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šeštadienio, sekmadienio šalčiai 
numarino tūkstančius galvijų

SNIEGU UŽVERSTI COLORADO, IDAHO KELIAI 
NUMARINO 22 PERŠALUSIUS ŽMONES

MINNEAITJLIS, Minn.— šeš
tadienio ir \ sekmadienio sniego 
audros numarino 22 keleivius 
Minnesotoje ir Idaho valstijose.

JJakotoj šaltis padarė ūki
ninkams 7 milijonus dolerių 
nuostolio, numarindamas perša
lusius galvijus. Persaldė laukuo
se paliktus šlapius galvijus.

Žiemos metu galvijams reika
linga pastogė, apsaugojanti juos 
nuo vėjo.

MOZAMBIKE SIAUČIA 
SAUSRA IR BADAS

ĮSAKĖ SUIMTI 107 
MAFIJOS NARIUS

PALERMO Slci.ija. — A’akar 
Sicilijos teismds į.-akė suimti 
L>7 Mafi’cs narius, veikusius 
šioje apylinkėje. Teismo įsaky
mai policijai liepė suimti 205 
Mafijcs ve'kėjus. b"t jie vėliau 
nutarė suimti tik'ai pusę Įtaria
mųjų. Į Palermo niies'ą suva-MOUNT DARAVIN, Zimbabvė

Praeitą savaitę tūkstančiai 1 žiavo l.(M)'! karabinierių. Jie ap- 
Mozambiko gyventojų perėjo 1 supo Mafijos narių apgyventas 
Zimbabvės sieną, ieškodami dar- i vietas ir visus suėmė. Jie užėmė 
bo ir duonos. Jie tvirtina, kad 
jau trečius metus Mozambike 

• siaučia didelė sausra, kuri ver
čia gyventojus bėgti Į užsienį.

Iki šio melo Zimbabvės vy
riausybė nieko atbėgusiems mo- 
zambikiečiams -nesakė, leidc 
jiems dirbti ir maitintis. Bet va
kar atvykusius suėmė ir grąžino 
atgal. Praeitų metų pabaigoje ir 
šių pradžioje ir Zimbabvėje bu
vo didelė sausra* ir maisto sto
ka. Patys. -Zimbabvės gyventojai 
reikalingi paramos, jie negali 
padėti mozambikiečiams.

GRAIKAI NUTRAUKĖ 
AVIACIJOS SUTARTĮ

ATĖNAI, Graikija. — Praeitą 
sekmadienį graikų vyriausybė 
pranešė Washingtonui, kad 
Graikija nuo praeito sekmadie
nio nutraukė prieš 38 metus 
pasirašytą civilinės aviacijos su
tartį. -

Kiekvieną dieną Amerikos ke
leiviniai lėktuvai, skrisdami iš 
Turkijos į New Yorką,. sustoda-1 
va Atėnuose, paimdavo ten,lau
kusiuskeleiviu&_.išsodindavo į 
Graikiją atskridusius; pasiimda
vo reikalingų dęgajų ir skrisda
vo tolyn. Gr^ąrĮ^Mdraudus 
Amerikoj, jėktųvapj^ ^fe|sfleisti 
Graikijbj’, ,^jie . riusileic^i^- greta 
esančiuose < kitų' va&fybiu Uero- jinio 
drofųuosc.<?. /J/? -'M ? j čios

■ T" ; į džiaugsmą.
Graiku nutarimas nepakenkė ! .()ka .DieVū

Trans World Airln.es; j H.iidu atstovas-pnsakė mor- 

Graikų nutarimas nepakenkė menams:1 '
TAVA benlrovėi. Kaip skrido! — Jyada Aldzė įdūyė žydams 
Amerikos lėktuvai iš Turkijos į Dešimt Dievo įsakymų, lai žy- 
New Yorką, taip jie ir toliau te- dai sudrėbėjo. Kada žydai skai- 
beskrenda. j to 10 įsakymų — jie dabar šu-

Padidėjus' • "’keleivių skaičiui, dreba, . , _ .
TAVA padidino skridimo skaičių.! Tas yra pagrindas rasidų tikė- 
Pradžioje TAVA skrisdavo į Atė- jimo. Turi būti smarkiai sujli
nus kartą į dieną, :o paskutine-; dinli.;y ^ 
mis savaitėmis ame rikiečiai ‘ 
skrisdavo 10 kartų į savaitę.

Amerikos lėktuvai naudodavo 
Atėnų aerodromą 10 kartų 4 sa-! 
vaitę, o graikų aviacijos bendro- į Prieš5.40 mėtų britai išnuomavo 
vė rečiau skrisdavo į New A’orką. ’ - 
Galimas daiktas, kad graikams 
nepatiko dažnas TWA lėktuvų1 
skridimas, o gal yra kokia kita 1 
priežastis. Tuo tarpu Ankaros- 
New A’orko linija kaip skrido. [ 
taip ir tebeskrenda. •!

MORMONAI SUSIDO
MĖJO HASIDAIS

visus ke’ius Palermo. Agrigento, 
Caltcnisetos ir Trapsni miestuo
se ir siuntė ginkluotus vyrus i 
Mafijos narių namus. Policija 
visų namuose nerado. Galimas 
daiktas, kad jie turėjo netikslius 
adresus- o gal jie namuose turė
jo geras slėpynes. Policija rado 
tuzinus šautuvu, revolverių ir 
daug parako. Viską atimta.

NEW YORK, N \\ — siaurės 
vakarų Jr Kanados mormonai -

atvyko į Brooklyną

VANCOUVER, Wash. — šv. 
Elenos ugnikalnio viduje sek
madienį girdėjosi dundėjimas.

' Mokslininkai apskaičiavo, kad 
jis šiomis d ienom is prasiverš.

Iš gilumos ateinantis ūžesys 
sako, kad netrukus turės prasi
veržti dujos, akmenys ir lava, 
nes visi gyviai paskubamas bė
gį nurrsujudėjusios paviršiaus. 
žemės. - -t Prezidentas Reagan vakar atskrido į Illinois valstija.

Dixon miestelį, kur jis augo mokėsi ir pradėjo dirbti.
-Prieš 73 metus jis gimė grebi Dixcno esančiame 

Tampico kaimelyje.

$35 MILIJONUS VERTAS NEPAJĖGĖ 
IŠKILTI SAVO ORBITON

ASTRONAI TAMS NEBUVO PRASMĖS IŠEITI ERDVĖN, 
KAI PUČIAMAS SPROGO SPECIALUS BALIONAS

HOUSTON, Texas. • — Penk
tadienio popietį astronautų pa* 

sate-

i erdvę, ne 
prasmės.

nes nebuvo

kad asikalbėli ^11 alša

.Etegd-Ga

<&• »• < -.rr- iki ' iš anteril
wjald^ ^tt^ug; bet Į senus dir 
gsttią: Jjė'’rtiėMžiasi, kai jie venlojatn

bet į 
kai jie

SALŲ GYVENTOJAI NORI 
ŠEŠIŲ MILIJONŲ DOLERIŲ

PORT LOUIS, Mauritius. —

salą Indijos vande- 
. gave stambia suma 

iš anrerikieėių, davė šešis mili- j 
-j-onus dolerių Diego Gaivia gy-; 
ventojatns ir pfervežė juos i 
Mauricijaus salą. Nuvežti Diego 
Garcia gyventojai Įsikūrė saloj e.! 
jie išleido iš---britų gautus šešis' 
milijonus-,.. bet, ne visj Įsirengė ; 
taip.Taip jie ’buvo pi”engę Die
go Garcia saloje.-Jie prašė b’i- 
tų, bet britai atsisakė.

Dabar atkelti.gyventojai krei
piasi Į amerikiečius. Jie prašo 
kitų 6 milijonų dolerių, kad ga
lėtų tinkamai Įsirengti. Jeigu 
amerikiečiai išleido $435 milijo
nus salos sustiprinimams įreng
ti, tai jie gali ir išvielintiems sa
los gyventojams duoti šešis mi
lijonus dolerių.

Amin Gemajel pasiruošęs tartis 
visais valstybės klausimais

— Sekretorius Sbultz kritika
vo Nikaraguos vyriausybę už 
atidėjimą rinkimų 1985 metamsj 
Jie turėjo būti pravesti 
dvejus metus.

AND

prieš j

Prav— Maskvoje leidžiama 
da tvirtina, kad JAV sfato kari 
nes bazes Hondūro valstybėje.

( RUMANIA
HUNGARY

YUGOSLAVIA

Vasario 7: 1
aistė. Regis ka.

Saulė teka 6 inkaro
>ie

eistas Westar susisiekimo 
litas nepajėgė iškilti savo 
ton, o sekmadienį įvyko

• nepasisekimas, kai šešių 
plastikinis 
papildomas,

. suplyšo į skudurus.
į Tai antra šio skriejimo ne’ai Į 
’ mė. Erdvėlaivis “Challenger’ į 
į anksti penktadienio ryte prie ge-’ 
ro oro pavyzdingi pakilo, vis
kas buvo tvarkoje, satelitų Wes-l 

i tar gražiai išleido, bet kai rei ' 
j kėjo kilti aukšlyn, lai aukštyn j 
Įstumiantis variklis nepajėgia si-: 
telilo išstumti i reikiama orbita.’

As. “■ ( 
radijo!

-J

pėdų 
balionas, nitrogen u ■ 
čia pat sprogo ir Į

an t r. 
kus

;je dar buvo likęs 
as Palapa. Įvy- 
iclaimėm ii- neišsi- 

ų nelaimių priežasčių,
buvo kilęs sumanymas grąlinli 
antrąjį satelitą žemėn, tačiau 
Indonezijos pareigūnai, kurie

jau še>tad enį sutiko, kad ant
rasis satelitas tūlu paleistas, kas 
ir buvo padalyta pirmalienio ry
te. Jis sklandžiai paleistas. Indo
nezijos vyriausybė vėliau nuro
dys, kada uždegti antrą variklį, 
kuris Palapa išstums nerimon 
orbiton.

< Jis dingo visai iš aklų.
• na utai bandė užmegzti
J ryšį, bet nepajėgė. Pradžioje sa 

telitas dar kiek alsakinėio i rad;- i
i jo pranešimus, bet vdiau v:sąi, 
’nutilo. Astronautams buvo susi-1 
’ daręs įspūdis, kad paleistas ssle-j 
litas dingo erdvėje;

Sekmadienio vakare astronau
tams pavyko surasti satelitą. Jis;

‘ skrieja Šita orBita. Astrcnsutąi į 
bandė 'ji’..“užkalbinti” keliomis!

.^radijo bangomis, bot jis
U liepė. Astronautai pranešė 

jis yra visai užgesęs.

Kaip Westar. taip ir Palapa 
mvo apdrausti ?>5 mil. dolerių. 
Bet Western l’nicn atstovas 
žeigler pranešė, kad satelite bu- 

daugiau įvairių inst- 
negu pradžioje pla- 

jo vertė buvo

vo žymiai 
rumentų, 
nuota. Dabartinė 
Š70 milijonų.

Turint galvoje 
mes. tvirtinama.
satelitų apdrauda bus žymiai di
desnė. negu lxivo iki šio meto.

galimas nebL 
kad keliamų

VISOS POLITINĖS GRUPĖS KVIEČIAMOS
SIUSTI ATSTOVUS NĄUJON VYRIA USYBĖN

sąlygos at- 
iš šiaurės

BEIRUTAS, Libanas. — Pra- bsne, kokios 
eito sekmadienio popielį atsi- šaukti savo 
slatvdino šarik Vazano vyriau- Libano.

i , ~ . i
sybe. Prezidentas Amin Gemajel* 
priėmė atsistatydinimo pareiški
mų, bet paprašė, kad eitų parei
gas, kol bus sudaryta nauja vy
riausybė.

Prezidentas Gemajel pareiškė,! 
kad jis šaukia visų partijų at
stovų pasitarimą naujai vyriau- i 
sybei sudaryti. Tame pasitarime į 
bus svarstomi visi klausimai, i 
Kada atstovai aptars visus klau-. 
simus, tada jie paskirs savo abi 
stovus vyriausybėm Prezidentas 
yra pasiryžęs sudalyti tokia vy
riausybę, kuri svarstytų ir ap
tartų visus svarbiausius klausi- į 
mus.

yra jos 
karius

nepajėgė ,Vazan 
pasiekti vienybės

Premjeras Vazan pareiškė, 
kad turi būti sudaryta vieninga 
vyriausybė, l>et jis čia pat pa- 

i brėžė, kad dabartinėse sąlygose 
nebus galima tokios vyriausybės 

! sudaryti. JLs yra įsitikinęs, kad 
’ visos partijos turi turėti savo at-. 
Į stovus vyriausybėje. ’
i Išsiaiškinus Sirijos tikslus, 
j prezidentas šauks pasitarimą
1 šveicarijoje^Gaves grupių a įsa ; 
•kymus. p’*ežfi5ėntas parinks pa 
logiausią la’&įr-'pasi! arimui.

Prasidėjus kovoms, 
į pradėjo bėgti iš miesto centro. 
Į Jie griebia, ką pajėgia pakelti 
i ir bando pasiekti pietinę Beiru- 

Paskutinėmis keturiomis div-1 to dalį, kur tuo laiku neina ko- 
nomis ėjo kovos beveik visose vos. Žmonės palieka visą savo

• Beiruto apylinkėse. Ginklais ran-1 turtą, knygas, baldus, įvairius 
koše kovojo drūzai, šijitai, su-' įrengimus, kad tiktai išsigelbė- 
nistai ir kitokių įsitikinimų liba
niečiai. <

Tarpusavės žudynės klau
simo neišspręs

d] 
.... . 4

j Tuo tarpu Western Union ai-{ 
, stovas

satelitai? atsiliepia. Jam duotas * t ūks 
įsakymas, kad jis sustiprislų 
savo baterija*. Western Union 
•korpcrainj<)N atstovas Zeigler pa : 
reiškė įsitikinimą, ksd bus gali-Į 
ma su |Įio-susisiekti, bet bus Ja-1 
bai sunku turėti iš jo naudos,į 
nes kol .kas neįmanoma satelito! 
iškelti į. reikalingą orbitą.

Balionui susprogus, dviem ast
ronautams nebuvo prasmės išei- į 
ti iš erdvėlaivio, nes jiems ne-! 
buvo kas veikti. Abu astroiiau-\! 
tai, kelis melus besiruoš^ išeiti

TIKYBINĖS LIBANO GRUPĖS

/ LEIRl TAS. Libane gra 
Will Zeigler pranešė, kacUpO-UMK) kataliku maronitų, 35(1 

L graikų sentikių. 250,CHM) 
kų katalikų. 220,(MX> armėnų 

katalikų. Is viso I.IOO.(HK).
Musulmonų Libane yra: Sigi

tų l,im000. sunni — (iOOJW, 
drūžų — 350,0(19. Is viso mu
sulmonu vra 1.950.000.

— Sekmadienį Maniloje susi
rinko 20,000 žmonių, protestą? 
rusių prieš prezidentę Marcps.

— Pirmadieni 
kainavo *379.

uncija

žmonės

tų. Vyriausybė nori miesto grio
vimą šuslr.bdytii

Libano kąriuom«nčje buvo į 
musulmonų. Jie atsisakė kovoti, 
prieš Libano musulmonus, bet rasimes Arsenis įsakė pakeisti 

| jie neišėjo iš kariuomenės. Jie 1*116 metais pasirašytą civilinės 
! supranta, kad privalo kovoti aviacijos giitariį. Jis reikalauja 
prieš Libano priešus, bet jie ne- leisti Olympic Airways 1< klu- 
nori eiti kovon prieš savo tikė- rams nusileisli New. A’orke ne 
jimo draugus. I rieną. bet 10 karių savaitėje. Jis

Visi žino, kad Sirijos vyriau-Į paskyrė savaitę laiko sutarčiai 
sybė turi didelės įtakos j libanie- pakeisti.
čius drūzus. šijitus ir mnsulmo- I I
nūs. Prezidentas Gemajel yra Į 

Į pasiryžęs siųsti atstovus j Da
kad išsiaiškintų su Siri-! <ill. Jis nepatenkintas darbiečių 

jos vyriausybe, ko jie siekia Li pirmininku Neill Kennock.

— Graiku ūkio ministeris Ge- <b

Britų angliakasių unijos 
I pirmininkas yra Arthur Scar-

Hc=^į

MILES

nituT

DAMASCUS BEitirr

SYRIA

IS RAEL

ISRAEL

LEBANON •,

LEBANON

MILES 
• 90

Jcbla*

® DAMASCUS

At

® AMMAM

JORDAN

Libano atstovai vyks į Damaską, kad galėtų patir 
kokie yra Sirijos tikslai siaurės Libano atžvilgiu
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Už švedų diplomatą šeima 
nori gauti $39 milijonus 

l .
švedą diplomato Raulo VaJen- niekas jo daugiau nebematė. Jis 

hergo (Raoul Wallenberg) šėi-’ buvo tuojau suimtas ir išvežtas, 
ma vasario 2 dieną padavė į teis-1 Kur jis išvežtas, tai tiktai And- 
r. ą Sovietų Sąjungą už diplo- Į repovas gaktų žinoti, 
mato pagrobimą.

šeima labai kantriai laukė H- į 
gus metus, bet galų gale neteko' 
kantrybės, pasisamdė gerus ad
vokatus, suprantančius ir žinan-1 nori jį patį apsaugoti 
čius tarptautines teises, ir užv 
dė bylą.

Sovie ų karo jėgos įžengė Į 
Vengriją 1945 metų sausio 15 d. 
Jie tuojau suėmė Valenbergą. 
Pradžioje jie pasakojo, kad jie

o psvo- 
j jaus. Karo metu Let kas tokį 
! diplomatę gali nuskriausti ar 

Diplomato šeima užvedė byla net nužudyti. Bet netrukus So- 
Washinglcne, federaliniame teis- vietų karo jėgų vadovybė įvir
inę. Bylą pradėjo diplomato Va- tino, kad Valenbergas laisvas, 
lenbergo pusbrolį Guy von Sovietų karo jėgų žinioje io 
Dardel. Jis turi visus reikalin- j nėra. Jis buvo iškviestas išskal- 
gus šeimos įgaliojimus bylai ves- bėti, bet buvo paleistas. Jis tikro- 
ti. Jis pasisamdė reikalingus ad- vėje nebuvo paleistas, bet išvež- 
veka tus, paruošė 
dą ir reikalauja, 
Sąjunga paleistų 
matą Valenbergą

leismui skun- I 
kad Sovietų 
švedų diplo- 
arba Įteiktų

patikimus įrodymus, kad V 
lenbergas tikrai miręs

Be to, šeima reikalauja, k: 
Sovietų Sąjunga sumokėtų j: 
minėtus 39 milijonus dolerių.

Byla yra sudėtinga. Kad rei- tu dar nebuvo ne

tas Rusijos gilumcn, kai buvo 
išvežtas čekų premjeras, švedai, 
amerikiečiai, Valenbergo gimi
nės bandė patirti, kur buvo Va- 
lenbergas, bet niekas nieko ne-

i galėjo atsakyti.
d 1957 metais švedų valdžia už- 
u klausė A. Gromyką. kur dingo

| Valenbergas. Gromyka tuo me- 
užsienio rei- 

turi- j kalų ministeris. Jis nustebo tuo 
klausimu ir atsakė:

— Ko Jūs ieškote vakarykš
čios dienos. Valenbergas jau se
niai miręs. Jis miręs kalėjime

me eiti Į praeitį, papasakoti jo-, 
sios pradžią. Ji tokia: 1911 nu-j 
tais nacių valdoma vokiečių ka- ‘ 
riuomenė užėmė Vengriją. Tuo 
metu Vengrijoje buvo daug žy- nuo širdies smūgio, porą metų 
du, kurie negalėjo išvažiuoti iš pO jo arešto.
Vengrijos. Tuometinė Amerikos j švedai žino, kad diplomatas j 
vyriausybė, susitarusi su švedų į Valenbergas dar gyvas. Jie ma- 
vyriausybe, nutarė pasiųsti Į no, jog ir amerikiečiai žino, kad 
Vengriją švedų diplomatą Bau- į jis dar gyvas, švedai nesiprie 
lą Valenbergą, kad gelbėtų žy- į §ino Valenbergo giminėms, kai 
dus Vengrijoje. Jeigu šių žings-1 jie ruošėsi kelti bylą Sovietų 
nių nesiims, lai Vengrijoje už-: valdžiai. Pusbrolis Guy von

Kauno bazilika

kliuvę žydai bus sunaikinti. Šve- J Dardel taip pat tvirtina, kad Va-j
dai buvo įsitikinę, kad diploma-1 lenbergas dar gyvas.
tas Valenbergas šiam darbui ge-1 Amerikos vyriausybė taip pat 
riausia tinka. JAV prižadėjo Į susirūpinusi Raulo Valenbergo 
duoti Valenbergui reikalingus, likimu. Ji su Valenbergu glau- 
pinigus, užsienio pasus, duoti Į džiai bendradarbiavo. Ji žino,) 
reikalingus ryšius ir gelbėti' kad Valenbergas išgelbėjo iš na- 
Vengrijos ir ten suvažiavusius 
žydus.

Paaiškėjo, kad Valenbergas, 
dirbdamas"dieną ir naktį, per 
trumpą laiką pajėgė išvežti iš 
Vengrijos 100,000 žydų ir ne
žydų. Didelė dauguma buvo žy į reiškimu 
dai. Būtų geriausiai padaręs, jei: įnirš 
ir jis pats būtų išvažiavęs, bei 
tai]) nepadarė. Vokiečiams besi
traukiant, jis pasiliko Vengrijo
je. Kelias dienas rusai jam nieko 
nesakė. O kai susekė, kad jis 
yra Švedijos diplomatas Vengri
joje, tai paprašė, kad užeitų pas 

. Sovietų karo vadovybę pasikal
bėti. Jis nuėjo, bet nuo to laiko

kad švedų diplomatas rusams 
neišpasakoje, kaip jis galėjo tiek 
žmonių išgeibėti.

Sovietų valdžia jį laiko kalė
jime, tikėdamiesi, kad jis “su-! 
minkštos” ir viską jiems papa- ■ 

1 sakos. Komunistai ilgai kalėji-

cių mirties tūkstančius žmonių. 
Valenbergo išgelbėtų žmonių 
yra ir Amerikoje.

Sovietų valdžia neatsako į 
švedų valdžios laiškus. Ji pata
ria vadovautis A. Gromykos pa

ir visą reikalą už-
Bet švedų valdžios atsto

vai žino, kad Gromyka apie Va- 
lenbergą melavo.

Valenbergą rusai skaito pavo
jingu žmogumi. Jeigu jis- iš na
cių panosės, papirkinėjimais ir 
kitokiais būdais pajėgė iš Veng
rijos išgelbėti tiek daug žmonių, 
tai jis ir rusų komunistams yra 
pavojnigas. Galimas daiktas,

me laikė kelis Gruzijos socialis
tus, tikėdamiesi iš j u išgauti ži-J.
nias apie slaptą kovą prieš ko-L

. munistus. Kinijos komunistai
i kalėjime tebelaiko Mao Cetungo 
našlę, bet ji tuo tarpu apie suo
kalbiu Akus komunistams dar i 
nepasakoja. Gal savo bendradar- Į 
bių neišduoda ir Valenbergas.

Niekas nemano, kad rusai su
mokėtų Valenbergo šeimos rei
kalaujamus milijonus, bet teis
mo metu išeitu aikštėn komu-, Loviu.

j nistų elgesys su švedų diplomatu . pagerbti pirmieji atžengusio pa- 
Į Valenbergu. Teisme liudytų Va
lenbergo nuo 
žmonės.

Petras Janavičius

Pažada? sugyvenimas, savigarba
Amerikos Lietuvių Taryba, iš- Norėdami pažangos ir darnos, 

dNkutavus yu Laikinuoju Orga- ją turim pradėti nuo savęs, 
nizaciniu Komitetu steigiamo 
sies Liet. Bendruomenės kom-, 
pelenciją ir jos santykius su 
Amerikos Liet. Taryba, BALFu 
ir kitomis JAV lietuvių organi
zacijomis, 1951 m. ALTo seime 
priėmė sekančias rezoliucijas* 
liečiančias Lietuvių Bendruome- j 
ne JAV:

kadangi JAV Lietuvių Bend
ruomenės laikinajame statute 
pabrėžiamas aiškus JAV Lietu
vių Bendruomenės uždavinys 
rūpintis lietuvių kultūros ug
dymu, lietuvybės palaikymu ir 
apskritai lietuvių švietimo rei
kalais, ALT paliekant dirbti 
poitiini Lietuvai laisvinti dar
bą, EALFui šalpos sritį ir ne- 
palieciant kitų organizacijų ar 
jos bus kultūrinio, politinio ar ( 
ekonominio pobūdžio;

kadangi JAV Lietuvių Bend
ruomenė savo statutu garan
tuoja paramą ALT veiklai, ski
riant jos surinktų tautinio so
lidarumo įnašų atitinkamą nuu-, 
šlmlį;

kadangi užtikrinamas ir ki- 
toks bendradarbiavimas bei vi- į 
sos mūsų visuomenės tautinės 
veiklos koordinavimas, todėl 
suvažiavimas nuoširdžiai svei
kina JAV Lietuvių Bendruo
menę ir linki jai geriausio pa
sisekimo veikloje ir tiki, kad 
jai pavyks į kultūros, lietuvy
bės palaikymo ir švietimo dar
bus sutraukt tiek senesnius 
amerikiečius, tiek Amerikoje 
gimusius, tiek Įš tremties atvy
kusius kultūrininkus, jų darbų 
rėmėjus ir visa plačią Ameri
kos lietuvių visuomenę. ... .

Pagal ALToypirm. Leonardu 
Šimutį (Amerikos Lietuvių ;Tir- 
ryba, pusi. 148) po sios rezoliiį-.

(LKI>S biuletenis)

ZITVę YLAKIŠKIAI 
PARTIZANAI

Zosė Brasaitė9 Juozas Mickus, 
Pranas Mickus, Kazys Venckus, 
Zidorius Matutis, Kazimieras 
^virkšlis. Petras Laųkineitis, Zi
dorius Stoškus, Vaclovas Stoš
kus, Donatas Stoškus, VincU 
Ruzgys, Vincas Jonšauskas, 
Jonšauskienė (Liubinaitė), Jon- 
šauskienė (Taurilaitė), Alfonsas 
Opera virius, Vizgaudis, Leonas 
Šarapnickas, Petras Sarapnickas, 
Pranas Sarapnickas, Fortūnatas 
Ašoklis, Stasys Ašoklis, Rosiąs 
Ašoklys, Rapolas Baužys (mirė 
pakeliui į.Sibirą 194L12 31 d.).

ne

NEDERĖTŲ PLATINTI 
ŠLYKŠČIŲ ŠMEIŽTŲ

Kovotojui ir net sveikatos 
tekusiam prieš bolševiztną pat
riotui Juozui Diliui nederėtų už 
tai kaltinti visą žydų tautą ?r 
platinti šlykščią antisemitinę 

I spaudą išeivijoje, nes tai gėda 
i rr didelė daroma žala mums lie
tuviams, kad tokie blogos va
lios žmonės yra mūsų tarpe.

Holland, Mich.
Kaip iš miesto pavadinimo 

į matyti, tai miestas ir apylinkės
daugiausia apgyventi olandų 
kilmės žmonėmis, kur, deja,
pastaraisiais merais ątsirado ir

Į žymi meksikiečių priemaiša. Ta-
I čiau dar iš seno Holland vadins
imas Tulip City tulpių mies

tas.
Kiekvienais melais gegužės! cij°s priėmimo, iškilusis Ametr-^ 

mėn. viduryje surengiama di-Jkos lietuvių veikėjas prel: Ignąs-
džiulė tulpių šventė su paradais | Albavičius pareiškė: ttĮSsu vie*
ir kitais atributais pagerbiant 
taip olandu pamėgtas sužydu
sias tulpes, šventė tęsiasi ištisą 
savaitę, kurion atvažiuoja žmo
nių net iš tolimiausiu JAV vie- 

Tikrumoje turėtų būti

vasario pranašai narcizai, nes jie 
nacių . išgelbėti ' savo žiedais papuošia iš žiemos 

j letargo prisikeliančią gamtą.
• Pačiame Holland mieste ip 
apylinkėse gyvenama ir lietų' 
vių, kurie turi Įvairias tamybais 
ar darbus. Viena iš jų — Elytė 
(zokaitis dirba Galien kelionių 
biure, kur lietuviškai su ja gali*-

— Sandinistai tvirtina, kad 
1985 metais jie leis pravesti Ni- 
karaguoj prezidento rinkinius. 
Opozicijai leis panaudoti radiją.

nintelis ALTo-‘ narys . LOKe. Jo 
vardu už pritarimą Bendruomę-' 
nei dėkoju. LOKas irgi yra migl
iose. Tik ką priimta rezoliucija 
yra reikšmingiausias ALT spren
dimas. Išeina Į gyvenimą naujas 
faktorius, kuris visu 100 nuoš. 
rems ALT”.

r ’ •

Norėdami pagarbos, iš kilų-į-' 
turim patys gerbti save. Dažnais 
piktinamės klastingais . rusais,' 
nesilaikančiais duoto žodžįo.’ir 
sutarčių, o sau leidžiam viską;

RUOŠLAMASI LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMAMS

Amerikos Lietuviu Tarybos 
pastangomis Ir- šiais metaisrLie- 
tuvOs NeS’iklausomvbėš .šiikak-

JAV
i.; paminėta 

ir A tstovų.-Rūmun-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moIE 

I>M m. metrašti*. Jame yra vertingi niekuomet nelemtą. Vine 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P Joniko, V. Stimkot 
I. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotrankomis l 
M- K. Čiurlionio. M. iHeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Vara* 
kūrybo* poveikalal*. 365 pmL knyga kainuoja tik F3.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

ma susitvarkyti visus kelionių 
reikalus. Atvykus į tulpių, festi
valį. geriausia, jei reikalinga,- 
čia gauti Įvairią festivalio infoūl' 
maciją, (j.)1

• DAINŲ iVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* br tin 
tini, jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalnt 
tveote* bei jų istoriją h- eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprat) 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauaa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit< 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg> 
parduodama tik ui *1

PACKAGE EXPRESS & .2AVEL AGENCY, INC.
2608 West 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENfi

įdomiai paradyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai (domūs kiekvlman 
lietuviui Leidinys ttustmotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardžių pavadlnlma'^tr jų vertiniai | vokiečių kalbą, f Aha 
Gandingoje 335 pusi knygoje yra Rytprfiatų tamėlapla. Kaina M

> <4 LAUMC8 L*M*. raiytojoa Petronėlė Ortntaltts atti 
mtntaai It mintysaapk asmenis b vietas neprlk. Lietuvoje ir pi? 
maišiais boHevikų okt^>acijo* metais. Knyga turi 234 puslapius

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoUudonlerlm, nesupras 
taa Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik *> 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus Mass 
Knyga yra <fl<Mlo formato, 265 puslapių, kainuoja 66.

« aATYMTNm NOYKLtS. ■ Boačenko kftryba, J. VahdB- 
ĮTufiMi BS

2ū01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

jtii Minti,'!.!■! • t ; ! '■ <»t- •joji • ' ’

, • JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, DL

• RCTESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vaL ryto iki 10 vai. vakaro.

Registruotas vaistininką*

F6-2206

$e. JAV Senato užsienio i vi kalų 
komisijos pirmininkas sen. Ch. 
Percy sutiko minėjimą globoti 
Senate, o kongresui anas F. An- 
nunzio Atstovų Kūmuose. 
J.E. vyskupas Vincentas Brizgu. 
Vasario 16-osios minėjimo pro
ga, atidarant Atstovų Rūmų po
sėdį, sukalbės invokaciją.

Tikimasi, kad susitarimo var
pams gaudžiant, Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė tose vieto
vėse, kur Vasario 16-osios minė
jimus rengia Amerikos Lietuvių 
Taryba, susilaikys nuo parale
liai LB rengiamų minėjimų ir, 
kaip geros valios žestą, dalyvaus 
Al.To rengiamuose Lietuvos Ne-

LKDS

— čekostoyakų komunistų 
lak:rastis "'Rude Prav^l’ prane
šė, kad viena Austrijos ^popie
riaus gamybos įmonė edemika- 
lais užteršė upę, kuri teka ir per 
Čekoslovakiją. Nuodai išnaikino 
d?.Jg ŽUVŲ; . ..

r— Mozambiko dešinieji par
tizanai pranešė, kad jie susita
rė, su Maskva paleisti 14 Sovie
tų geologų, kuriuos jie laikė 
Įkaitais nuo praeitų metų rug
pjūčio mėnesio. Iš viso partiza
nai suėmė 21 Sovietų piliečius, 
bet vėliau aštuonis išgelbėjo 
Mozambiko kareiviai, o du mirė 
nelaisvėje.

— Pernai Australijoje buvo 
651,000 bedarbių. Iš viso dirban
čiųjų yra 6,330,600.

— D. Britanijoje nuo balan- 
džib mėn. bus pakeltos 2 nuoš. 
ęlektros kainos. Elektros kainų 
pakėlimas pramonei atidėtas 
metalus; .
—, n, r-^ ' ,L, I.

ouoi y u ima jį U ¥4 V AMEK1K0  J.
y yra seniausia, didžiausiair: turtingiausia lietuvių f ra t emaliu t 

organizacija, lietuviams ištikimai - tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius-darbūš, g^USŠi ir kitiems, kurie tuo* 

x, .. i darbus dirba. - : ė ' š ..
. ŠLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS. RUJJONUS dolerių

s. ■ ; apdraudį savo. nariams, iįĄ ' k 1
SLA — apdraudžia pigiausiomis kaineniis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienaslletuvisirlietuviųdraugasgali' 
Susivienijime apsidrausti ikį <10,000. j į/ '- ■

SLA — apdraudžia; ir Taupomąja apdrauda. Endowment
■ į Insurance, 'kuri yp^. ĮMudii^^jasničifip šiekijpčiam 

aukštojo mok^o ^yeūHtipgaidžiai.'ę-V;ū
SLA^-yaikušapdraudžia'pteaęt«riirfBW*'i^rauda:u; ’ 

; ; .$1,090 ąpdraudoS ^ų^iėin  e^a t& ^^^'nietąm*
' ' SKA^kuopų'. yra visose ®etUVių

. 2,7 -31 Kreipkitės Į sate a pyllftkėg fctidpjf. veikėju*.
■ i Me Jums nūėlai'-pauĮefii« LStAlišTiš^v ' •--

- ; -si Galite kreiptis. Ir-ti&im LSLA^Cfiltią:

' ę.: 307 W. 30th ’St; < lOTOi
. . TeL (212): ’ t
V-- T.“ V" ' k>' i- ;--'*? -1; -. , . :>r ly.*, * ‘

Ini UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip . ~

Iš PRAEITIES ŪKANŲ "
l ATEINA LIETUVA t , " '■$

panM 700 paslaptį; knygą, kurion sudėjo viską, tau bet kadi fr 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Uetavf, Uetnvioa 
ir lietuvių kafbą. Jia mokėsi kartu su kum Jaunfam 1r prot K 
Būga pas geriansfus iimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
lietuvių kalbą liefianfiag tttraukas, paruošė tikslius vertimus 
ŪROr.fi P*Brė mums toliau studijuoti.

' | MB JI BROS

f — Naujienos, Chicago. I, H. -Yuąeda^ Fąbuuąry 7,

%25c5%25aaROr.fi


TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIME
Kūno, proto ir jausmu darnos pagrindai 

-Naujausių moks’c žinių populiarus perteikimaa 

JONAS mDOMAVIČIUS, M. D.

Gėlynuose. A.

DAUG Į DARBĄ PAŠAUKTŲ 
tik saujele išrinktų (2)

Visi norime būti sveiki, linksmi, bet tik 
maža dalis darbu, tuo geriausiu vaistu 
nuo nusiminimo, pasinaudojame.

(Gyvenimo tiesa)
(eyą nubaudė darbu. Tikrumoje 
darbas yra palaima, o ne bauda.

Užsitęsęs ilgesnį laiką neveik 
lumas, nedarbingumas po be: 
kokio didelio nuostolio žmogui 
priartina nusiminimo (depresi
jos). gedėjimo laikotarpius. To- I 
kit- laikotarpiai nieko gero žmo- Į 
gui nesuteikia.

Po gauto nuostolio 
kasdieninę ruošą kaip galima nas turime savyje didesnes ar 
greičiau. Tai geriausias dalykas, mažę.nes kfrno ir proto jėgas 
ką žmogus gali tuo laiku veikti. I Jas puoselėkime nelaimės metų 
Tik atsiminkime, kad visada rei- Kasdieninis, nors ir mažiausias 
kia dirbti su saiku, nepersidir- j darbas sulęikią žmogui pastovų-: 
bant. Niekada nereikia nežino į mą liūdname laike. Todėl naš- 
niškos naštos užsikrauti ant sa-„ liams ir našlėms būtinai reiki

Dr. Jonas Adomavičius

^'W***wl

sakosi, jėgų neturįs. Tokiam nė 
pradėk Dangus negąli padėti. Kiekyie-

Kiekvienas žmogus elgiasi pa- 
gal ‘ ’
3: pajėgumą. Visi turime^ savitas 
ąiinenybes, savitus nusiteiki-i/ėjusios. Xė nelaukime, ksd po 
d^us kiekvienu laiku ir apie, uuusioįio tuojau vėl galėsime’ 
kiekvieną dalyką. Laimingi’ esą- j TirbH pilnu, anksčiau turėtu pa - 
me tie, kurie pajėgiame atskirti! Jegumu. Xė nes:tikėkime, kad’ 

skaudų ivj’kį, mes 
ji ja galėsimę: kibti į 

esama tik j daliją ir.pajėgiai koncentruotis.
! Tai’būtų neimoniškas jeikalavi 
‘ mas* iš savęs. Po nuostolio, per 
■ visą "pusmetį ar melus žmogaus 
I kūnb ir proto veikla nebus pilno

4 Netektis brangaus asmens, pajėgumo. Dar daugiam pri^ 
kiekvienas žmoniškas ą^muo Ru-. klausomai nuo, nuostoliu dydžio.. 
§jnena, .gedi. Dabar tokie prašo 
Iras savus gydytojus vaistų Va- 
Hįim ar Librium. Visiems žino-' 
fina tiesa, kad geriausias vaistas 
gedėjimo bei nusiminimo pa-

. feigvinimui yra DARBAS. Daūg 
Įįa tuo reikalu pakenkė neišmin
tingi dvasiškiai — jie darbą pra- visus valgius gamindavo, jos ne 1 
keikimu laikė ir žmonėms ne tie- tekes:

jai savo išmanymą, nusiteikimą j vų pečių. Nereikia nervintis, kad nemesti turinį© darbo, o jei jae-n 
" ts j lokiais atvejais esti jėgos guma-; turima, tai r^kia jo pasiieškoti

Net vaikų taredami. susiraskimt- 
laikiną užsiėmimą, kad ir neap 
mokamą, svarbu, kad per kas-, 
dieninį darbą žmogus taptų pa 
Stoviu. • 1

Nežiūrint'kokie negęrumąi su 
teikė žmogui gedėjimą, ausimi-: 
irimą, darbas yra labai gera* 
vaistas. Mat, ją-usdamas kitiems 
žmonėms atsakomybę, asmuc. 
pajėgia ^gkaupti savą energiją

pelus nuo grūūų ir naudojame pergyvenę 
Ck grūdus, atmesdami pelus, pilna ener 
lĮelaimė, - kad tokių 
saujele.
j Kasd’ęninė ruoša — kiek

vienam geras vaistas 
-1 .

piĮnos jėgos žmogui gali sugrįžti
JŠk po dvejų, trejų metu. ' ..

Skausmingą laikotarpį pergy
venti kuo nors užsiimdamas.
Vyras, tur^ęs-.labai darbščią?

.žmoną, kuri jam labai skaniai1

lėti: ’ reikią žinoti savą pajėgu-

gęypg vaikus ne sos naudok bulves, rudus rj- 
’ savimi rftptati*, tai bus su-Į tius, stambiai maltą, Jfefcivišlpį

ne

rupią duoąą ir visokius javai
čius (cereals), kurie pagaminti 
dk ii CJELŲ GRŪDŲ (all bran 
□ereals). Naudodamas
grūdų maistą. Tamsta geriausiai 
maistu tvarkysi savo sveikatą, 
toks jis bus geriausias Tamstai 
vaistas nuo daugelio negerovių, 
taip dažnai pensininką aplan
kančių.

negu ^avęs įlydeis, Už tai kad mes jų čia turime. Todėl, 
ryžkimės būti kaitresni dėl sa* į jei neprisiverti bet kokiam dai- 
vo nesėkmių diHae. Taip pat ne- į bui, tai nors skudurėlį paimk ar 
:irūj>inkiBae dėl pašlijusios - ne-J už šluotos griebkis, valykis, nors 
darbingos nuoĮ^įos. žinok, kad j jau kaip operacinė būtų išvaly- 
Jąr daug bus tokių dienų, kada ? tas tavo butas.
.-M Į ^arb, ^versdamas, vi-Į1 mėgink taUcinli kanl

i nors kitam. Taip savo tėvynėje
1 lietuviai elgėsi. Ten TALKOS 
buvo linksmo ir laimingo, nor>

• ir sunkaus lietuviško gyvenime 
dalimi, žmonės ten jautėsi ne

ssi nenoromis, ©si tik todėl, kad ■ 
dnai, j og darteą TALKINA tau I 
pasitaisyti iš užsiminimo.

Juk mes Besibarame ant ser-: B 
»anios mažos mergaitės, kuri 
karščio išvarginta esti kartais jję sau, bet ii- artimui naudingi 
jekanlri. kiek kaprizna. Vietoj žinoma, nereikia skiesti, nerei
ks pabarimo, išniintinga moti-,, įja perdėti, save iki sumenkime 

na primins dukrelei, kad ji yra f pertempti kitam padedant. Nu- 
agos išvarginta ir užmins jai, k? į ’ ................................
ji norėtų žaisįi, idant greičiau 
.r geriau pasijaus tų.

Ne vien pavargę vaikai trokš 
ra meilaus žo^io. Ir suaugusie
ji nori išmokti būt i meilūs vien.

pertempti kitam padedant. Nu- 
ūteik artimui patarnauti, žino- 
na, be atlyginimo, ir būtina 
LAIKYKIS tokio nusiteikimo 
deguirarus darbavimasis kite 
asmens naudai, net paties skaus 
no valandoje, labai paleda pa

na, kad darbe pajėgumas tik pa
lengva sugrįš į normą.

švelniai elkimės - 
su nusiminimais

Pasitenkinimas savais atliktais 
visai į niekus pavirto: darbais artina pasveikimą nuo 

šą piršo, būk Dievas Adomą ir net vandens užsivirinti arbatai, nusiminimo daug sėkmingiau,

X, while yąt’rė

iecure £ ’turner >uur

Se vines Bonda. Far 
Tian who really kaowe

Because if

And that'* wb«rt Ų A 
Bondi come in. i

ji iiuii icmixmvi uau luuutw | . .... - •
ai kitais. Kfl’ suaugusysis ken. ->ani pad.jejm savtgarbos ne ti. 
Ha, jis turi savo asmeny, j “flmuf'’ bel lr )QS u21”ky’ 
bėję jautrią vielą, kitaip sakan' j ‘ '
— mažą vaikį,' mažą mergytę 
Tokius reikia suprasti, užjausti 
su jais švelnia elgtis, nors jie 
dėl turimos ^tempos ir 
minis kiek šiurkštoki.

Kai gedi ir negali 
apleisti namų

Jei jokiu būdu negali išeiti ii 
gesniam laikui iš namų kai gedi, 
tada Kasdieninė ruoša ir sava: 
line veikla esti ypatingai svar
būs dalykai. Stenkis namuose 
būdamas kiek gali prisilaikyk 
nusistatytos darbo tvarkos narni 
ruošoje net ir fada, kai tik VIE 
NĄ darbą per dieną pajėgi ai 
tikti. Sakysim, išsiskalbk, ar tik 
kambariuose apsitvarkyk bei ap 
sipirk ar ilgėliau pasivaikščiok 
Pasistenk dienai kitai kiekvieną 
savaitę, geriau tomis pačiomis 
dienomis, kaip nors iš namų iš 
trūkti. Gali susitarti su namiš 
kiu ar pažįstamu Asmeniu, kuris 
reguliariai pasaugotų vaikui, jei 
tas reikalinga. Bent keletui va
landų nusiminėlis P^r savaitę 

t Im i apleisti namus ir praleist: 
taiką su kitais suaugusiaisiais.

lutam teikiama pagalba

būti

l

cct
B Rife

Niekada nebus perdaug ragių- 
j ri žmogų darbuotis, ypač taip 
j kada darbas padeda žmogui pin 
J nuoli ir tvarkyti savo gyveni- 
• mą. žmonės, būdami įtampoje 
dar daugiau esti reikalingi orga 

Į aizuotumo ir kūrybiškai laike 
! praieidimo. Tada iiuogų ramint 
. didesnis jo tvarkingumas, iva 
; rųtnas, patrauklumas. Taip nu 
jsidtioda ypač tada, kai pats žm<> 

. 4us taip tvarkai.’
j 'Visi žinom. kMp sunku atsi 
t dnjoti' jl&riiatnių- eat MMisu 
i nęs ir kai trūksta g^ergijos. Vie 
; nok reikta ryžtij' darbams ir to 
į kiaine ryžte išleri'ti. 
tvumas, darbštumas 
lipniausia prienHpė 
airi nugalėti. Jufc*£jetuvt»je ne 

j-bww> nei lų daktaru, taip lengva 
'. pritinamų taip detalu bu

- Jpt> ir tų ląistą, ’ tf rilfenėg huv 
i daug laitniagM*!' ir sveiko 
< nC* jie ten |)AWMTUMU nū

Ičdavo visas savai dvs^taa®

1

nes aktv
yra pat
nūsimini

nepalyginamai daugiau, negu

Kitu besirūpindamas* 
neužmiršk ir savęs

Visi kai kada pergyvename to 
aius laikus, kai savęs priežiūr.- 
padeda daug geriau jaustis lai 
.<e įvairiausios priespaudos. Išsi- 
niaudanl vonioje prieš miegą 
įasikeičiant rūbais atsikeliant, 
patraukliai paruošiant stalą 
lors ir vienas valgai, gražiam 
arui esant lauke prię medžio 
Krūmo pasėdint, ar mažą gėlyte 
ausiperkant, vis tai mažmožiai 
aet jie liūdintį žmogų nuteikia 
geriau jaustis.

O kai praeina pirmasis smi
liausias gedėjimo laikas, nau
dinga gedinčiam susirasti n 
ungtis į grupę žmonių, kurie att
inka gedinčiojo amžiui, lyčiai 

,0 gyvenimo padėčiai bei dome 
Hiiuisi. Tokie žmončr irgi pa 

dės gedinčiajam pergyventi sun 
rias dienas.

, '-tiktas ir didelis gėris mūsų vai
kams. Juk. jie patrukus turės 
mus pakristi mūsų darbuotėje.

Tik šalinkimėti nuo
pelnartudtių

Tik jau venkime lankytis pas 
nežmoniškuosius, pas religinius 
pirklius, visokius atskalūnus: 
pas religijos pagalba lengvati
kius mulkinančiuosius — jiems

be gerų darbu dangų žadanėiuo-. — . • , •
sius. Tokie nevykėliai nepatar-1 PaVCI^tOj JulCtUVO] 
nauja žmogui, bet, juos apgau
dinėdami, išnaudoja, nes sveikai 
protauti atpratina. Juk visi su
prantam, kad žmogus gali būti 
padoriausias ir netikėliu būda
mas, arba savos religijos prisi
laikydamas. Nė vienam nereikia 
mesti teisingą nusiteikimą ir 
šlietis prie sumišusio apgaviko, 
kuris peikia gerus darbus dir
bančiuosius ir loja ten, kur laka, 
skelbia savo duondavio munn 
nepriimtinas, sveikam protui 
prieštaraujančias, be gerų darbų 
gautas gėrybes. Su tokiais nė 
vienam mūsiškiui nepakeliui.

Suprantama, kad nusiminėlis 
risiems reikia taip elgtis: reikia 
darbų j dangų patekti. Jam pa- 
.inka klausytis apgaviko svaičio
jimų, be gerų darbų amžinas 
nksmybes žadančių. Bet toks 

sveikam protui priešingas nusi- 
eikimas yra ŽALINGAS kiek- 
ienam, ypač nusiminėliui. To

dėl užverkime savas duris ir už
I fikimškime savas ausis, idant su 

okiais apgavikais jokių reikalų
i neturėtume. Priešingai, mums 

risiems reikia elgtis:.. reikia
! SKATINTI save i naudingus dar

ius sau ir artimui tol, kol įpran- 
ame reguliariai taip elgtis.

Išvada. Darbas iš tikros šir
dies saiF ir artimui yra palaimos 
r visokeriopos sveikatos šalinis 
darbas — geriausias vaistas nuo 
iaugelio negerovių. Tat ir grieb- 
dmės visi, ypač pensininkai, už 
au ir artimui naudingiausios 

.•eiklos.
Pasiskaityti. Ann Kais e r 

Stearns: Living Through Per
onai Crisis. The Thcmas Moore 
Press.

I

Lietuviai gerai daro juugda 
iri i įvairias organizacijas- 

as, subuvimus. Tik ven- 
: tų. apkalbas skleidžian 

lų --nrbūrių. Neapsileiskime ii 
ores. Junkimės į aplinkoje esą 
mus kultūrinius vienetus, lan-

gėlynus, parkus, zoologijos 
dus, universrtetuv bažnyčias 
kultūrinius subuvimus, paradas 
JarbutAimės apie savo nantu^ 
pažinkime savus daržus, da/fe 
Jus, aplinką. Tik nesėdėkime 
ankas nudėję, vfe darbuokimės 

pagal savas galimybes ir wusi- 
tt^imus. Tokia veikla neteiks 

i aktyvumą nusūnifu^į.
vienas pemdfnnkas pra

dėjo lankyti Rausevrft univer<i 
teto hipnotizavime dcyrių. Kiti 
pradėjo siųsti smnttnius Sfttre 

ims. Theti organizuoja 
is jų reikalingiems Lfe- 
Tanp h tina darbas, ne 

mim'Ktti.

STENKIMĖS GERU PATA
RIMU PASINAUDOTI

PENSININKUI LIETUVIŠKA 
DUONA YRA VAISTAS

Klausimas. Gerbiamas Sveika 
:os Patarėjau, esu pensininkas, 
gyvenu Chicagos užmiestyje ir. 
mėgstu valgyti vištieną. Ją daž
nai valgau, visaip pasigaminda
mas, bet pirma jos odą numau
damas. Tamsta gi, patari, kad 
eikia valgyti -kalakuto kojas *u 

avižomis, Bet, ar krūtinę kala
kuto taip pat sveika valgyti, nes 
įplink mus tų kojy retai galima 
ausipirkti. Su kokiomis kruopo
ms Tamsta patartum vištieną 
.'algyti ? Prašau nuoširdaus at
sakymo. Su pagarba.

Atsakymas-. Ačiū Tamstai, kad 
saip sveikai maitimes. Valgyk ir 
rištieną, ir kalakutieną, visas ją 
dalis, kaip mėgsti ir kiek gali jo-1 
mis apsirūpinti: vis tai labai 
sveikas maistas. Prie tokios mė-

{PASSBOOK 
SAVINGS™

VĖTROS PAJŪRYJE
‘Tiesos” sausio b d. laidoje 

jdėtas telefoninis Gedimine Pi
laičio pranešimas iš Klaipėdos 
apie Baltijos pajūrį vėl nusiau
busias vėtras. Ciklonas, susifor
mavęs Atlanto platumose, slinko 
Skandinavijos pusiasalio kryp
timi- Naujųjų metų išvakarėse 
vėtros pasiekė Lietuvos pakran
tes. Bangos pradėjo ristis apsau
giniais molais, teko uždaryti 
Klaipėdos uostą. Uraganiniai gū
siai nuplėšė nuo inkaro prancū
zų motorlaivį “Penmeną”, grai
kų ‘'Eirą”. Priplaukose trūkinė
jo švartuočių lynai. Iš uosto į 
atvirą jūrą teko išplukdyti tank- 
aivius “Kaliningrado naftinin
kas”, “Cėsis”, “Eso taim”. Ne
ramią naktį uoste praleido mo
torlaivio “A. Mirošnikovas” įgu
la. Vėtra tą laivą, nutraukusi 
Inkarą, bloškė į betoninę kran
tinę. Įgula negalėjo išvengti su- 
■ddūrimo su keliais prieplauko
je stovėjusiais laivais. Sausio 
2 d. vėtra sustiprėjo iki £0 met
rų per sekundę. Pavojun buvo 
patekęs žvejyĮ>ps''-^Įvas' “J. La- 
puškinas”, bet jam pavyko iš
plaukti pro uosto vartuąjatviron 
jūron, kur sugedu 
nizmas. Gedimas būvą laiku pa
šalintas, ir įgula galė/o tęsti ke
lionę -Į žūklavietes Ramiajame 
vandenyne. '

G. Pilaitis pasakoja: “Audra 
padarė nemaža nuostolių uos
tui. Prieplaukose sustojo kranai, 
nedirba dokininkai. Neiškrauta 
dešimtys tūkstančių torių svar
bių liaudies ūkio krovimų. Uos
tininkai, jūreiviai sutelktomis 
pastangomis stengiasi atremti 
stichijos antpuolius”.
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dalims daiktas, kad tie nariaimi marina jūrų žuvis ir 
augalus, bet taip pat gali būti, kad amerikiečiai Smoke 
gamintis kitus ginklus. Naujiems ginklams pasigaminti 
reikės apie 30 metų, todėl patys amerikiečiai per 39 metą j 
nuskandins turimus narlaivius. Bet kol nauji ginklai bus 
pagaminti, tai narlaivial bus naudingi kraštui ginti, spė
lioja Brazilijos admirolai. Kol jie pajėgs pasigaminti ge
resnius ir saugesnius ginklus, tai jie naudos atomo ener
gija varomus narlaivius.

Sekretorius Shultz Įtikinėjo Brazilijos vyriausybę 
kad atominių narlaivių ir raketų pagaminimas brangiai 
kainuoja. Sekretorius žino, .kad. Brazilija, praęihkolinusi 
bilijonines sumas, privalo paskolą grąžinti. Jeigu ji be
pajėgtų mokėti skolų, tai būtų tarpUautipiŠ ekonominis 
skandalas. Nemokėjimas skolų atsilieptų Ir Amerikoje, 
nes didelė dalis paskolintų dolerių priklauso Amerikos 
bankams. Be to, pačioje Brazilijoje būtų ekonominė sui
rutė. JAV sustabdytų prekybą su Brazilija, nes Brazilija 
negalėtų mokėti už prekes. Šią nelaimę pajustų visi Bra-

Sekretorius įspėjo Braziliją 
ir Kongreso atstovus

Sekretorius George Shultz, pasveikinęs naujai išrink- 
tą ir prisaikdintą Venezuelos prezidentą, vietoj Ameri-. 
kos, pasuko tiesiai. į< Braziliją.

Braziliją mesėiiiai iš Tarptautinio banko gavo antrą 
bifrfJmineg paskolą, o praeitą savaitę kariuomenės vado 
vybė paskelbė, kad už kelių metų Brazilija 'turės atomi 
nius ginklus sienoniš ginti. 'Brazilijos kariuomenės vadai 
ekonomiškai nugyvenę kraštą, Įpareigojo generolą Fi 
gu iredo atstatyti krašto ūkį ir perduoti vyriausybę de 
mokratiškai išrinktam seimui.

Prezidentas Figueiredo dar nespėjo sudaryti Vis" 
krašto gyventojų sąrašo rinkimams pravesti, paskyrė ka- 
r’u'nnenės vadovybėn demokratiškai nusiteikusius kare 
vadus, o šie planuoja statyti ne tiktai atomo energija 
varomus karo laivus; bet ir atomines bombas.

Brazilijos admirolai, patyrę, kad atomo energija va-' 
romi JAV narlaiviai greitesni, patvaresni ir galingesni , 
panoro atomu varomų narlaivių. Kiti kariuomenės vada'. 
panoro atominių bombų. Šiandien jaū ne paslaptis ato
mą skaldyti. Jeigu Kinija, Indija, Prancūzija jau skaldo 
atomą krašto apsaugai-, tai Brazilijos kariuomenės vadai. 
ryžosi skaldyti atomą ir atomo energija ginti krašto sie
nas. Tai būsią pigiau, nereikės tokių didelių sumų gink
luotoms pajėgoms maitinti, aprengti ir mokyti. Jų skai
čius būsią mažesnis.

Brazilijos kariuomenės vadai žibo, kad JAV kariuo
menės vadovybė yra nutarusi 30 metų laikotarpyje nu
skandinti visą šimtą atomu varomų narlaivių, bet jiems 
neaišku, kodėl amerikiečiai imasi tokių priemonių. Ame
rikiečiai išleido dideles sumas greitiems ir galingiems Libano.

Nežinome sekretoriaus Brazilijoje vartojamų argu
mentų. Ką sekretorius atsakytų, jei Brazilijos admirolai 
paprašytų atiduoti jiems skandinimui ruošiamus JAV 
narlaivius. Amerikiečiai sutaupytų milijonus dolerių, ne
reikėtų mokėti už narlaivių nuskandfitfmą,.

Sekretorius, būdamas Brazilijos sostinėje^ sekmadie
ni panaudojo Brazilijos radiją ir spaudą Amerikos Kon
greso atstovams papeikti. Jis prašė kongreso atstovus 
nesikišti į Libano ręikalus. Konkrečiais faktais jis nū- 
rodė, kad ruošiamos rezoliucijos a^&ukti; marinus jau 
sukėlė ant kojų ne tiktai diūzus, ir'Ubhho šijitus 
Paskutinėmis dienomis šįjitai pradėjo įpulti prancūzų ir 
amerikiečių pozicijas/pačiame Beirute'; Fanatiški ši jitai 
prišliaužė prie smėlio maišų ir bandė veržtis į vidų. Šijitui 
pavyko nušauti sargybą ėjusį:mariną; bet*jią/pats prie 
vartų žuvo. j. .-.L’-- 7

Pati svarbiausioji taikos kliūtis *yira. Sirijoskaro j ė-' 
-pos. Sirijos vyriausybė yra pasiryžusi priversti Libaną 
anaikinti; Izraelio ir Libano praeitais metąią pasirašytą. 
usitarimą. Sirija reikalauja, kad Izraelio ginkluotos pa-: 
ėgos pasibrauktų iš Libano. Ne tiktai iš yUban.0,' 
?t ir iš visos Libano teritorijos. Ta^iau :Sirija -vengia.- 

įsakyti, ką Sirija darys, kai Izraeliergink|ūotOs pajėgos 
msitrauks. ' 4 ' .t '■ L-' . ' j

Reikalai taip susidėstė, kad kabnieto krizė įvyko 
anksčiau, negu buvo galima tikėtis, šafik Vazano vado
vaujamas kabinetas atsistatydino. Pręądentaš Ariūn Ge- 
"lajel tuojau pradėjo pasitarimus naujam kabinetui su- 
laryti. Kol nauja vyriausybė nebus aptartu, tai/kraštą 
aikinai valdys pasitraukusieji. -Prezidentas A. Gemajel 
bandys nustatyti, ko Sirijos vyriausybė siekia. Panaiki
nus Libano ir Izraelio susitarimą, reikės tartis su Sirijos 
atstovais. Tų pasitarimų metu bus bandoma nustatyti 
tolimesnius Sirijos pianus. p

Izraelio gynybos ministeris MoŠė Arens sekmadienio 
vakare pareiškė, kad sekretoriaus Shultz .padėties verti
nimas yra tikslus. Izraelio ginkluotos pajėgos nesitrauks ■ 
iš Libano, kai nepaaiškės Sirijos užsimojimai.

Jeigu Libanas panaikintų susitarimą su Izraeliu, pri
valėtų neužmiršti, kad Izraelio ginkluotos-pajėgos besi
trauks iš Libano, kol. nebus aiškiai pasakyta apie Sirijos

Burlaivis ^Cutty star*

Tai pasitarnavimas Maskvai, 
Brežnevui, kuris tokią mintį

KOVA/SU OKUPANTU
(Tęsinys) mofyvttoti.

3) Turime. ifeiaiS-! L Urtavcs ukteidėia ir tiesia ranką į Lie
Siūti »®B iuM reiSthua tarpu-1 ak‘°- . turą, kaip savo valstybę,
šavfo nesuiapratūūus « baigti 
juos išmintingu stt^itariuia su- 
derinti savo:' jėgas ;5cavoje dėl 
.autos laisvės. ■

4) Turime irgi išsiaiškinti ne
susipratimus mūsų Bendruome
nėje ir juos ,iąg?gi; baigti, atsi- 
žvėlgiant j JAV LB organizuo
tos opozicijos keliamas idėjas ir 
duodamus geps valios pasiūly
mus 'pertvarkyti i LB-naujais ir1, -, " - ,, ; .... i
-.it v - . j . k©nferencijosdalwes,pasirksiu-tiksiingesmais pagrindais.:. . , " v. - -- - . * sick k’nnfprpnriKK akta dpi uip. »

□j Turime prikelti, iš apsnū
dimo mūsų išeivijos jaunuome
nės masę ir įsijungti ją į bendrą 
autos laįsviiumo' darią su vy- ' 

resniąja karta. h -.:
6) Turime griežtai kovoti su' 

visomis mūsų laisvinimo darbui 
kenkiančiomis 4r mus iš kovos 
Fronto. Į bendradarbiavimą- su 
okupantu slumįaiičiohris mūsų 
jėgomis ir įtakoihis. ' 'h . •

1) Ar kitos valstybės galėjo 
ir norėjo Helsinkio konferenci
jos aktu “parduoti” Lietuvą ir 
d-r kitas valstybes Sovietams?. 

’ a) “Pardavimas” arba kokių 
teisių į tą ar kitą valstybę kam 
pederdimas galėtų būti tik tada, 
jei tą padarytų teisių turėtojas 
tinkama, teisės reikalaujama 
tvarka.

Tos ’gj va’stybėš-, Helsinkio

Mums reikia dėl to protestuo
ti, duodant skundus tarptauti
nėms institttcijvnis, o ne savo 
žodžais Lietuvos perleidimo 
faktą patvirtint:.

1) Teisinė Lietuvos valstybės 
padėtis nepasikeitė. -Jb-rir po 
Helsinkio konferencijos liko ta

sios konferencijos aktą, nei vie
na -neturėjo jokiu teisių į mūsų 
valstybę. Todėl jos išvis nega
lėjo tokio Lietuvos perleidimo, 
Vad. “pardavimo” padaryti. Kąs 
ko pats neturi, lo ir kitam duoti 
sr perleisti negali. .Tai elemen
tariausias logikos dėsnis, kurį 
gali suprasti kiekvienas blaiviu 
protC galvojąs žmogus, net ir 
r.eteisiniiias

b) Bet Tos kitos valstybes Lie
tuvos “parduoti” Sovietams nei 
nenorėjo. Apie tai nei. žodžiu ne- 

. .. .. . .^užsiminta Helsinkio Tionfereūei-
jame "Nepalūžkifne "kovoje dėl jos akte. O ko nėra akte, te 
tautos laisvės” pasisakėme prieš/Į nčra nei burnoję!/ Apie tai 
U niūsų spaudą, kuri aiškina, 
kad 35-kios laisvojo pasaulio 
valstybes, pasirašydamos . He]- 
sinldo konferencijos^ deklaraci- būti “parduota” ar kaip kitaip 

.. ...- . „_Jperleista Sovietams
gai Lietuvos ir .eilę Titų -vals-i Helsinkio konferencijos aktu.

T. iri; \ • ĮL Kaip vertinti mūsų tam tik- 
T>abar gi ndnriię Šri dar kiek 5os valstybės “pardavimą”, lai- 

X-XWU.2XV, nui.jicuu.- tarnai ta apie oxxįjos t ano vedamojo mintis _praplėsti vos valstybės “pairavimą”, lai-
planus Libane ir kada Sirija atšauks savo karius iš! ’r parv-škinti bei savo -Ilgimus kant jį tikrai buvusiu ir teisiš- 

. . ........ ... .. . ■" _

narlaiviams statyti; Galimas daiktas, kad atomu varomi Sekretorius Shultz pasakė, kad nesūtarimai Washing- amerikiečius. Amerikiėčiai negali trauktis nesutarė ir 
narlaiviai sudaro pavojų laivus prižiūrintiems jūreiviams, tone kursto šijitus pulti Libano aerodromą saugojančius neįvykdę taikės sąlygų Libane. .

nereikia -kalbėti.
Taigi Lietuvos valstybė kitų 

valstybių nebuvo, nei negalėjo

ją, Apardavusios” Šbvjelų Sąjun- atiduota
__ ' • . -■ - ■- .1 ' • ' . .ri perleista Sovietams

.būtą jųkių tėišinių faktų, dėl 
kurių galėtų pasikeisti ta mūsų 
valstybės teisinė padėtis.

2) Jos gi politinė padėtis?pa-. 
sankęjo dėi Brežnevo ągit- 
propihjnAų-; saręmos prdpsgan- 

tdos. skelbiant aiškiausią netie
są. kad Helsinkio dokumentu 
Lietuvos valstybė pripažinta So
vietų Sąjungai. Mes gi, vietoje 
griežtai kovoję su ta klaidinan- 

j <na He sinkio akto interpretaci
ją savo spaudoje -tą interpreta
ciją patvirtiname ir tuo patys 
varome propagandą prieš save 
ir savo valstybę.

IV. Kokių pasekmių gali turėti 
mūsų spaudos aiškinimas, kad 
JAV prezidentas Fordas Lietuvą 

nej i “pardavė” So\Tetarrs?
Pirmiausia, JAV centrinės 

valdžios įstaigos gali toliau Ame
rikos lietuvių atstovybių visai 
nepriimti -(nei JAV LB Valdy
bos, pretenduojančios tekia at
stovybe būti, nei ALTo. kuris 
tokia atstovybė yra), joms pasa- 
kydamos, kad, jeigu jūsų spau
da skelbia, kad Lietuvos valsty
bė JAV galvos “parduota”, tai, 
pagal jus, tos valstybės jau nėra 
ir jūsų, vadinas, laisvinimo pa
stangos yra veltui.

(Nukelta į penktą puslapį)

ČIKAGIETĖS ĮSPŪDŽIAI rusų 
PAVERGTOJE LIETUVOJE

Daugelis man<x Amerikos lie
tuviai nežinojo, kas rusų okupuo
toje Lietuvoje rlėjosij Sovietų karo 
jėgoms ir policijai antrą kartą įsi-. 
veržus į Lietuvą. Pavergtoje Lie- i 
tuvuje buvo Čikagiėtė 1961 metais. 
J5 Viską aprašė ir Čhicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido 
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galima gauti čikagie- 
tės įspūdžių laidą. N. Red.

komunistai privertė rusų moteris vergauti Rusi
joje, tai nieko bendro su jais neturėtų. Vakarie
nes, pietus ir kitokius parengimus Amerikos ko
munistams ruošiančios moterys taip pat turėtų 
šiuo reikalu rusirūpinti. Komunistai jas dabar 
išnaudoja, bet “komunistiniame rojuje” joms bus 
dar sunkiau. t

Liepos 25 d. išskridome iš Chicagos, o liepos 
27 d. jau buvom Vilniuje. Mus gražiai pasftElo, 
spgyrefti&io VMMityje, leido pailsėti ir pradęjo 
vežioti po miestą ir apylinkes. c

Vilnius tvarkingas, švarus, Autobusai daž&d 
važinėja. Vilniaus anksčiau nemačiau, tai negaliu

Tęsihys)
Maskvoje turėjome praleisti Meną dieną. 

Mums, lietuviams, Maskva visai nerūpi. Didmies
tis yra panašus | kftus 6Mmiesftus. Gal jis kiek 
švaresnis, ga! Wskvoje ptMfertrinis 
gražesnis, betUlp pat re®5a pasakyti, kad Mask
voje sunkiausią ditba inuterys. Jos vieš
bučius vato, jus gatves šluūjt, jos a»tt savo pečių 
mūrininkams plytas į trečią ir ketvirtą aukštą 
velka. Maskvoje aiškiai matyti, kad komunistai 
pavergė risų tautą, bet labiausiai nuo u n < t ii
nukentėjo rusės moterys. Niekur nemačiau taip 
sunkiai dirbančių moterų, kaip Miskvoje. Vil
niuje, Klaipėdoje Manau, kad nwterys turėtų 
būti pirmosios kurios komunistams turėtų pasi- 
fggftiatL JeUru- Amerikos moterys pamatytų, kaip

jo lyginti su anksčiau buvusiu šniestu: gatvėse 
girdėjau kalbant rusiškai, lenkiškai, bet retkar
čiais girdėjosi ir lietuvių kalba.

Vilniuje mums parodė vietą cemento fabri
kėlį. Amerikoje cemento fabrikė tertilwrrttst, 
negaučiau palyginimų daryti. Fabrikėlis attikto 
tvarkiftg&L žmonės tyliai dirba senku darbą.

Vihfiujfe huVežė mus į GedEaino kalną, paro
dė pilį Viskas tvarkoje. Pravedfe pro A'HfeTos TOK 
riis. Užėjome pasižiūrėti. MatA® kelias hjotwK 
'es, beklūpančias ir besimeldžiančias. Bet bard- 
rai, bažnyčia atrodė tuščia. (2al todėl, kad te 
buvo darbo diena. į . ■ J ‘

Mua vedffojo į muziejus. Tfen bu^ kel'. - sr 
nienos ir daug naujų rusų, eksponatų. VigW tai 
MomUš dalykai, bet labai neįdomiem palydovų kal
bos. Vilniuje kieki vena proga mtwia stengėsi įkal
bėti būtų ir nebūtų dalykų. Kiekvienas kalbėto

jas mala tą patą, kaip -koks gramofonas. Smetonos 
laikais buvo tas, o to nebuvo, Smetona darė tai, 
d to nepadarė. Mums tiek įgriso t$s kalbos, kad 
Už poros dienų jų visai nesiklausėm. “Užsuko nau
ją gramofoną” — tariam viena kitai, ir išeinam.

Iš Vilniaus išvažiavome Į Trekus, bfiekad šia
me miestelyje nebuvau buvusi. Pasitaikė labai 
šalta diena, liję. Der užsimanė mus laiveliais pa- 
kŠtooti po Calvėš ežerą, parodyti atstatytą pilį. 
Trakuose visi ame gerokai sušalome Ir buvome 
dėkingi, kai liovėsi -mums rodę žvarbesnes 
vietas”.

. Iš Trakų nuvažiavome į Druskininkus. Drus
kininkai džbir pavergi kurortu. Kadaise kiekvie
nais metais į Druskininkus atvažiuodavo PSrods- 
k«, o dsfcąr ten atvažiuoja atbslogauti nauji 

Į valdovai ir vienai kitas Pirmnn

sumok e t; po set yris

................e..-. ..„ •, A . ? '.......................... . V : U j h

>; g.-reksi ri'-'rrc
; verrri xxotrriske. -T: crriri-

Drabužiai josios brv

jau žinojo, kad esu amerikietė, atvažiavusi kartu 
su kitais ekskursantais.

— Kolchozas mane čia atsiuntė, — paaiškino 
moteris. — Darbas mūsų kolchoze sunkus. Nepa
jėgiau atlikti man skirtos normos, nusilpau, svei
katos netekau, tai mane čia atsiuntė kelioms die
noms, kad galėčiau sustiprėti ir pasitaisyti. Pa
gailo kolchoziečiams manęs, tai nutarė pasiųsti 
į Druskininkus, kad atsigaučiau. Čia gaunu ge
resnį \-algį, bet nemanau, kad man daug padėtų. 
Pasitaisysiu, kai mane į smėlio kalnelį pakas. 
Prašau Viešpatį, kad greičiau ta diena ateitų...

— Tai kodėl taip jau nusiminus? — pa
klausiau.

— Na, kaipgi kitaip? — aiškino ji man to
liau. — Kolchozuose darbo normos labai didelės. 
Sveiki ir stiprūs vyrai negali jų atlikti, tai ką 
bekalbėti apie moteris. Kas nepajėgia atlikti pa- 

! skirtos normos, tas negauna daržo, tam uždrzusta 
Haikyti karvę arba orką. Man ir vist 4 u;dre j'ta 

aikyti, neturiu vietos... Turiu ;..<utintis tiktai 
|. uo, ką skina kolchozas. Kiek jie skiria, geriau 

įau nebekalbėti. Be to, neturiu jėgų dirbti
— Ar sergate ? — paklausiau.

t oauclau 1

■.-■irta r'-Į-n
noras -r; y? pasikalbėt
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VAKARŲ VfeUAi
114 modfcrnioe poezijos puslapių. Kaina $5. Minlrtn 
firšeliai Paaųaime poezijų, kai ataiųaiu pinigu*
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KOVA SU OKUPANTU
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. vienintelė logiška išeitis, jei ir j 
, toliau laikytumės tos pažiūros, j 
i kad Lietuva Helsinkio konferen-1 ’ Į
įcijos aktu Sovietų Sąjungą.

V. Atgal iš akligatvio!

4JK f RAISK PLECKA^
)prOM£TRISTAS

<ALBA LIETUVIŠKA)
W 7l«t ft T»U 7X7-514* 

4kif ^ri tail n lUgni^M 
tr "ecEtact letter'

uv

Dr«; .EONAS SEIBUTI8
INKSTŲ. PŪSLIJ i* 

P&OSTATOS CHIRURGU* 
S854 WEST SM STEUT

Savo siauraregiška, nerimta 
: ir su mūsų valstybės interesu 
i nesuderinama Helsinkio konfe
rencijos akto interpretacija pa- 

, j tekę į akligatvą, turime tą Lie
tuvos “pardavimo” krausimą 
rimtai pergalvoti ir nuo anos 
pažiūros į Lietuvos valstybės pa
dėtį šiandien atsisakyti. Turime 
visi, kaip vienas, laikyti Lietu
vos valstybę teisiškai galiojan
čią, tokios pat teisinės padėdes, 
kokia ji buvo ir prieš Helsinki- 

Taigi — Atgal iš akLgatvio!
konferenciją.

(E Petro Stravinsko 
s Pirmosios knygos)

>fiM telefsaas; 774-2SM,
12-tą valandą, Vyčių choras gi-3 
dps miesto centre, Daley Piaz. - 
esančioje apatinėje savivaldy
bės salėje. Visi prašomi pas. 
klausyti.

O l. C. tu UMisELiS 
ta to*, inkztų ir štapumr- 

akų chirurgija.
. ’ >25 CENTRAL AVB; * 

8’ Mwsburg. Fl*. 3371*
-J si 8) 221-420*

j — Indija pirks Sovietų IL-.f 
moderniuosius karinio transpor
to lėktuvus.

MOVING
1EM4 KAINA 

ir VISA kortele

FOR ANNOfiNG 
COUGH ^iD 
STUFFY NOSE 
TRY 
TRiAMC-ORT 
COUGH FORMULA

MOVING
*»frausta« jartrawfymr 

ii ivairiy ttahm*.

ANTANAS VILIMAS
•k 174-14*3 arba 37MW*

A I IW I » m ............................hi m

OPHIE BARČUS
■OUO ŠKIMO* VALANDOS

ano &30 iki fcifi vai ryta' 
ttotiM WOPA - 1490 AM 

ii 
Huqwttv Pade*.

— Aldona 0«ukw 
T«Ml> 771-1545

s» S*. MA K.B WOO O AV» 
CHICAGO, u. totu

- -

4 “Lietuvos AidaF
kaži bwdbonto 

*T*0>WMa v«4i|*

-~rts atotia*. U.1C AM h»a&

-.-ssr- - la*
tadienio B-JC ML ratou*.
*a» ul4o> U W<3SV stettm.

H4S W. Hat Street

□Gear*, IflUww S0CW

VAGIŲ GAUJA

3281 nr.
.eismo salės
las'*. Trakų rajone liaudies teis-

Petras Sevelionokas, broliai Al
gis ir Jmgis Akuleyiėįai, Petras 
Federavičius ir Jurijus Jaku-

.ę -mažesnėmis grupelėmis vogė 
tėntas iš Elektrėnų kilnojamo
sios mechanizuotos statybinių 
medžiagų kolonos sandėlio Vic- 
. yj.e, neišdirbtus triušių ir nut
rijų kailiukus, -grūdus, kerami
nius indus iš Vievio paruošų 
Kontoros sandėlio, pavogė du 
paršus iš Ausieniškių sovchozo 
kiaulių ūkio. Teisiamieji buvo 
jauni vyrukai — nepilnamečiu 
laikomas P. ševelionokąs tik 17 
me.ų, kiti jau peržengę 20 metų. 
Esą jiems reikėjo gražių daiktų 
«r pailgu svaigalams. Bekeik visi 
-ūsikalio, būdami girti.

Kai kurie buvo jau anksčiau 
tėisti: J. Jakubauskas — net tris 
kartus už vagystes, P. ševeliono- 
kaš — už asmeninio ir valdžios 
ui?io vagystes, P. Federavičius
— už valstybinio turto grobimą, 
Vievio kaimo statybos kombina- 
se pradėję dirbti A. Akulevičius
— baustas už pravaikštas ir uz 
jas atleistas iš darbo. Teisme 
paaiškėjo, kad P. ševelionoko 
tėvas nepilnamečių reikalų ko
misijoje buvo svarstytas už gir
tavimą su pilnamečiu savo sū
numi. Teismas P. ševelionoką 
nubaudė ketveriėms metams, A.

1 Akulevlčių — penkeriems, J. 
Akulevičių — trejiems metams 
ir šešeriems mėnesiams, P. Te

r IXitvcv L-ab»OtoriC8K Division of ’ 
Šandoz. Irx- . Lincoln. Nvbraxka 68501

WHAT 13 THE FASTEST GA0W/MG 
A L TH CARE PPOFESSfOfFAND WHY?

©5TEOPATHIC &3EDICINEZ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
D. O/3, WILL MORE THAN * 
0 OU BL I THEIR PRESENT 
number-growimg from 
16,000 TOOAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

©.O.’J APE FULLY LICINSE0T9PRESCRIBE 
ORUOS, PERFORM SURGERY ANDUTIUZB

TREATING INJURY A4© DiSEASL- 
T*E USE HLMilPULATLVf j

^įMKSY WKSOH 
FC* THt PSOFCMiOrS 
RAPtB GS-CWTMSTKI 
FMPHMI3 rr PtACf f 
Oh ’-WjaiMfi ę-EMRAb 
HACTlTlOHMSi

/ALTHOUGH CM4LY F1VC 
-rSCSNTor THS PKY- 
SCI AN POPUI ATIOM, 
0 O-'S PQOV10B 'rcrrAt
- - 4 C API FOR MO*f

deravičių — šešeriems metams 
laisvės atėmimo. Ą. Baublys 
kažkodėl nutylėjo Jurijui Jaku
bauskui paskirtą bausmę, jau • 
anksčiau Lri$ kartus teistam už 
vagystes.

NAIKINO SKRUZDĖS-..

Zarasiškis Vyt. Baltakis “Tie- įrenginiai, 
s>oj‘’ 1983 m- lapkričio 24 d. pa
sakoja tragikomišką atsitikimą: 
“Zarasų rajono Degučių apylin
kės šiukščių kaimo gyventoju 
Liongino Samanio troboje įsi
veisė skruzdžių, šeimininkas j 
nutarė jas iš namo išrūkyti. Sy-. 
kį, išgėręs, namo sienas išlepe 
mazutu ir dar pašlakstė benzi
nu. Paskui. T. padegė. Diena pa
sitaikė vėjuoja, liepsnos bema
tant šoktelėjo į pastogę; Persi 
gandęs Samanis bandė ugnį ge- 

tiksinti, bet veltui.' Sudegė ne

Funeral Home and Cremation Ser
172^ 8. Halsted SiCharles Stasukaith*

(312) 226 24 Hour Servicfr-
t

augantis Telšių miestas. Planuo
tojai Te.šius nori paversti gra
žia poilsio vieta, sutvarkydami

■ Mas io ežerą. Jau išvalytas jo 
intakas — per miestą tekantis 

i Darbino upelis, žemsiurbėmis 
' valomas ir pats Mastis. Archi- 
! tektai ruošia jo pakrančių su
tvarkymo projektą. Ežerą nuo 
buitinių ir pramoninių nuteka
mųjų vandenų apsaugos valymo 

Norima sutvarkyti 
Telšių centre esančią poilsio 
aikštelę. įrengti kitas poilsio zo
nas kitose įmesto dalyse. Paruoš
tas ir pietinės senamiesčio dalies 
atnaujinimo projektas.

*-/ * *
PUNTUKO BROLIAI

Utenos rajone gausu įvairaus 
dydžio akmenų, bet ypač daug 
jų yra Pakalnių, Saldutiškio ir 
Tauragnų apylinkėse, žymiau
sias esąs legendomis .apipintas j 
Moko akmuo, rymantis .netoli i 
Tauragno ežer& Kitas didelis 
akmuo, tik porą metrų išlindęs 
iš žemės,- stūksojo Pakalnių kol
choze, Vosgėiiiįkaimo galulau
kėje. Neseniai šis milžinas buvo 
iškeltas į žemės paviršių. Tada 
paaiškėjo, kad jo aukštis yra 
apie 4 m, ilgis — apie 5,5 m.

* * *
' GRAŽINA' TELŠIUS

Masčio ežerą’gyvenamųjų na
mų žiedu jau-baigia apjuosti

ATVIRAS BASEINAS

Žiemos mėnesiais daug lanky
tojų susilaukia atviras ^Žalgi
rio" baseinas Vilniuje, turintis 
Šildomą vandenį su pastovia 3C 
laipsnių temperatūrą. Tai pir
mas toks baseinas Baltijos ša
lyse. Jo vadovo Zigmo Navicko 
teigimu, atviras “Žalgirio” ba
seinas per dieną gali priimti 
apie 800 lanky.ojų, tačiau vidu
tiniškai apsilanko po 300 - 400 
vilniečių, norinčių maudytis po 
atviru dangumi šiltame vande
nyje. Daugiausia apsilanko Vil
niaus universiteto ir Vilniaus 

I pedagoginio instituto studentų,
įvąirjų- gamyklų darbininkų, žie
mos mėnesiais atviras baseinas 
yra atdaras visiems vilniečiams 
nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare, 
nes greta turi uždarą baseiną. 
Pagalbinėse patalpose prie atvi
ro baseino yra įrengti persiren
gimo kambariai, dušai, nedidelė 
sporto salė. Statoma suomiška 
pirtis, ruošiama jauki kavinukė 
Plaukikai jame nesitreniruoja, 
baseino lankytojams. T. Ž.

B I E L I U N A S
v - *

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

* TeL - 523-3572

9CME CHICAGO MOTOR G-U® T^S ©N

IXPRFSSMy
THAT ARE ALLOWING SAFF 
FOLLOWING distancesl, t

>

LI I

1

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAJDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

L330-34 SO. CALIFORNIA A VEMT. 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIA
I

1

Telet 476-2345

VANCE FUNERAL HOME

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS ER SŪNUS
MARQUETPE FUNERAL HOME

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

i

■jį

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650

TeL: 652-5245
LR1JŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO SERMhNIN

Patarėjai u laidojimo direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE SORINJ

liKsies automobiliams pastatyt

STEPONAS C. LACK ir SONOS
LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

LĮ028 Southwest Hwy^ Palos Hills, Dlinoia
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003
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Vytauto Didžiojo šaulių rinktinės 
metinis susirinkimas

Pirm. VI. Išganaitis, pr įdėda
mas susirinkimą, visus dalyvius 
pasveikino, linkėjo geros sveika
tos ir ištvermės.

Į prezidiumą pakvietė: M. 
Dabkienę, J. Mackonį ir p. Ven- 
gianską. Vienos minutės atsisto
jimu pagerbti mirusieji nariai.

Pirm. VI. Išganaitis perskaitė 
dienotvarke, kuri priimta. Pir
muoju pakvietė kalliėti p. K. 
Paukštį apie dviejų knygų išlei
dimą. Knygos baigiamos išpa. - 
duoti.

Per 30 metų mirė virš 2OO 
rių ii' salėje yra mirtininkų 
rasas.

nr
s; ■

Radijui, spaudai, organizaęi-1 
joms aukojo *2,(KM), šių metų 
posėdyje ALTui skirta $100.

l’niformuoti šauliai aktingai • 
dalyvauja tautiniuose ir kuKūri- 1 
niuose parengimuose.

Išleido keletą knygų ir dabar 
rengia spaudai 3t) metų veiklos 
leidinį. ;

Išvados
Kontrolės komisija pasiūlė: ;
1) Pirm. VI. Išganaičiui ir vi

sai valdybai už jos veiklą pa- 
re'kšti padėką; J

2) finansinė atskaitomybė
tvarkoma pavyzdingai; į

3) piniginės apyskaitos ir val
dybos veikla pasiūlyla susirinki- ’ 
mui priimti.

Buvo priimta.
Po visų pranešimų buvo klau- Į 

simu.‘ i
Pj-m. VI. Išganaitis prašė vi

ms įsiskailyti gaunamą biulete
nį. Ten pranešamos iš kalno iš- 

ir minėjimai (vasario

A pi ? 5 v 
\ aid v' ai 

b
ua metinę veik'ą ir 

jveins ša mias vaišes, 
■jvo apie 25(1 asine ų.

K. P.

GEROJO GANY
TOJO NAMAI

Onos Prsnckeviciūtės inicia
tyva buvo užpirkta virš 80 alcų 
Saleziečių žemė su mokykliniais 
pastatais Cedar Lake, Indianoje. 
Buvo prainaly ’.a, kad ši viela, ‘ 
kuri r.md.si lik apie 10 mylių 
atstume nuo Čikagos, tiktų g’-O-. 
bos namų įrengimui. ]>e puikių 
mūrinių pastatų, kurie galėlų 
būti pritaikyt vyresnio amžiaus 
žmonių gyvemmui bei pilnutinei 
senelių priežiūrai, ten pat yra i 
ir valgykla, barakai vasaros slo-4 
vyklautojams ir sporto salė įvai- j 
riems parengimams.

Globos n:mų planavimo ir 
vykdymo reikalams buvo įsteig
ta pelno nesiekianti korporacija 
Gerojo Ganytojo Namų vardu. 
Bemonto ir pasiruošimo darbai 
gerokai pasistūmėjo, bet dar ne-

į Roekfcrdą baigti, kad galima būtų namus J
yti. Kadangi pajamų dar Dailininko A. CooP
remonto išlaidu ir pasko-

išsimokėjimo pasėkoje iš-i
Į paramos savo užsibrėžtam dar- 

Idant galėtų išlaikyti užpirk-J bui. Dėkojame iš anksto.
ta vietovę lietuvių visuomenės 
labui, Gerojo Ganytojo Namų 
vadovybė kreipiasi į visuomene, I 

Brangius •

J. Mackonis padarė valdybos 
namo veiklos apyskaitą, o J. Po
cius patiekė valdybos veiklos pi
niginę atskaitomybę.

Dėl vaizdingumo, trumpai pa
minėsiu abidvi apyskaitas ir 
rinktinės pelną.

Rinktinės namo pajamos. 1983 
m. sausio 1 d. saldo š 1,671.96. 
Pijamos iš baro ?36,61(l.7(). K? ; 
tos pajamos $7,902.71. Iš viso 
pajamų — $19,185. ;

Išlaidos. Baro $16,631.05. Dar
bininkams algos $9,990. Kilos iš
laidos $15.262.11. Iš viso — 
$13,886.16. į

Pinigai laikomi Standard Fed
eral ein. sąskaitoje. i
_ ■ I

Rinktinės 1983 m. pajamos.
Sausio 1 d. saldo $38,015.36. Au- bet ir sudaryti būrelius aukų pa- ' seko turėtas iždas, 
kos $15,98(\ Kitos pajamos 
$13,409.77. Iš viso $67,111.13. ■' 
r Išlaidos $15,320.23.

Kasos saldo 1981 m.
J-d. $52,090.90.

; Pinigai laikomi bankuose.

Kontrolės komisijos protokolą 
perskaitė K. Povilaitis (kontro-j 
lės komisijos pirm. J. Blažys,! 
narys P. Paleckas ir sekretorius 
K. Povilaitis).

Valdybos veikimas
Valdyba turėjo 8 posėdžius, 

4 išvykas, fi parengimus, vieną 
susirinkimą.
: Narių, sumokėjusių nario mo- ’ 
kęsti — 887. Kartoteką pavyz-' 
dingai tvarko J. Sasnauskienė. 
Turi 4 asmenų orkestrą; meno 
ansamblį, prie kurio prisijungė 
styginis ansamblis; tautinių šo
kių grupe “Vytis”.

v y :<o s
19 d.
švęsti Vasario l(i-ųją). ' atida

Būtų gera Vasario 16-os gini- nėra, 
nazijai ne tik surasti mokinių, ' los

tMAL ■STATI rot tALft

2212 W. Cermak Road

sūnūs

fflMli, tam* — Firdevlmrt 
KKAL (STATI FOR KALI

ELEKTROS JRENGIMAI 
PATAISYMAI

Tdrlu C hi c a gos miesto lofallšE^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, tr®Ut 

^aiantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė* 
T»L 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

t> NOTARIATAS • VĖRTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BEI J. REALTS
INCOME TAX SERVICE

8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAML 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

Chicago, DL TeL 847-774?

19 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

, LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

rinkti.
Vienas dalyvis priminė, kad 

‘ reikia susirūpinti išlakvmu šv. I •sausio Jurgio parapijos.
! Nariai —- A. Pleškys ir pa prašydama paramos. ’
’Žanras pasisakė, kad apie susi-’ aukotojus ir rėmėjus kviečiame 
Į rinkimus ne tik per radiją skelb-: padidinti savo įnašus, o skolin

tojams žadame dešimtąjį pro-
J. centą. i Michigan ežero, miestukas vraį i .

/ti uni-i Mielus skaitytojus, supran-| garsus su apylinkėse esančiais so- 
’ I tančius šio drąsaus užsimojimo ] dais, kuriuose puikiai auga obuo- 

J. Yla priminė leidžiamą 30 naudą, ir šalpos namų išlaikymo liai, kriaušės, vyšnios ir kt. vai
siu atmainos.. Netoliese vra ga- 

; na didelė Fenn Valley vyno da
rykla, kurią gausiai aplanko Illi
nois ir kitų valstijų žmonės, ato
stogaudami vasaros ir rudenio 
laikais.

ti, bet ir spaudoje.
Rinktinės vėliavų vadovas 

Gurevičius ragino papildy 
formuotų šaulių eilės.

melų šaulių veiklos leidinį.
Kalboms pasibaigus, pirm 

Išganaitis pakvietė visus 
duoti Tautos himną.

' | svarbą lietuvių visuomenei, pra- 
VI.; šome rašyti sekančiu adresu:

ugie-

Apie 3 vai. prasidėjo šaunios 
vaišės, šeimininkės su talkinin
kėmis užpildė stalus sumušti
niais, o bartenderiai — gėrimais. 
Pabaigai kavutė su pyragėliais.

Klegesys visoje salėje. Prie

Lithuanian Good '•
Shepherd Home, Inc.
P. O. Box 438
Cedar Lake, Indiana 46303 

■Skambinant Čikagoje, galima 1 
susisiekti šiais telefonais: 

436-6376 — 598-5323
Tikimės ir laukiame dosnios
— Penktadienį aukso uncija;

vieno stalo traukė dainą po kainavo $363.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia 

cricagos lietuvių istoriją
.. ;(1869 — 1959 metai).

664 psl.> vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas —■ $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

$17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Gerojo Ganytojo Namų 
vadovybė

Fennville, Mich.
šis nedidelis; kiek nutolęs nuo 

miestukas yra

Lietuviai iš Cricagos yra daž
ni svečiai. Ndolatiniai apsigyve- 
nusų lietuvių irgi yra keletas. 
P. Gerčys su žmona, susitvarkę 
ūkyje su derliumi, ankstyvame 
rudenyje išskubėjo į savo namus 
Floridoje. O Leo ir Juzefą Venc
kui įprastine kiekvienų metų ru- 

jH tina tuoj po Naujų Metų išsku- 
j J ba į Floridą savo nuosavybėn.

ši žiema savo šaltumu ir snie- 
į go gausumu tikrai išsiskiria nuo 

x:____ _____

i

įprastinių žiemų. Žmonės, iške
liavę žiemai iš šios aplinkos, be 
abejo jaučiasi tikrai patenkin
tais. ’ (j.)

tus indėlius moka 11%. Atida- j 
rius ar padidinus savo sąskaitą 
iki š.m. balandžio 15 d., indėlį | 
galite nurašyti nuo 1983 metų! 
pajamų. į Kasa }

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

DĖMESIO ■
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kręiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

oji Dvasia‘Todėl, kaip šven
sako, šiandien, jei išgirsite JO ___________ ______
baką, nesukietinkite; savo sir-j hfl? wanted — FEMALE 
džių, kaip kada mane perpykdė į Darbininkių reikli
gundymo dieną tyrumoje, kur!
jūsų tėvai mane gundė 
darni ir n 
turiasdešiint metų. Todėl 
įnirtau prieš šitą giminę ir
riau: ‘Visados jie klajoja s

j širdimi’. 0 jie nepažino manoj 
'kelių, todėl aš užsirūstinęs pri-j

? MIDLAND TAUPYMO BEXD- 
ė mano darbus beė ROVEI. MARQUETTE .PARKOmegi

as 
ts- 
vo

1

SKYRIUI, REIKALINGI 
TARNAUTOJAI (Tellers) 

su patyrimu ar be jo.
Telefonas 925-7400

ARVYDAS KIELA
6557 S. Talman Avenue 

-Ghicago, |L 60629 
ifl-9655 ar 737-17

siekiau: ‘Jie neįeis į mano at-

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios rsdijo programos šian
dien 8:45 vai. vakare banga 1450 
AM per “Lietuvos Aidus“.

Sekmadieni 9 vai. ryto per So- j 
phie Barčus radijo bangą 1490 • 
AM išgirsite “Gerąją Naujieną 
Lietuviams”. •' Į

Jei Įtikėjote, prašome para-’ 
vyti laiškutį, prisiusime knygelę * 
“Kaip atgimti iš naujo”. Mūsų 
adresas: Lithuanian Ministries, j 
P.O. Box 321. Oak Lawn, Ill. j 
69151. |

REPAIRS — IN GENERAL 
(vairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
• . V ’i - i M

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

— Kasa, lietuvių federalinė — Trečiadienį šijitai Beirute 
kredito unija, už IRA terminuo- nušovė du Libano karius.

For constipation relief tomorrow 
> reachforEX-LAXtonight, <

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder.”

Read bb^ and follow 
direcūonk
Č E v Lav, Inc.. 1982 '^W***^

DR. ANTANO J. GUSENO RASTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai {domina gydy

tojo, viauaimnėa veikėjo ir rašytojo ataiminimva,

Dr. A. Gum* — MINTYS IR DARBAI, 259 paL. liečia 1905 
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
■uairūpininu >8.00

A. J. Guaną — DANTYS, jų priežiūra, rvdkata tr 
groži*. Kietais virieUaia 

MinHtaie viriellais, tik

A. J. Goma — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą Spūdžiai. Tik___

Gafima taip pat užsakyti paftu, atsiimtus ėek| arba

SI pera 1tt4> HFkhkįL^

Ui V

BgflBiSraD OHCAOG. FE WWW

>400
<3.00

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

“ LI U GIJA”
Autorius pavaizduoja, lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Avė., Chicag'o, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

FOR THE SMILE 
OF HEALTH.
L^ALL NATURAL-

4259 S. Maplewood, TeLj254:7450 I

Taip pat daromi vertimai, giminių j 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra- !

šymai ir kitokie blankaL į; J

-—
: .' z.-, r ■ i

SiuntimąįiLietuvą 
ir kitus kraštui ;

P. N ĖDĄS, 4059 Archer Ayenoe, 
Chicago, III. 60632. Tot YA 7-5910 

s
m n I I I ■» ■■ I ff’r •

Homeowners Insurance
Good service/Good price

F. Zi polis, Agent
320814 W. 95th St ______

Everg. Psrk, III.
60642 - 424-8654

Advokatu 
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
& vai ryto iki 6 vaL vakaro.

Saštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d.
Ii pagal susitarinų.

TeL 776-5162 
1649 Wert 63rd Street

ADVOKATŲ DRAUGU A

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandor

i 9 ryto Iki S vai. popiet 
Ueniais pagal susitarimą. 
6604 t. Kadzla Ava. 
Chicago, IM.
TeL: 778-8000Sal Hepatitą

Tuegdav


