AITIS

Portugalijoj gyvenantiems
bi ų ūkininkams, po dcvyncrią
IŲ aiškinimosi, pagaliau grą
iinta j u žemė, kuri po 1975 merevoliucijos buvo nusavinta

Naujienos, 1739 S. Halsted SL

'

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

i MIDLAND TAUPYMO BEND
ROVEI, MARQUETTE PARKO
SKYRIUI, REIKALINGI
TARNAUTOJAI (Tellers)
su patyrimu ar be jo.
Telefonas 925-7400

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
DANTYS, ją priežiūra, sveikata fr
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
MmUt&ia rlrieliAifi, Hk ____
__________
63.00
autorių: 6.729 So. Campbell
Dr, K. J. Goaseo
AUKŠTA KULTŪRA — SIAUBŪS
Ave., Chicago. IL 60629.
S2.OS
KMONfiS. Kelionės po Europą įflpddžiiL TD

Ottftm taip pat wtaakyti paMu, atsiBi
Eioney orderį prie nurodytos ka

3

•

FEMALE
HFLP WANTED
Darbininkių reikia

MINTYS IR DARBAI, 259 psL, Uečie 1905
Jablonskio Ir Totoraičio jaunas dienas b
--------------- -------------------------------- 9&00

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

• VALDYMAI

• VERTIMAI.

« NOTARIATAS

nil "~7a

KASA - LIETUVIŲ FEDERALINe KREDITO UNIJA

TeL 847-7742

i
i

