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Vaikščiojimas erdvėje, neprisirišus,
buvo labai sėkmingas z

250 MARINU TREČIADIENI
IŠPLAUKĖ I KARO LAIVUS
L

New Orieens

ASTRONAUTAS; B. McCANDLESS BUVO NUĖJĘS
150 PĖDĘ NUO ERDVĖLAIVIO IR GRĮŽO

CAPE CANAVERAL, Fla. —
Abu Amerikos astronautai ant
radieni, jokiomis virvėmis ar
vielomis neprisirišę prie erdvė
laivio. vaikščiojo 150 pėdų atsi
tolinę nuo erdvėlaivio ir 165 my
lių ..atstumoje nuo Žemės. Po to
laimingai grįžo į skriejantį erd
vėlaivį, sako oficialus praneši
mas.

— VLIKo metai

300 Miles

1

UŽTRUKS MĖNUO, KOL PASKUTINIAI
MARINAI IŠVYKS Iš AERODROMO
Gulf of Mexico

T re-1 Vakar JAV malūnsparnis nuBEIRUTAS. Libasas.
čiadienį 25(1 marinų iš Beiruto i sileido Amerikos ambasados sripakraščių išplaukė i 60 mylių ftyje ir paėmū visus tarnautojus
imt
Kada astronautas B. McCand
: YUCATAN
atstumoje stovinčius Amerikos I ir ambasadoje buvusi is ameri-PENINSULA
* BAHAMAS
less išėjo iš erdvėlaivio ir pra-"
I karo laivus. Marinu pranešėjas; kiuciu šeimai Amerikiecisi nedėjo laisvai judėti, tai kitiems
maj. Brown pasakė. kad mari-į nori, kad tarnautojai pasektų į
CUBA
* DOMINICAN
astronautams jis tarė:
) nai išvyko iš Beiruto aerodromo: šijitų ar drūzu rankas.
REPUBLIC_
Caribbean Sea — Tai buvo mažas žingsnis
BELIZE^
' srities pagal paties prezidento; Paskutinėm trim dienom vy~
astronautui Neil Mėnulyje, bet
(kusios kovos Beirute padarė neReagano įsakymą.
'HONDURAS
^rXz^PUERTO
man tai buvo labai didelis šuo- ‘
^Pacific Ocean
ir kitiems j apskaičiuojamos žalos Beirutu!.
NICARAGUĄ}^^^!?^
lis erdvėje.
*’
SALVADOR.
marinams trauktis iš crcdro-JNc tik musuhnonu apgyventose
Astronautas McCandless žino,
Pirmomis keturiomis dieno
mo srities, nes padėtis Beirute apylinkėse išdaužyti visi langa\
mis įvyko trys didelės nelaimės, kad šis jo žygis etrdvėje yra di
nėra saugi. Libano kariai gavę btt išsprogdintos durys, clevanepajėgė pakilti į savo orbitą delė pradžia naujiems tyrinėji
GALAPAGOS I
PANAMA
lengvuosius Amerikos lankus. į toriai, ištuštintos krautuvės.
VENEZUELA
du brangūs satelitai ir pačiame mams. Astronautai kelis karius
neapgynė savo pozicijų
erdvėlaivyje sprogo pučiamas bandė išeiti erdvėn, bet kiekvie- 1
COLOMBIA
SENATORIUS PERCY GINA
-liko kelis tankus.
ECUADOR
Cbcage Tnfcuna Map;
plastikinis balionas, bet antra ną kartą jie buvo prisirišę, kad
SPORTININKU LAISVĘ
dienį labai gerai: pavyko dviem neatsitiktų kokios nelaimės. Ru
Paskutiniai
pranešimai
sako,
i
1
t
Sekretorius George Shultz, grįždamas iš Brazilijos, buvo sustoję Grenados
astronautam vaikščioti erdvėje sai-nepajėgė prijungti savo erd
kad šijitai ir drūzai jau užėmė į SAN DIEGO, C.alif. saloje, o iš ten skrido tiesiai į Washing! oną.
ir grįžti į atvirą erdvėlaivį. Abu vėlaivio prie skriejančios stoties, ?
paskutinius musulmonų apgy- * t< irius Charles Percv,
ventus Beiruto blokus. Pirma-1 užsienio reikalų komiteto pirastronautai susitiko erdvėje ir bet jie.bijojo iškišti nosį ir pasi- (
dienį ir anlradeinį ėjo kovos pą-t mininkas. jxroteslavo prieš Scvaikščiojo apie skriejanti erd- žiūrėti, kodėl jie negali pnjung- aviacijoj. Kai buvo pranešta,
ST.ŠHELEN
UGNIKALNIS
JUDA,
čįame Beirute. Ypatingai ar os Į vietų valdžios pasiūlymus nevėlaivį.
. H erdvėlaivio prie stoties.
kad reikia lakūnų, drįstančių
1 Anksčiau statė specialius vamz- skristi į erdvę, jis asmeniškai
kovos ėjo prancūzų sektoriuje. i leisti Free Europe ir Amerikos
BEI NEPAJĖGIA PRASIVERŽTI
Pirmas vaikščiojo astro
Prancūzai buvo sumažinę save ; Balso žurnalistams pranešinė*. i
u. , ad a tronautai ^ale^ų. pasisiūlė savanoriu.
nautas McCandless
LEIDO
KARIAMS
GINTI
CASTU-2
ROCK,
Wash.
—
karių skaičių Beirute. Jie pasa apie San Diego mieste vykstanįšįiaužti į stotį arba kitą erdvė- (
jjs palaukė 7 metus, daug:
.
AMERIKIEČIUS
Specialiste
mato,
kad
St.
Helen
kojo, kad atvyks nauji prancūzu
Oficialiai pranešama, kad ast- .laivį, liet dsbar .galės -viską ki- patyrė apie skriejimą erdvėn, ■
ugnikalniiį
k
a
tery
je
kyla
nau- rona utas BruėerMcCandlesSr de taip organizuotUJQaba r. užteks . bet tik lai- -prieš - 10 met ų - jam;
MUGU LAIVYNO STOTIS, legiono daliniai, bet jie neatvy i Rusai nenori, kad amerikie
prajas
gūzSt;
šimt metų besiruošęs,
. . stūmiklių„ priartėjusiam astronautui aki- buvo ’ progos pradėti ruoštis
Calif. — Prezidentas Reagan as ko. Prancūzų kariai dar tebe; li čiai prieiių prie Rylų Europos
siveržti
į
viršų.
išstumtas, būvą atsitolinęs 150 daryti ^^riejančio erdvėlaivio vaikščioti erdvėje. Praeitą penk-,
. [vakar paskelbė įsakvma JAV ko kelias poz/cijas Beirute, jie sportininkų. Senalcr’us Percv
.
Prie
įdubimo
pakraščio
pėdų atsturaoj.j;nū$^į^vėlaivio, durisAi
galės įžengti|& vidų, tadienįį^ią' pakilo iš ( e (.ana-i .. .
j marmu vadovybei apšaudyti' bandė sustabdyti besiveržEnčiu tvirtina, kad įvairios rungtynės
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mato,
kad
Uto. - Mc
•
pats pasijuto\taiytBjį>4^dvėlaix S F kiekviena.-ka§ kliudvš Amerikos? ’druzus ir šiji’us, bet nepajėgi dar tęsis 11 dienų, tedėi dar yra.
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iškilo
didel
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uuzas,
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ių s įlaikyti. Prancūzai- informa laiko panaikinti nutarimą, kuri;
vyje, oA.vėliau' jis patį ’Įpgrižo iprini
.i pilioriams
'išvykti is.-Liban.ot
_ pirmas pavaikščioti erdvėj virs‘t>x .,
’
30
pėdų
pločio.
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•
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‘
vo 'amerikiečius apie < nepajėgu draudžia Laisvosios Europos ir
j skriejantį er^'ėlaivfj/, - ?
js kcų^^a- penkių valandų.
,
kad
to
guzo
žemė
juda,}
PrezideilJąs
reiškią
Į
ši
U
kinįmato,
mą pasipriešinti ginkluotiem I Amerikos Ba’so žurnalistams
. '
D
t, bW<VIėhįilio paViržių. ir Atarė;
Astronautas Robefb Stewart s«a
-,
. • . ■ • '• .. • ■* • ■ Lakūnas Robert Stewart •*uo" bet didesnėm skylės nepraveržia. mą? kad Ęrięx;aEta'’nogaliina iš musulmonams.
L .
, /.
•.
. R’aiL tar-: buvo -pn-mas. -mažas
j susitikti-su atvykusiais Sovietu
7’
: -. *
’ sėsi 10 metų, bet džiaugias; kad i Trečiadieni viename guzo šc- spręsti joJ^o' klausimo. Jis kaL
taip/pat kelis metus ruosesi t^ngsnis Menulyje,
' ■ ■"
u; , ‘ - i .
,
Korespondentai praneša. .<a< • sportininkais, kurių tarpe yra
“pasivaikščioti-erdvėje”. Praeigą . ĄrfŽhaulįi-apgalIesteuJa, kati f“? I,av;vko' Pata"
aP?e > ne paviršiun iškilo juodos der- bėjęs su prezidentu Amin
i vos kiekis. Jis pakilo, o vėliau : majei. Jis^i&ip- j>atJ, žiro, rksd,
i -*r lietuviu.
antradienį jis išžengė iš erdvė -Lf.v a pąfreisti susisiekIn}b/“$atrti- sesias valandas.
laivio, būdamas 165’mylių at įą^^li šnfieiti' niekais erdvėje. Į
pradėjo varvėti žemyn, bet di-: -prievarta^įėgįįlimą Jsspręsti*':ir panika. Dauguma palieka save
BRITAI TRAUKIASI
PATARIA SUTVARKYTI
stumoje nuo žemės. Jis. žinojo, ■^fidėję Jėistis žemvhš jfe :gaii
:šio klausimą.? Dabar padaryta- butuą, visus daiktus ir bėga i
dėsnio prasiveržimo nebuvo.
j
Iš LIBANO
■. ■■‘■'.r. < r/** *
- ■ i —. i
UŽSIENIO PREKYBĄ
kad jis skriejo. 17,500 mylių
.nuolaida helblmioje ateityj^• kai pietus. Saugumo ieško Ameil
i:.:;
Kiti
i-astipnautaf^^'Įi
Į
Klauso
60
myliu
rfr4>ir»i n
iviof
mo
I
įi vol
vai. greičiu,
bet "FA*
to' ebrinii
skriejimo
muos dar -brūhgiaii, neš bus. sun kos- kontroliuojamo aerodromai LONDONAS \r.«’ija _ Bri4jaądy-tr. juos pataisy ti, k - iškelti WASHINGTON, D.C. — F e-l
nejautė.
kiau atstatyti ‘ teisinę tvarką
srityje ir Izraelio laikomose pie- j Jų vyrjąu£ybė rragiaši atšaukti
feikaliiigtin oriųtori.
- M? deraliniu atsargų banko direkto-j
.ų Ęibano srily.-e.
j gav0 k;rįus j$ Libano, sako ofiDidoka grupė mokslininkų,
rių pirmininkas Paul A. Volcker
Vasario 7-oji įeis į. istoriją
Bruce McCandless
AFGANISTANE RUSAI
Amenkns kariuomenės v-d Į cja]us pranešimas.
60 mylių atstumoje, ati
patarė vyriausybei, ypač prezij.'įsitaisę

< - laukė 17 metu
• šių metų vasario 7-oji diena ’
ŽUDO GYVENTOJUS
- vyhė išjojo puolančius musui į Lihane bl.itai turi 115 k,r; t
dentui. sutvarkyti užsienio pre- džiai seka garsus ir dūmus, pra
Įeis į erdvės tyrinėjimo istoriją. II J)abar paaiškėjo, kad astro kvba, kad sumažėtu valstybės siveržiančius iš pačios aukščiau
menus, kad ne tik marinai- bet
kur; nepajėgs padėti LiNEW DELHI, Indija. — At ir
karo
laivai
bei
aviacija
bom-.
Du Amerikos astronautai, kelis nautas Bruce McCandless laukė paskolos. Vyriausybė yra pasi sios St. Helen ugnikalnio viršū vykusieji diplomatai pasakojo,
metus besiruošę, tą dieną vaikš 17 metų, kad turėtų progos pa skolinusi labai dideles pinigų nės. Pravestos vielos mokslinin kad šiomis dienomis Kabulo Jj barduos musulmonus, jeigu jie Į nę tvarką. Britų vyriausybė, pakams pasako, koks ūžimas yra šiaurėje Sovietų karo jėgos išžu-1[bandys kliudyt: marinams tvar tyrusi apie prez. Reigano nuf?
čiojo erdvėje, lietė vienas kitą kilti į erdvę. Lakūnas McCand- sumas.
kingai pasitraukti.
. >i
ir lietė .....
patį erdvėlaivio
pavir? * .* 10 metu tarnavo laivvi
imą atšaukti marinus, pradėjj
Volcker bijo, kad nebūtų per ( ugnikalnio gilumoje.
VKO ■
,.
.,
. less
I dė kelis šimtus afganistaniečių.
šių, o vėliau jiedu grįžo į skrie- ;
vėlu. Galima skolinti valstybei) St. Helen ugnikalnis xelis I Pirmiausią- miestelius apsupo
jančio erdvėlaivio atdarą patal
pinigus, bet netrukus gali ateiti kartus pastaraisiais meta*, buvo Sovietų kariuomenės daliniai, prayažiucti Sovietų transportą-- šią britu taikės mid ją.
pą, priėjo prie erdvėlaivio durų
Manoma, kad JAV Kongreso
paskolų pabaiga. Jei padarysime prasiveržęs biet buvo laikotar-j o vėliau įvažiavo Sovietų tan bandą? pasiekti Sovietų sieną.
ir įėjo į vidų.
labai dideles paskolas, tai gali pis, kad jis ilgus dešimtmečius kai ir kulkosvaidžiais žudė vi^*
Ištart ’kaimelyje nepaliktas pa-iu š a rezoliucija padrąsino
net visa finansinė sistema su-j tylėjo. Kiniečiai naudoja kalnų ♦ sus gyventojus, įskaitant mete-: gyyvas wė viena- gyventoja?. Lib.mo sijitus ir.drūzus griebtis
Dabar visa eilė astronautų
bliūkšti.
| gyvūnus :aBpėti apie artėjantį! rjs seniną ir vaikus.
Rusai net lavonų žemėmis ne- ginklo ir prievarta užimti inubandys pasivaikščioti erdvėje,
,
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i m i ugnikalnio prasiveržimą. Peles j žudynės buvo. šU(>rganiz4iol0s užverfe, kaip tai padarė kitose subnonų valdomas Beiruto apy
visai neprisirišę, nes jau žino,
Volcker pasakė trumpa kalbą?.' 1
;
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ugnikalnių gyvūnai jau- Somali slenvje. ^pro kurį turi žudynių vie to
kad toks dalykas yra galimas.
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. .1 čia ugnikalnųj dundesį oaug geAstronautai žino, kad erdvėje
rode, kad Kongresas dar turi ’ .
„
*
į nau negu žmogus.
yra daug įvairių galimybių, bet
laiko šiam klausimui spręsti. H'Į
I
jie iki šiol nežinojo, kad žmo
to laiko jau nėra tiek daug.
1!
SIRIJA REMS LIBANO
gus gali laisvai vaikščioti erd
&
L \
MAISTININKUS
vėje. Astronautai ant nugaros
— Prancūzų kariai tebeveda
f n was su musulmonais, norin- DAMASKAS.
turėjo savo rūšies "dėžutę, kurio
Sirijos prczL
je'buvo dujos. Jas išl
ais peržengti “žaliąją" Beini-’ denlas Hafez Asad paskelbė, kai’ j
ponautai vaikščiodavi
į Sirija it ateityje rems Libano!
> sieną. • '
gon pusėn.
1 gyventąjus. kurie siekia Libano
*
> pasaulio fizikai ir ast- mtęgralutno.
į
labai atidžiai, seka ast^ ’ Prezidento pareiškimas ncaišaranešimus apia vaikš-.kus, bel*vhi supranti, kad Siri- Į
vėie.
• ja rems tas jėgas, kurios stums Į
—-—
j amerikiečius
Libano.
ą išėjimas erd- j Prezidentas Asadas susitiko su j
nuo 2e- Libano atstovais (jis turi galvoj
[ Libano drūzus) nauji^ susida- ’
1 riusiai padėčiai aptarti. Yra pa- j
aivai ii- grindų manyti, kad drūzai su Simus §uf jitaig bandys užimti ir krikščioni
; nių apgyventas Libano sritis.
i Tai reiškia, kad Libane tarpuuncija saves kovos dar ilgai nepasi
ladienį <
ar vyksta Žiemos olimpiada.
, baigs.
ainavo $372.

“Tai buvo m?žas žingsnis
Mėnuhje. .
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Laikinojo Orguniz&ihfo'Kemiteto
Pirmininko Atsišaukimai
Bk.OlGbs AMERIKOS LlIftJVlAl!

Kaitą, pusnaktyje laiko, nuobodžiai, be jokio saiko

Vasario 1b proga mėš, lietuviai, jungiaftiės
iš naujo sutartinai ręmtl Lietuvos Nepriklauso
mybės atstatymą ir visais būdais siekti, kad liėtiithj tatita gtventų amžinai.
širtš didžiosios lietuvių Šventės proga svei
kindamas visus Amerikos lietuvius JAV Lietu
vių Bendruomenės vardu, kviečiu brolius ir se
seris Vasario 16 sukaktis paminėti ko įspūdin
giausiai ir, jas minint, moraliniu pritarimu ir
piinginėmis aukomis stipriai paremt Lietuvos
laisvinimo veiksnių darbą.
Kreipiuos į organizuotus Lietuvių Bendruo
menės vienetus ir j jau po Bendruomenės šūkiu
susibūrusius Amerikos lietuvius, prašydamas, kur
ir kaip gili, aktingai prisidėti prie Lietuvos Nepriklausorhybės sukakčių minėjimb ruošimo visosė lietuvių kolonijose.
Laikai! savo pareiga priniihti JaV LB LOKo
nusistatymą, kad Vasario 16 minėjimo parengi
mų pelnas bei visos aukos turi eiti Lietuvos lais
vinimo reikalams ir kad tie pinigai turi būti
peržįtfoti Amerikos Lietuvių Tarybai — jos Vykdoriiajam Komitetui Chičagojc arba Tarybos
skyriams vietose.
Petitįlodamas JAV LB Laikinojo Organiza
♦le
cinio Komiteto ir savo linkėjimus, drauge reiš
kiu tvirtą vilti, kad, budėdami Lietuvos išlais
vinimo ir lietuvių taiitbs gelbėjimo kovoje, taip
pat energingai ir vieningai dirbsime JAV Lie
tuvių Bendruomenėje didžiajam lietuvybės išlai
kymo reikalui.
Prel J. BALKUNAS,
JAV7 Lietuvių Bendruomenės Laikinojo Organizacinio Į
Komiteto Pirmininkas
•

Aš knisiausi raštuos kažkokios senų laikų laidos;
Staiga kažkas švelniai beldė... Ūpe miego apmaudos,
Staiga kažkas švelniai beldė... Upe miego apmaudos,
Sau tariau, “Tai gal koks svečias, nenutaikęs valandos —
Kas gi kitas balados”.
Ak, menu kaip sapno žodį, buvo tai tamsiame gruody;
Angliai geso, metė aslon šviesą dvasios palaidos.
Nuobodžiai belaukiant ryto, daug veltui bandyta
Rasti raštuos užrašyta užmirštis senos žaizdos —
Lenora, kaip ją vadina Angelai dangaus žieduos —
čia bevardės visados.
Kožnas vaizdas bei šešėlis buvo man brangus, pašėlęs,
Aš šiurpau — tirpau iš netikėtos baimės pažaidos;
Širdį tad raminti stojau ir uoliai pats sau kartojau,
“Kas gi, kas gi tai”, galvojau, “taip vėlai čia baldos —
Kas gi kitas, jei ne svečias, nenutaikęs valandos,
Taip vėlai čia balados”.
Sudė.i i
indą ir |np. csti k e;aų vų ,aik kiaušiniais (
ir pamidorai£..
?

Bulvių kilmė

Greit besvarstant padėjimą, mano siela kiek aprimo,
‘Ponas, ar ponia”, tariau, “prašau aš jūsų atlaidos.
Matot, jau buvau užsnūdęs, nugirdau pusiau prabudęs,
Tartum kažkas švelniai beldės, bet maniau turįs klaidos”,
Tuoj duris plačiai atvėriau — žygis buvo be naudos...
Vien tamsa, kaip visados.

Bulvės, atvežtos iš Čilės, plito
Anglijoje, Italijoje. Vokietijoje
s Smulkiai suplėšyti tinimą ir visoje Europoje. Bulvė labai
virtą mėsą. ŠuUukuoti obuolį Į ,-va.bi. kaip ir duona. Joje esan
ir marinuotą agurką, sukapoti! tis Baltymas vertingiausias iš vi.
mcovijas. pridėt’ vieną šauks-, sų augalines kilmės baltymų
telį kapotų “capers”. Pridėti pa ! Kasdien valgant 200-300 g. bulgal skonį d r tiško - ir pipirų.-,^-Į v,ų žmogui užtenka vitamino C Dar tamson giliai žiūrėjau, baimingai ilgai stovėjau,
šlak.'tyti ir sumaišyti su mėsa.; Į)ei. parą. Bulvėse
“
yra beveik Abejonėj sapnavau aš sapną smūgio bei skriaudos; •
Papuošti alyvuogėmis ir ančovi-i visas vitaminų B komplektas, Niekas nė tylos neskrodė, nė tyla ženklų nerodė,
jomis.
pi o vitamino A, kalio, fosforo, “0, Lenora!” — ta tik žodi ištariau balsu raudos:
3 Virtą kumpi 13 riekės) ii J aruskų, organiniu rūgščių. Bul ‘0, Lenora!” aidas grįžo atbalsiais tuščios maldos;
riekę ananaso sukapoti. Užpilti j vė puikus dietinis produktai,
Negavau aš paguodos.
: padažu: 4 šaukšteliai grietinė j laikomas gydymui, žolių, bulvių
į les, 1 šaukštas pamidorų košės, 1 ! su: ■ > geriamos sergant skran Grįžt vidun nebuvo miela, nes skausmais liepsnojo siela;
šaukštelis citrinos sunkos, kapo di: u gleivinės uždegimu, kai patų riešutų. Viską gerai išmaišyti didėjęs skrandžio sulčių rūgčtin- Vėl kažkas į langą beldė, lyg kad meldė atidos,
vslgyti pet dažnai, bet kuriuo t ir užpilti ant mėsos. Druskos ir gumas, vargina rėmuo, stiprūs “Na’„ tariau, “tai gal kas.tyčia baladoja langinyčią;
taiku. įę kitieips yiūbmt.
,
(
I pipirų pridėti pagal skonį.
1 galvos skausmai irnervų siste- Pažiūrėsiu, kas gi šičia langinyčią balados —
L ' Valgyk ‘palengva, gerai kąsni
ynošr išseki ritas arba apaligė skran Širdžiai rimstant, pažiūrėsiu, kas dabar čia l^lą|č)š'—
'ifamtydamas-. Kad dantys dau- !
<1vje, dvylikpirštėje žarnoje.
,
.
Kopūstai
j
r r
j
"Vėjas gal, kaip ęisados’’.
' $au dirbtų, kramtyk plutą, kie
Virtom bulvės — sergančių inks
Kopūstų paruošimas jau buvo! tų ir širdies ligonio dietos būti
tą duoną, Tuoj plačiai pravėriau langą, šovė greit vidun, kaip banga,
g -Išbandykite vištienos ir ry- i žinomas ir akmens amžiuje.; na sudėtinė dalis.
Juodas Varnas, lyg narys iš praeities šventų bandos:
žiu receptą. Peikia: puoduko ry- )i Žinomas jšųi akmens amžiuje. ‘
Morkų kilme
Tai įrodo archeokginiai radiniai I
Jis viduj nė kiek neskraidė, nesustojo, nesileido,
' žiu. supiaiistyta gabalais višta,
ir
istorinės
žinios.
Prieš
mūsų
Į
Morkos
tėvynė
Viduržemic
<anutė salierų ir kanutė grybų
Bet, kaip lordas arba leidė, ant aukštų svečių keldos,
erą
juos
plačiai
vartojo
mais-j
juros
pakrantė
Joje
yra
daug
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
kremo sriubos, 2 kanutės vanNusileido viršduryje ant Palados atvaizdos,
’ jens ir puse pakelio svogūnų tui n gydymui egipiečiai, rome-? provitammio A, vitaminų BĮ,
^-.Je 32^ B6 c K ^ngRavan,
- Ir tupėjo visados.
sriubos mišinio. Ryžiai supilami
j kepimo skardinę, padedama to produktas ir vertinga gydymo, j mineraliniu druskų. Morkų sulpatarimai kaip ir kokį nepakeičiamas maisto dalykas. ąntjų vištiena, supilami visi ki priemenė. Kopūste yra 16 ami-! tvs — vitaminu šaltinis, gerina ; Nustebau iš juodo svečio, rodės, kad jis juoką krečia
•. Stenkis, kad vasara, butų varno rūgščių, reikalingų balty-,1 atsparumą infekcinėms ligoms ii j Savo išdidybės šposais ir mina šaltos mados,
maisto vartoti
: tojama daugiau žalumynų, kaip ti dalykai. Kepti pusantros ar mams sudaryti, 3.66 angliavanį
persišaldymams, normalizuoja i “Nors ir kuodas kirptas, skustas”, jam tariau, “esi tu
Ma’s'as teikia žmogui naujųi salotų; šviežių daržovių, o žiemą>1 2 Valandas 350 laipsnių krosny dėmų, gerinančių
virškinim
virškinimą* medžiagai apykaitą, gerina regėOgerinančiu
w
iėtfU darbui, palaiko sveikata ū į — morkų, ropių, buroku, kepus, je.
i
;
[gūstas,
trmentų. Jie turi vitamino C įima,
' r'
'
>1
stiprina kūno at paramą pnesj
• TUrimą mėsą (vakarykščią tiek, kiek apelsinai ir citrinos.;
Bet, Varne, kartu ir keistas — perdąsus ir be gėdos —
įvairiu^ kenkėjus.
Perdaug nepridėk druskos. Į kepsnį): jautieną, kumpi, viš B grupės vitaminų, priešopinio- Tirka sergantiems tulžies pus-j
kaip tavo vardas tolimam krašte Baudos?”
Geras maistas ir tink imas ’ pipiru. tieną ir t ,t supiaustvti mažais vitamino U. kobalto, vario. cin-Į les akmenlige, apykaitinės kil į
Varnas tarė, “Niekados”.
maitinimasis yra tavo geriausi, Pusryčiai gali būti lengvesni ' šmoteliais. Išvirti 4-6 bulves, jas ko, magnio, kalcio, kalio ir ge-j mės sąnarių ligoms, arteroskle-1
bičiuliai, kulių niekuomet neiš ■> oie us ir vakafriėnę .pavalgy-! karštas supiaustyti mažais šmo ležies druskų, mikroelementų* | rese. mažakraujyste, išseku-1
sižadėk. — • Nejauku man pasidarė, kai tas paukštis aiškiai tarė —
•J stipresnius. Tik vakarais nepa. teliais ir sumaišyti su mėsa. Pri sidabro, alavo, švino, titano,; 5’ems po nersirgtu ligų.
Vartok mišrų maistą, būtinai, | '.artina vartoti peidaug skys, dėti piaūštytų marinuotų agur- molibdeno, nikelio. Turi medžią-: Virtos morkos tinka inkstų ii- Nors mažai jo žodis reiškė, neturėjo išvados;
*
.
•
kad Ujame būtųfe vir augalinių
ii įj čiū.
:*
’ :s-ėlių.
Užpilti
padežu: mojonezo gos neieidžiaiičios
s-z
fe .
JT
• l L-A.
Jk * *
tukti.
J 'nms gydyti, sergantiems inks Bet tame čia buvo dyvo, kad dar jokį žmogų gyvą
gyvulinių maisto dalykų. Atsi-j Valgyk 3-4 kartus pei dieną , kalibru petražolių i, '’tarragon’'
tų akmenlige, jos veikia kaip
Kopūstas reikalingas ir vai-, švelni vidurius laisvinanti prie Nepalaimino spektyva, kad virš durų, ant rudos
mink, kad mėsa nėra būtinas ir u' vis tuo pačiu laiku. Venk drukkbs
dru&kbs lt
ir pipirų pagal skoni.
Stovylos, būtų nutūpęs juodas, tvąrąs pagundos,
kams, ka:p vitaminų šalti tris, sti-J monė. < prinanii priemonė, vartotinai Vengti morką valgyt- sergant
Kuris vadintųs “Niekados”.
sergant kepcinį. .skrandžio Ū; skrandžio, dvylikpirštės žarnos
(Bus daugiau) ..
žarnų ligomis. Geriamos švie- b?alige. storių;ų žarnų uždegižio-'iiltys—05-1 stikline 3 kai-į
Edgar Allan Pde (Vertė Nadaš Rastenis)
tus per dieną 1 vai; prieš valgį
mėnesi laiko: patartina sergan
tiems ateroskleroze.
the air* tod it s time to trade
Buroko sudėtyje 15' < anglia medžiagų apykaitą, veikia krau- vų beveik už du bitijonuš dolethree cool summer salads for
šviežias kopūstu Adth < me vandenių. daugiausia viiaminų jo gamybą, o pektininės me riu,bct nori; kad JAV"pirktų Is
hearty, hdt meals. Since ycrt
dum geria geresniam ats^ ko- B. B2, B5, C. baltymių folinės džiagos naikina puvimo bakte panijoj gamintus kariūointhės
sėjimui, šiltos sultys lais\ ina vi rūgšties ir amino rūgščiu, ge rijas storajame žarnyne. Burokai transporto autobusus.
to yev tocrtrfrsve oven Tūt
durius, skatina šlapimo išsisky ležies, kalio, kalcio, kobalto labai reikalingi nutukusiems, hiEttrtkww meals that won't
OODopoUto your time. Savory
rimą. Raugintu kopūstu sultys druskos, organinių rūksčių. Su- pfertohine ligą, rhažaktaūjyšte.
• Nori būti laisvu, tai mokėk
stimtjliuoja virškinimo liauku dė'ingas cheminiu junginių koni Virtis burokus patartina *r«igy aukotis ir būti kantriu. Be iš
darbą.
«wave oven cookboot* art
pleksas normalizuoja ir gerini" ti, Šbrgaht skratftfeio ^telviftėš tvermės niekas rieatsiėkiama.
family pleasers that need S&ly
uždegimu. Aiksiu kėflbhų ligo
a tossed salad tad instant
mis.. ridh iū užkietėjitnti.
padding.
I
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portavo: *'T Astramsko SLA
istorija prip;ižinta gera dėl ran
damos joje daug ir geros medžia
gos, kuriai reikalinga gero ap
dirbimo”. Seimas nutarė Astram
I skui užmokėti žadfetus $775 ir ’O
darbą perleisti per organą Tėvynę.

SLA RUOŠIASI MINĖTI
100 METŲ
(Tęsinys)

Čia rašoma SLA 188&--19M
metų istorijos pagrindinis šalti
nis yra SusivienŲimo išleistas
1316 metais 27-tas organizacijos
leidinys — “Susivienijimo lietu
vių Amerikoje istorija nuo 1886 j
iki 1S15 metų”. Leidinys 481 i
puslapio, kuriu 258 puslapius pa. j
rašė Tamošius Astramskas- apie |
la kotarpį nuo 1886 :ki 1906 me-(
I
tų, o 223 tolimesnius puslapius
paruošė te meto Tėvynės redak
torius Karolis Vairas Račkaus-

4 nedidHį skaičių l etuvių, mo
kėjusių savo kalba geriau negu
tik paskaltyt-parašyt.
Pradžioje diibo G loverac au
glių kasyklose (Shenandoah apy
linkėjo). Tačiau netrukus kaip
kad Šliūpas nuo žemės ūkio dar
bų, pasuko Amerikos lietuvių
pandos ir organizacijų srtin, iš
kurios jau niekad ir nebeišėjo,
gyvenimą baigė dirbdamas SLĄ
raštinėje New Yorke, būdamas
garbingu Susivienijimo vetera
nu.
Temas Astramskas (savo var-

Išleidimas tačiau, turėjo dar
pereiti sunkias kalvarijas, nes
. 1909 metų Seimas vėl dalyką
svarstė ir nusprendė Astramskui pa vešu savo daibą pap’ldyti,
prisilaikant Literatinio komite
to nurodymu. Seiman norėjo,
prieš
kad istorija būtų >šle»s
25-tą jubiliejinį Seimą.
i
(Bus daugiau)

abejonių, kodėl toks bendro p >
būdžio pareiškimas pareikalavo
9 valandų? Kodėl pasitarimų
eigos ir abiejų argumentų neturi
žinoti lietuviškoji visuomenė?
Jau pati pradžia ieškant susiti
kimui neutralios vietos atsiduo
da labai nerimtai. Neaišku, ką
reiškia neutrali viela. Lietuvis
kierns interesams nė vienas lie
tuvis negali būti neutralus, šie s
rūšies pasirengimai primeną ka
daise vykusias korėjiečių dery
bas, kur dėl vietų prie bendro
stalo ir dėl sta’o pavidalo buvo
tariamasi kelis mėnesius. Gal
valdybos turėtų persvarstyti sa
vo atstovų tinkamumą. Tikimės,
k^d ta ilgai nudelsta pasitarimų
pradžia ir devynių valandų dar
bo rezultatai nereiškia noro ne
susitarti.
(LDKS biuletenis)

sekretoriaus Aniceto B. Stiimaikaip ir Samanas Daukantas, tuVLIKO IR PLB VALDYBŲ
č o, apie laikotarpį nuo 1907 iki
ATSTOVŲ SVARSTYMAI
j rėjo keletą slapyvardžių. Dau1915 metų
• kantas tai darė, norėdamas paro1983 m. gruodžio mčn. 17 d.
Kun. Antanas Milukas (1871— iyti mūsų tautos niekintojams,
prie Čikagos aeredromo viena
1943) papildė Astramsko nušvies ! kad tauta turi daug rašytojų. Asme viešbutyje susiliko Irys PIkKITE JAV TAUPYMO bonus
tą pirmąjį Susivienijimo dešimt, ! tramsko sumetimai buvo ir tebė
VLIKo ir trys PLB valdybų at
meti ((1886—1896) plačiomis ei-' ra nežinomi. Jis pasirašydavo:
stovai tartis santykių išlygini
tūtomis iš dabar neprieinamų Jo “Aš”, “Mergos Vaikas', “Naujiėmo klausimais. Po devynių va
no Šliūpo “Lietuwiszkas Balsas” niškis’\ “Pažįstamas Trupinėlio”.!
Vasaris (medžio raižinys)
M. Stankūnienė.
landų svarstymo buvo priimtas
ir Juozo Paukščio “Wienibe Lie- “Senas Kapsas” ir “Senas Maišešių pastraipų pareiškimas.
•uwninku” Jas sudėjo Į leidinį r.eris iš Gloverso”.
Pareiškime minima, kad šios
"Spaudos laisvė ir Amerikos liemėnesį,
leistų
knygas
ir
siųstų
1898
m.,
Pittsburgh,
Pa.,
kur
jis
nio
—
nežinoma).
Vienas
1909
Astramskas barde ir pats įnik
luviu organizuotės sukaktuvės” raščius leisti. Shenandoah 1982j m. numeris, sakomą, buvęs 32 buvo išrinktas sekretorių. Se jas Lietuvon. Draugijos vardas dvi institucijos santykius grin
džia lietuviško solidarumo dva
(pirma laida 1927, antra -r- 1930
m. spalio 23 išleido “mylėtojams puslapių. Šalia to, 1907 m. Įei kantis Seimas Waterbury, Conn., primena Astramsko Garsą, leistą sia ir abipuse pagarba jų vykdo
metais — 523—544 p. ir 685—697
tėvynės Lietuvos” savaitraštį dinėjo Kapsą, bet kiek numerių šrinko jį Susivienijimo sekre “tėvynės mylėtojams”. Tai drau miems darbams, nesikiša į vie
p.).
torių ir organo Tėvynė redakto- gijai Astramskas paruošė įsta na kitos pagrindus, nežemina
Garsas. Pirmaisiais metais išlei ir turinio, taip. pat nežinoma.
Astramskas leido ir knygas. riu. Tolimesni 5 Seimai (1900— tus, kuriuose yra pabrėžiama — viena kitos garbės ir autoriteto,
Informacijų apie Susivieniji do 11 numerių, antraisiais — 51,
mo pradžią ir to laikotarpio žmo o treciais (1894) metais rugpiū- Pirmoji buvo 36 puslapių “Links 1904) vis jį perrinkdavo Susivie “platinti apšvietę ir lietuvišką reikalui esant valdybos tariasi'
nes yra pateikiama ir kituose ?io 31 laikraštis nebepasirodė. ma ir Hūdha knygelė dėl var nijimo sekretorių, o jis vis atsto literatūrą” bei “stiprinti tėvynės veiklos suderinimo klausiniais,
Miluko leidiniuose: “Profesio Sakoma, teturėjęs apie 160 pre guolių. Iszduota kasztu ir spau vavo tada 10-tą (Philadelphijoj, meilę”. Tie patys tikslai švietė abiejų sutarimu
šaukiamos
ir dr. Šliūpo Lietuvių Mokslo
nalai ir Kronika” (1929). “Lie numeratorių. Tą laikraštį jis vis da Garsę. Shen., Pa., 1894. Pa- Pa.) kuopą.
Draugijai. Astramskas -išrenka veiksnių konferencijos While
tuviai Pennsylvanijoj” (1936) ir dėlto pardavė kun. P. Abromai. pieszta T. Astramsko”. Antroji
Po 1905 m. Seimo i Susivieni
Plains konferencijos 1971 m.
“Amerikos Lietuviai XIX šimt eini. Vėliau įvairių leide ų lei buvo “Maineris ir Leberys. Ke jimą pradėjo veržtis, kaip Rač- mas pirmuoju Tėvynės Mylėtoju tvarka. Pareiškimą jau patvir
mety/e” (1938).
džiamas (‘ifa u.ginusiai kunigų) turi nedėidieniniai pasikalbėji kauskas-Strimaitis SLA istorijo Draugijos prezidentu (1897— tino VLIKo valdyba.
1899).
mainerio su lebėriu (su pa
laikraštis buvo .pavadintas “Gar- .mai
]
je sako, “nauji, jaunešii žmo
Susivienijimo istoriją rašyti
Sutarta apie pasitarimų eigą
su Amerikos Lietuvių” ir ėja* veikslais). Parasze T. Astrams- nės”. Gal dėl to Astramskas vėl
Susivienijimo
skilimo
aistrom
Astramskui akstinu buvęs “no
nekalbėti ir vėl susitikti ateityje
iki 1899 m. rugp. 3, užbaigdamas 1 kas. Iszleista kasztais Minners: ‘ sirodo 27-tame ir 28-tam eSei- sutrukdžius 1900 metų Seimo
ras palikti užrašyti nuspd'avimal
Kada — nepaskelbta. Neturint
| villes lietuvių, 1893. Spaustudienas Elizabeth. N. J.
muose
(1912
ir
1913).
kur.
jau
nuosprendį
išleisti
organizacijos
mūsų garsios nūnai organizaci
| vėje V. Stagaro. Shenandoah, nariu referendumu išrinktą, pa-į istoriją, prie šio reikalo sugrįžo daugiau informacijii, kyla daug
jos”. Neaišku, kada toks noras
Apie Astramsko Garsą Kudir. Pa.’’ Jos išspausdinta 1.500 egz.
11904 metų Seimas, nutaręs daly
tvirtina iždo globėju.
pas jį atsirado, bet jis pasakoja. kos-šerno Varpas 1893 m. rašė:
ką pavesti Centro Valdyba*.-Jai
Susivienijimas 1899 m. išleido
’ Istorijai medžiagą rankioti bu “Garsą redaguoja Astramskas pa
Astramsko būdo bruožų buvo
vau pradėjęs pirmiau ir iki 22 matoma įtekme p. Šliūpo, kuris jo 72 pusi. “Petras Žemaitis. Iš stiprūs du: tėvynės meilė ir at nieko nedarant, 1906 metų SeiSeimui pavyko parašyti bent dabar Shenandoahyje apsigyve lenkiško išguldė pagal Leopol sidavimas padėti lietuviams iš . mui trys kuopos prisiuntė įneši
yra seniausia, didžiausia irturtingiausia lietuvių fratemalinė
juodraštį, kurį šiam Seimui ir no.. Užtinkame ir Salėje Seno dai Šilerį Tani; Astramskas. Ply. eiviams šviestis, jiems išeiti is j mus skelbti konkursą, kuriam
organizacija, -lietuviams ištikimai tarnaujanti jau' per 97 metu&
Įteikiau” (1907 . m. Cleveland, Maineric iš Gloverso (Astrams- ' -jnouth. Pa. Spaustuvėje SLA.” i kultūrinio atsilikimų, švietimas! Seimas paskyrė $50 dovanų.
<ŠLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
Ohio).
* •
< 4 >
ko) straipsnių, kuriais rašyto Ją skyrė gražia knygele dėl Lie buvo vienas ryškiausių tikslų ir
Kiek tokios nuotaikos skatino
darbus dirba.
. 7\
Astramskas (1853—1921), gi jas kas kartas vis drąsiau grumia tuvos vaikelių”. Prof. V.- Bir stipriausių troškimų, įrašytas į Astramską, nežinoma,- bet ,1907
SLA —išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriq
męs Naujienų-Nartu kaime, bu kunigiją, bet dar nekliudo Die žiška sako, Astramskas vertimą visas Susivenijimo Konstituci metų Seimui jis jau įteikia Su
apdraudy savo nariams. .
< x
t z
r
--r
.daręs iš antros lenku laidos jas fe įvairių broliškų draugijų sivienijimo istorijos ‘ juodraštį” i
vo marijampolietis — “kapsas”. vo. dangaus, ir taip toliau”.
ŠIA — apdraudžia pigiausiomis kainomis; ‘ SLA neieško pelno,
Išėjęs tris gimnazijos klases MaGarso atsikratęs. Astramskas '(1874).
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
įstatus, kurn buvo per du tūks ir ketvirtas posėdis pradėjo dar
Kiekvienas
lietuvis ir lietuviu- draugas gali.
dijampolėje, iki 1885 m. tvarkė pasitelkė šenadorietj Kaziūną ir ?. Su Susivienijimu Astramskas tančius.
bus “svarstymu priimti iš T. As
Susivienijime apsidrausti iki 0,000/ ’
~
tėvo ūkį. Jam pasiekus 31 me ėmė leisti juokų laikraštėlį Per neperskiriamai-susirišo per dr.
Astramskas pritarė sumany tramsko jo Susivienijimo istori
SLA — apdraudžia ir Taupomąja aįdraūda;J&doKment,
tus amžiaus, buvo išrinktas Kvie- kūnas, bet pasitenkino tik vienu. ^Šliūpe Baltimore! 1889 m. sų- mui aukoti i“ siųsti Lietuvon ten jos rankraštį”. Jo vertei nusta-Insurance, kurį ypač" jaunimui, siekiančiam
aukštoje- mokslo.kjiLgyve&umpro
tiškio valsčiaus viršaičiu, bet dėl j numeriu ((1895 m. sausio 15 d.). ..organizuotą ; Lietuvių mokslo rusu biurokratu draudžiamasirtyti išrinko šios sudėties komi
rusu biurokratų- intrigų 1885* Iš dr. J. Šliūpo 1903 m. nusipir-r ^draugiją, kuripatraukė pa- lietuviškas knygas (Wienibe Lie siją: Jonas Įlgaudas, Jonas Ta-_
SLA — vaikus apdraudĘ*-. pigia tenįifeuota įjjdrauda: už'
SI,000 apdraudaš
ISjl^įaėtams.
metais turėjo apleisti savo kraš- kęs Naujos Gadynės spaustuvę., • skelbtais tikslais ‘‘platinti apšvie tuwninku Nr. 25, 1895 m.). To reila ir Anicetas B. Strimaitis.
tį
j Astramskas
rJntasHušiK/>• ’
SLA — kuopų'yra.
Astramskas _ . pastoviai įsikuria stą ir mokdus lietuvių kalba” ir dalyko iniciatorius buvo Jurgis Tačiau nėra žinių ar komisija ką
Kreipkitės
j
savo
apylinkėj
kuopij>^plkėjux,
Atvyko Amerikon vieneriais Philadelphijoj. Čia leido laik- -'“gaivinti meilę lietuvybės”.
Kazakevičius. I p^siūlęs isuorga- nors atliko bei nusprendė. SeL
jie Jums mielai paceft>& t SLA i^sifiSytL- -7
metais vėliau J. šliiipo. Čia apsiJ rasti Pieperis (pradėjo 1905 m.- L Astraniškaš'pasirodė, A kaip nizuoti tam tikrą Tėvynės Mylė- mas nutarė užmokėti Astramšgyvendamas, tada papildė buvu. bet kiek numerių ir kokio turi- .-Minnersvillės kuopos atstovas, ^tpjų Draugiją, kurios nariai mo- kui $75 už rankraštį, “kada jis
LITHUANIAN ALLIANCEOF AMERICA
\13-tame Susivienijimo Seime ketų po penketuką dolerių 4: bus galutinai užbaigtas”.
Sekančiam 1908 metų Susivie
307 W. 30th St, NewYoHfjlN.t.IOOOl
nijimo Literatinis komitetas (B.
Tel (212) 563«221d
K. Balevičius-Balutis, J. Ilgau> LITekATORA, lietuviiį Hteratūrof, meno !r md&
das ir J. Adomaitis-Šernas) raI1M m. metraitis. Jame yra vertingi, niekuomet nelemtą, Vtn*
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot
J. Raukfio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T
Meilaus straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukomis Į
M. K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kašubo*, A. Rūkštelė* Ir A. Vankūrybos poyeikalals. 365 pust knyga kainuoja tik &

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, valytojos Ir tih
tfnig lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės ataimintmat apie data
iventes bei Jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojąs
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomanhnl

’♦ V leNTSO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke appal)
ta# luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne
gyvenimo bruodhj apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Mt«
rat&rtnė studija, suskirstyta akkaneUais. Ta 206 puslapių kny>
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atvirai if duoti
Nors lietuviai sutaria, kad rei- » reikėtų kai
kia vienybės ir visiems reikia iktus, o ne kalbėti tik bendrykovoti prieš okupantą^, o ne ko i is, kai tą nesaūuiką kur»voti tarp savęs ir nesiskaJoyu. t
dangi ALTas, VLIKa> ir
Bet ka’p surasti tuos skaldyto
jus ir vienybės ardytojus? Bet
rekenkti, darbai
ne-.'
kas jie tokie yra? Tad ar ne

k738 S. Halsted St., Chkago, IL 60608
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ir nejsistiprintų Karibos jūroje ir Pietoj Amerikoje.
Pati didžiausioji kliūtis buvo Brazilija. Bet Brazili
$40.00
As of January |, I960
metams ________
$22.00
pusei
metų
____
Svbicription Rates:
$12.00 jos generolai laiku pasitraukė. Jiems nereikia ruošti teis
trims mėnešaffij
neriam menesiu)
$4.00 mų, kaip ruošia argentiniečiai, bet Brazilijos kariuome
Chicago $45 60 per year, $24.00 per
a months, >12.UU per 3 months. £n
nės vadai nori turėti svaresnį žodį pačioje Pietų Ameri
jther UbA localities $40.UU per year Kanadoje
$22.0U pei six months, $12.00 pei
metams----------------koje. Brazilijos kariuomenės vadai apardė krašto ūkį
iree months. Canada $45.U0 per year,
$24.00
pusei
metų
_______
th nr count) ies >48 UU x>er year
$5.00 bet jie gerokai aptvarkė karo medžiagos gamybą. Jie ap
vienam menesiui __
rūpindavo Argentinos kariuomenės vadus, jie davė mo
45 cenu per copy
Užsieniuose
dernius ginklus Libijai. Brazilijos lakūnai sustabdė Libi
$48.00
metams __
$26.00 jos lėktuvus, kai jie vežė ginklus į Pietų Ameriką. Libija
pusei metų
Nuo šautu o pirmos dienos
buvo susitarusi su Brazilija apie ginklų pardavimą, bet
Oieurascio kainos:
Naujienos einą kasdien, išskiriant
Jhicagoje tr priemiesčiuose
sekmadienius, pirmadienius ir šven to sutarimo nesilaikė. Brazilija sustabdę Libijos lėktu
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro vus, sustojusius degalų pasiimti.
metams-----------Ramonis
Chicagos uostas
$24.00 vė, 1739 So. Halsted Street Chicago
pusei metų -------EL 60608. Telex. 421-6100.
Brazilijos
kariuomenės
vadai
įsitikino,
kad
jų
gami

$13.00
trims menesiams
nami ginklai yra seno stiliaus. Libija juos nusipirko, bet
vienam menesiui
^•00
Pinigus reikia siųsti pašto Hone?
litose JAV vietose;
dabar ji pati jau pardavinėja kaip senienas. Brazilijos ka būtų dublikuojamį, net. r sa . visi lietuviai, kaip anksčiau į JAV atvežtas atomines raketas.
Orderiu kartu su užsakymu.
riai suprato, kad senienomis negalės uždirbti dolerių už vo atstovus, vieni kitiems pa- ALTo rengiamus vasario 16-sios Jis patelefonavo žmonai, kad
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyras sekmadieniui,
sienyje, jomis negalės net ir gintis. Jie būtų galėję tartis
minėrimus negali eiti, nes pri- jis yra pagrobtas ir kad vokieBet dabar pažvelkime, ar dėl . valo pažvelgti ai- priklauso LB.
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai
" ~ čiai reikalauja žinių apie atvež
su vokiečiais, prancūzais, britais, bet žinojo, kad apie
to susitaikymo ir rankų padavi Pa v. - Cicero ALTas rengia va tas raketas.
technikos naujoves reikia tartis su JAV. Savo rūpesčius
mo kas' nors .pasikeitė? Iš PLB sario 16-sios minėjimą vasario
Kai jis grižo j kareivines, tai
jie
išdėstė
prezidentui
Reaganui
1982
metų
pabaigoje,
Sekretorius Shultz atliko
plikės. niekas nepasikeitėbuvo suimtas, ištardytas ir. pa
kai prezidentas buvo užsukęs į Braziliją. Jau tada, buvo j -Draugė £984 metais sausio 5 d. sark) 19 d. Taip pat ir Brighton leistas. Amerikos kariuomenės
didelį darbą
sudarytos JAV ir Brazilijos komisijos technikos, naujo 3-jne pusl.. Jonhs Urbonas taip parko LB rengia atskirai.
vadovybė tuojau jį suėmė, įdėjo
..-aso;
į
'
r
j
'
jį
į
.
v
:
j
•
Tikslas
aiškus,
j
uo
daugiau
su

Prieš porą dienų visa didžioji Amerikos spauda įdėjo vėms perleisti Brazilijai. Kai sekretoriais ‘ Shiil|z'.užsuko
į lėktuvą ir išvežė namo į Soutn
.
sekretoriaus George Shultz paveikslą, lošiantį golfą Bra- Į Braziliją, abiejų v'ITyb'ų komisijos jąų;šųvo Apiarušios .“JAV LB Visuomeninių Reik. rengs tų minėjimų, juo daugiau Carolina.
Kariuomenės vadovybė
zilijcje. smarkiai kerpantį sviedinį ir nuoširdžiai besi svarbiausius klausimus. Likusieji klaųsiBįąi buvo pavesti- Tarybas Pokalbiai. 1983 m. lap . pasipildys savo kasą, apsimokėti
* l nusta’ kriėiOr 17 ir 18 d. dafis naujai kelionėms į Washmgtona. Tai tė, kad jis melavo.^’fekas nebu'■ekretoriui Shultz ir užsienio
reikalu
ministeriur
Ramiro
šypsantį.
'
/ '
z
'
- -<
*’ s3r » - r • ” htKferytos JAV LB Visuomenė Į
reikht dar aiškesnio įrodymo,
jo,p$grpbęs.--!Jiš praleido dept?s mils namų langus daužė 30 mylių šaltas vėjas Tlisio Sarąivai Guerėirui išspręsti.
k J ,■ i ^ ■•re&dlu tarybos narių: Jo- ’kas’ skaldo Sėtuvių visuomenę |rm.t. dienų su Schvvabisch
temperatūra nukrito iki nulio, o keleiviai. pirštinėm!
j Ministeris Ramiro S. Guereiro įr/sekr-etorius $h|iltz
(pirmininkas). Aus- lr - patamauja rusm okupantui, Gmuend linksmomis panomis.
spaudė sušalusias, Į4)^is.(„tuo-tarpu sekretorius jau iš ■ asiras^ ab'ėjų .valstybių ilgų metų bendradarbiavimo šu- ra Zert/VirgHtfja^ Gureckienė, Jel n<T Lietuviu. - Bendruomene,
_»i pasiuntė
P-^luntė-J.irr savo atstovus,
atstovus, kulkuL _ KARO LAIVAI APjšMlf)
tisą savaitę šnekučiuojasi ir tariasi įvairiais Karibų jūrc
artį. Kad būtų ilgų metų pastovumas^'. Brazilijoje bus dr. Ramūnas Kondratas' ir ądv. p.Į
Į
turinių
'
ryšių
užm<
_
reikalais, o vėliau, vietoj Washington©, patraukė tiesia’ įvesta demokratinė santvarka, kuri nęfcaitalios užsienio ' Siiiest-R-tskauskas, prisistatyda. I tūrinių rysiu uz...egsti si. okupantu.
. i. . <
lankėsi Valstybės- departaį Brazilros sostinę ir užkliuvo. Salvadore, Venezueloje politikos, kaip ją kaitalioja valdžią pagrobusieji kąriuo- ’
i AS, Libanas.— Ame;
mente,.
Baltuosiuose
Rūmuose,
cmiv-rxa
į
TLEC
s
433
pabuvo po vieną dvi dienas, o Brazilijoj praleido beveik menės vadai. Įvesdami demokratinę santvarką ir gerb
o laivai apie keturias
vasario
. JAV Atstovų rūmuose ir Sena f eigą, rengdama
&
~
t <-aianuas apšaudė Sirijos ginkištisą savaitę, tarytum neturėtų ko veikti Washingtone iami pagrindines žmogaus teises, braziliečiai sudarys me, Respublikonų partijos Gent
rmnejmvs, tai visuomenės WUtoaUpajėgas, priartėjus,;, p- e
Iš Siriios sovietinių ginklų gavę šijitai bei drūzai baigi” "grindine pastovią bazę ateičiai. Tuo tarpu sekretorius iniame komitete bei Lietuvos aukotas aukas, privalėtų sugrąRytų Beiruto.
išstumsi iš Beiruto Libano karius, o sekretorius derasi Thultz prižadėjo teikti Brazilijai pačias naujausias tech Atstovybėje. Taip pat turėjo pa- žinti ALTur.- Atrodo,- jokių susi
Sirija plc-neša, kad Ač-aerikos
ilgas valandas su Brazilijos užsienio reikalų ministeriu nologiškas priemones ne tiktai moderniems ginklams ga itarimų su latvių ir estų bend- tarimų ir darbų pasisiskirstymų, kariuomenės vadovybė buvo ne
uomeninių poiitinės veiklos va- dabar jau LB-nepripažįsta, jai
Ramiro Elisio Saraiva Guereiro.
minti, bet ir krašto gerbūviui kelti.
’
.
tiksliai informuota. Amerikie
’orais Washingtoiie.
yrasvarbesnis
tikslas
ALTą
suSusidaro įspūdis, kad sekretorius Shultz būtų turėję?
čiai išgriovė didoką skaičių na
Prez. Reaganas išgelbėjo Grenadą nuo.Kubos karių
• griąuti.
bū^i Washmgtone ar Beirute, nes Sirija, apginklavusi suruošto perversmo. Kuba iau turėjo didelius karo me- Visų šios JAV LB Visuomeni Rusai irgi pasirašo šimtus su mų, stovinčių pakėieje į Beiru
maištininkus, šiomis dienomis valdys tašą Beirutą, ne tik ■ižiagos sandėlius Grenadoje, bet visa tai buvo surasta nių reikalų tarybos -delegacijos tarčių, bet jų nevykdo ir prisi tą. Namai iškelti į padanges, o
šiaurės Libaną. Amerikos malūnsparniai iš prancūzų zo ’r atiduota Grenados vyriausybei, kuri nutraukė bet ko apsilankymų Washingtone bend dengę. komunizmo skraiste, vyk juose buvę gyventojai palikti be
rą įspūdi galima sasamuoti tei
pastogės. Sirija nieko nesako
nos išvežė visą Amerikos ambasados personalą, o šijitai kius santykius ne tik su Kuba, atsiuntusią, ginklus ir vy gimu, kati pastangos; ’ pastkei- do savo niekšiškus darbus ir apie savo karius, žygiavusius į
atėmę iš apmokytų Libano karių Amerikos tanką; rus perversmui, bet nutraukė santykius ir su Sovietų Są eiant informacijomis ir' užittez- ■plečia savo imperiją, svetimo Rytų Beirutą.
mis rankomis. ALTas savo pajunga bei Libija.
■
L- .
džiaugsmingai šliaužia į svarbiausias Beiruto gatves.
mnt naujas pažintis, naudingas
Amerikiečiai vakar išvežė iš
t ; reigas atlieka teisingai, apgal
.rteičiai
’
'.
'
Beiruto 115 marinų, kurie baigė
Tuo '■arpu sekretorius Shultz, atlikęs didelį darbą,
Sekretorius Shultz, pasirašęs naują sutarti su Bra
votai ir pažanga jau matosi, net
Tą;p atrodo, kad ALTas jau
sargybą pajūryje ir g='.i. laisvai
Brazilijoj lošia golfą. Koks yra atliktas jo darbas? Sek- zilija, grįždamas namo sustojo Grenadoje^ pasidžiaugti
ir Europos parlamente. - .- išvažiuoti. Izraelis rUeis šiji
retorius žinojo, kad su Sirija bus neįmanoma susitarti. kaip buvo padarytas pirmas valymas Karibų juros vals nebereikalingas. Tad dabar jau
Antanas Marma
reikėtų, kad “pasikeistų perei
tams veržtis Į pietuė .r kištis ;
Praeitais metais jis pats buvo nuskridęs į Damaską ir tybėse. Grįžęs. į Washingtona, sekretorius turės, spręsti goms ir pavadinimais”, ALTas
vedamas kovas.
tarėsi su H. Asadu, bet nepajėgė susitarti. Jis žinojo, kad Į Libano klausimą. Jis patarė siusti marinus į Libaną, bet dabar jau turėtų užimti LB kul KARYS FOWLER NEBUVO
PAGROBTAS
ir Libano prez. Gemajelis su Sirijos vadais nesusitars, i į susitarimą jis įrašė, kad JAV ir pasiųsti marinai padės tūrinę ir švietimo “negarbingą”
— Kapitonas Bent Biker pra
veiklą.
SCHWABISCH
GMUEND,
V.
Jam buvo aišku, kad tarpusavė neapykanta libaniečių Libanui atstatyti nepriklausomybę, jeigu Kaimiečiai panešė Kongreso komitetui, kac
O
vasario
IG-taji,
tai
yra
LB
j
Vokietija.
—
JAV
kariuomenės
______
__ prie_
iki šio meto vartotos
kovos
tarpe buvo didesnė, negu noras būti laisvais ir nepriklau- tys ryšis kovoti už savo krašto laisvę ir nepriklausomybę,
somais, todėl JAV-ėms svarbiau sutvarkyti savo kiemo Bet marinai nesimes kovon, jeigu patys libaniečiai nesu- tik skraistė, su kuria prisiden- specialistas Leam T. Fowler - monės šiandien nebetinka. Liba
gusi gali grobti ALT Ui priklau- buvo dingęs iš vokiečių aero- no kovų veiksmai rodo, kad ka
reikalus, kad skaldytojai nepanaudotų tos pačios taktikos sitars ir tarp savęs kovos.
sančias visuomenės aukas. Jau dromo, kur jam teko saugoti iš rai privalo būti kitaip vedami.

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 čikagietė 1961 metais.
Ji viską aprašė ir Chicagos Lietu
vių Literatūros Draugija išleido
tris laidas (vieną angliškai). Nau
jienose dar galftna gatrti čfkagietės Įspūdžių laidą.
N. Red.
rcxinysi

—Mes likome našlaičiai, prieš porą metų mirė
mano tėvas, Kastafttas BaJ&finaŠ, Jitožd Balčiūno
tikras brelfe. Kodėl nei Viena* dėdės vžilkas fieatvažiavo?
MANO. KAD AMERIKOS LIETUVIAI
NENORI VAžItOTI LIETUVON

— Negah, vaikeli, atvažiuoti, — aiškinau aš.
— š mtai, gal ir tūkstanfefifanerikos H&ftftių norėlų atvažiuoti Į Lietuvą, savo gimtęjį kraštą pa
matyti, brolius ir seseris aptaškyti; bfet rusai
tai užsirašę, o įsileido tiktai apie 30. Pradžioje
manėme, kad da> daugiau. įsileis, bet dabar at-

rodo, kad iš Chicagos niekas Lietuvon jau nebe- klausė palydovas.
važiuos. Aš pažįstu visą eilę žmonių, kurie norėjo, , — Plokštelę apie jūsų “socialistinę statybą”
važiuoti, rankpinigių□ kelionei jau buvo padėję,
jau kelis kartus girdėjau.
bet jie negavo leidimo iš Maskvos atstovybės.
PARVAŽIAVUSIŲ NELEIDŽIA
— O mes manėm, kad Amerikos valdžia ne^
PRIE ŽMONIŲ
išleidžia...
— Nieko panašaus. Amerikos valdžia
Palydovai, pohtrakai, sveikintojai, kalbėjokių kliūčių. Lietaviai iš Amerikos gali bet
įvairiausi rusų valdžios agentai stengiasi
išvažiuoti, bet rusai neleidžia lietuvių į Lietuvą.
parvažiavusius turistus neprileisti prie
Balčiūnai taip pat būtų važiavę, bet jų neleidžia
Atvykusias grupes susodina į specialiai
rusai...
d.*
vietas, visą laiką stengiasi atvykusių Ameri
POLITRUKAS PAVARĖ ATVYkos lietuvių neprileisti prie paprastų Lietuvos
amonių tr bando atskirti lietuvius nuo atvykusių
Nespėjau baigti sakinta. kai prie mudviejų
ių, — teigia iš Lietuvos purvižiavusi
priartėjo palydovas. Pradžtaje jis dar
o vėliau, kad sir ” s ant tcs vargšės moterėlės,
. Atvylawus vežioja po Lietavų, bet kiekviena
tai net man bąl
’_r ..
vežama į tas pačias vietas; kiekvieną pari-Ko tu čia lendi prie ekskursantų! Ar ne-?
tie patys iMsMiruoti palydovai ir fabrikėžinai, kad ffe čia pailsėti atvažiavo? Jie turi klauįnami tuoae pačiuose
syti, ką jiems pasakoja, o tu čia su savais niekais
iešbučiuos
lendi? — šūkauja palydovas. Atvykusią moterį
jis pastūmč")
Itėpė pasišalinti, o man liepė,
eiti į vidų.
s Lipt
Ko ten man eiti ? — paklausiau aš.
«s
M* SM
— Ten dabar aiškina apie Druskininku* Įr jų ,
svarbą “socialistinėje statyboje”.
— Man tai visai nesvarbu, — atsakiiCL“—*
Prikalbėti •u žmonėmis man svarbiau, negu klau
sytis gramofono.
■3^ Mb
I _ — Kaip tai — “gramofono”? — nustebęs pa
-K

A ..--M

, žinome. Kol skridome lėktuvu, jis tylėjo kaip pelė
po šluota. Jis pradėjo savo galią rodyti tiktai
Maskvos aerodrome. Ten jis jau pradėjo įsakinėti, kada, kur ir ką turime daryti.
Vėliau paaiškėjo, kad tas'Mažeika yra senas
“Vilnies” bendradarbis. O Vilniuje net pasigyrė,
kad jis esąs ‘Vilnies” bendrovės sekretorius. Tai
apysenis, jau susisukęs 65 metų žmogus, kuris nei
su žmonėmis nemoka bendrauti, nei jokios nuo
vokos neturi apie visuomeninį darbą, štai kokių
pokštų jis mums iškirto:
Vilniuje mūs vedžiojo po cemento fabrikėlį,
gelžbetoninių konstrukcijų dirbtuvę. Apžiūrėjus
viską, direktorius mums pasakė kalbą. Jis aiški
no, kad viskas būtų galima geriau sutvarkyti,
jeigu būtų pakankamai darbininkų. Darbininkų
stoka neleidžianti jam kaip reikia darbo plano
iirystyti. Tas pats esą ir su kitomis Lietuvos pra
monės šakomis, visur e <ą trūk<a d;
rektorėliui baigus kalbėti, žodžio paprašė niekieno nerinktas “Amerikos lietuvių vadas” Jonas
Mažeika, ištai ką jis užgiedojo:

(Bus daugiau)
A

SKAG'*

'’.ynu? kalne patlėotu . ukso lo
bių, kuri ves čia Žirjokalny pa
kasusi pro kalną bėgdama prie
šų vejama nežinomą kariuome
nė. Pinigai supilti didelėje ge
ležinėje skrynioje. Sako, dabar
, asirodžius kalne aukso žirgui,
e.kia, kad atsirastų didelis drąuolĖs žmogus, kuris nebijotų
naktį nubėgęs prie pat žirgo,
.■□.duoti jam šermukšnine lazda
.r aukso ž’rgas subyrės i auksių pirn^ų k ūvą. Kai Kas mė
mę kalnelį badir.ėti i kasinėbe; paslėptų lobių neradę.
T.

K v UJAUS

vAkAKŲ VEJAI
112 modernio poezijom poslapių. Kaina SL Mininti
▼Dxeiiai Kaaiųmmt poedjų. tai atsiųsiu puugo»
ICMTIp BUOMU.

1739 s. Haisieo sl, Chicago, IL 6ūfiQb
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West Aparti

SLA BCSKURSUa

Karibų jukoje

womsnuniTy muufte»

Susivienijimas Lietuvių Anie

^cdictnea dimiariuj

S. Manheim Ro* Wettcitesre^ Ui
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imu

m-w5;

m

zorią Key VVe»^
Keuone ištisą savaitę bus to
*0/ W«ci «Wre $trw
kia. turunga geniausiu maistu,
pramogom, muzisa, sakiais rue į
nu, taip kad spalvinai pnsimnu- ;
;
ftiAiVb. FLEcKAč mai jūsų mintys idc^aa

(“ivlALtB*. AKIŲ wlGQ»

Uifc

ili ££Xa\A^, l\cueS<a.lL>O tapytojas
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INKSTŲ, PŪSLU Ul
PROSTATOS ČHIRURGUA
WEST S3ri STRAIT
ViKtdof: utnd. 1—4 pa£ūL

sakant vietas laive jau da
dai prašoma sus-sieKU — kreipi I Kupiškio apylinkėj yra vietis į American Travel Service į u^s Kičas puiakaims, alKokainis
Bureau, 9727 Souih Westecu
š^aip koks senų laiku geroiamas istorinis kalnelis. Vie..as tokių pagerbtųjų kalnelių
(312) 238-9737.
yra Zirgckalhis, apie kurį- vie
Visi yra kviečiami dalyvauti
los gyventojai, mylintieji savo
šioje Susivienijimo ekskursijo
Kraštą, sukui e gražių padavimų
je.
.r dainose apdaniuoja;

774-2SM,

GEec

i L U Q i U A

5<25 CENTRAL AVE.
St -tėriburg, Fla. 33711
ri Ši$) 12142m

if o VI N 6
~ ^Uns
ttMA. hfAINA
liauno Msste- ChiT’
VISA
rJDėuje

— Anglijoje, Eimiinghame
nužudytas Indijos diplomatai.
Ernų policija apklausinėj o kiesvieiią Anglijoj gyvenanti KašnLro gyventoją.
x

S Jaunyste nuvysta, meilė aV
tonuoja, bet motinos jausmas iš-1
si laiko ilgiausiai.
j
----- —-----------!
• Gyvenimas susideda iš dvie
jų dalyku — iš darbo ir smagiu j
3io. Pirmutinis susGprina mus.
antrasis tik laikinai pralinksmi
na.

Vėl e**£_a«U

• Lietuva yra visur, kur ūk
gyvena lietuviai. Ją sudaro lie
tuvių kalba, papročiai ir tėvynės
meilė, kuri nežino ribų.

‘1'LUlUi

Padavimai apie vieną piliakalnį
netoli Kupiškio 3

JfMOMfclRiSlAft

•

.'.važiuoja,

. ------ . ... i. pa... gj reid:>; gi stropas p.i.zjūros, Jeia auk/elė užtrunka kur nors
i a u vakaie, tai motina baisiai
lUsirūpina. sėdi piie lango ir j
laukia kada ir su kuom ji su- I
-įš. O kuomet sugrįžta, tai pra-,
; _i_eda barniai ir išmotinėjimai. ■;
Tokia priežiūra išmokina vai..us meluoti, saugotis motinos
_.kių ir piktažodžiauti. O gero
s vis vien mažai teatneša. Bar- Į• f
niais ir įtarinėjimais neapsaugo-;!
si nuo pikto, o tik greičiau pa
stumsi į jį. Vaikus teikia pratin-Į
ti prie savistovume, kad jie ne'
iek pildytų tėvų valią, bet patys
mokintųsi atskirti gerą nuo blo- i
go. Nebūkime vaiku diktatoriais,'
bet draugais ir patarėj-ais, ir,
mums nereikės patiems pergy- j
.ent i Vert įkalinau “susikirtimų".

Uiia -A- ii» trJU&V iu(ulkA&
$TH

1

^2

>bZ-Z7Z7 arba 562-272$

T«L

1729 S Halsted Si
Chicago, LL 6060
24 Hour Service

t baries Slasukaith
FD. LE.
‘312) 226-1344

Kuomet rėva’ perdaug

TlKuje i-xi-x Luc^j ».«■--.. f-.

——■ —i u.
VAJL»A.\lAJb. 4 e aerou Q»ruQ<n^
| Ir i> * antrą tešumiea E -> he
j

funeral Honte and Crėination Service

Miesto lauke ^nt kalnelio,
prie Musteikio ant kelelio,
matę žmonės daugel kartų
tenai lakstant' žirgą sartų.

Visaip, sako,, pyški, žvengia,
naktį žmonės, eit ten vengia,
z, rgakalnfs jo yr’ varčias,
kad toks eina nuo jo skaidąs.

Gražus kelias1 smėliu piltas,
Xrgckalnis lyra neaukšta aria Eakalnėly
liKas.^dnes žemės kalva, esanti netoli eina tiekai į^iilyčią.
Pajuodupio kaunoj apie porą ki šaly kelio yri kūmyčia
lometru į šiaurę nuo Kupiškio
miestelio. Kiek toliau nuo Žir- ir kažin kas ten dūloja,
_,ckalnio matyti r didysis Ku po tais krūmais vis balnoja:
piškio piliakalnis, Paketurių aei tai žvėris, nei tai žmogus,
salnas ir kitos istorinės vietos, didinimus turi blogus.
su. los viena su kita artimai su Aš nė karto' neregėjau,
sijusios.
uik nuo kilu taip girdėjau,

— Prancūzu“ užsienio reikalu
.
-1'
ministeris C. Cheysson tarėsi su’
Libijos / diktatoriumi Muamar ’
Uiadafi

C Kas gyvena savo tautai
vyveiia visai žmonijai.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPIAMU»'

TĖVAS £R SŪNUS
V1ARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.j Cicero
refer, 479-2345

MEET THE CHALLEtiGE!

CRYS MubERNiSkOS KOPLYČIOS
AIKŠTES AUT0M0B1UA.41S PASTATYTI

Žšrgckąlnis vardą gavęs se- kad nedorai^ ten atsieina
ir veltyiiių kaltais eina...
sargybos ant šio kalno stovėju- - Apie Žirgoialnį panašiai nu
sios. Didi praeitis - reikšmingos sako ir senų žmonių padavimuo-.
vietos dabar jau pamiršta. Išli- se, kurie šiandien jau retai be
ko tik migloti prisiminimai senų
ardami. Kaip padavimas sako,
žmonių pasakose ir padavimuose. naktimis Žirgokalny būdavę girGarsi kaimo 'iPainininkė U. ce j dunda, žvanga kaustytos žir
rnmošiūr.aitė. prieš kokį 60 me go kanopes, žvengia žirgas net
lu gyvenusi ten pat Pajuodupio Palėvenio miškai skamba. Kal
rairre. žirgok: Iri gražiai apdai ne tamsią naktį pasirodo raudo
nuoja vienoje dainoje, kuri šio- nas - aukso žirgas. Tasai žirgas,
e apylinkėje senų žmonių tebe_ kaip žmonės spėja, esąs pasiro
d.-.inuoi?ma ir dabar. Žirgokalnio daina taip prasideda:

VAiNCE FUNERAL HOME

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

1424 South 50th Avenue
Ciceru, HL 60650
lėL; 652-5245
alJŲ b-OPLlGię KA1DUJLMU SEhLVLLNLNl

Eauuejai u laidojimu direKUiriai;

B hntriv tMu99-

JEAN VANCE u GEORGE ŠOKINI

ANTANAS VILEMAI
T«l. S7K1M3 ute VAX*

AiKstes automobiliams pastatyt.
LAIDO H Vl^ KOPI ‘t-'t

sophiė

Barčus

H>48 So. ( atifornia

<* )tJO tElMOS VALANDOS

Tel.

523-3572

STEPONAS C. LAUK ir SŪNŪS
LACKAW1CZ

UvHm WOPA - 14M AM
n-

jOLe

risi

wti. rtear*.

Jučo, ii Tdrv rswKst.

LiK AM.

nuiiėdv: dvi dukterys — Kristina ir Cynthia,
SS&ft; >iichael ir Mark; levai Vecislovas ir
i. V.D. šaulrn Rink lines ir kitų lietuvių orgamuz DrvUs Penas, jo žmona Connie, te^a Gertrude
vyias looter, brangi draugė Corky Quirt ir kiti
nugai bei pažįstami.

Laidotuvių Direktoriai
West 69th Street
11028 Southwest Hwyų Palos Hills, Illinois

THAT APE ALPD^ING SAFP

CAZS UUMDOOMY

■iiite&ic &:96

•CftAE.CMlCA&O MOTOR CiX« "rtFS CM

XoKiekjoje. Amerikoje išgyveno

'MiCAGa M ^09

UetavoB

rožak

-Gyvenosi Berwyn, Illinois

Wj I7B-U43

• I

BRAZAlTe

following distances—

’

TeL 974-4410

prfkricftic ketvirtadienį, nuo 2 tai. p.p-, Petjelte kdptvčkijt. 2/kB W. /1 si SL. Chicagoje.

VASAITIS-BUTK US

ienį. vakario 11
9 vai. ryto bus
kbpAL Marijos Gimimo parapijos bažnyčią, o po

LAlDČfUVfv blRĖk+tjRlAj

namldn bus laidojama §v. Kazimiero Lietuvių
73

?U* W\

1110 K ¥ Mrjp
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1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003

TMWSrtay. FtChiaFy S. 19M

NAUJIENAS GALIMA
GAUTI VAKARE

Marquette Parke. JaJ k aulu; vė
ės nėloje 255 W. Lithuaj nlan Plaza (k urt (69J1 St.),
jgaEma
Naujienas kasifcn
1 iki <X vai. vakaru.
•
lemi —
_ NmimI, 2m»4 —
•
i Kilos krautuvės užsidaro žyUAL
SSTATI
FOR
1AL«
I
»tAL
■fTATi
FOt
1ALS
’ miai anks'isu, bei vaistininko
• 1). Bialkos vaistinėje galimi
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM*
« gauti sekančios dienos NaujioIH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.
; nūs iki 8 vai. vakaro .o šis adieDEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p
• niais vaistinė atdara iki (i vai.
J vakaro.
j
MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Anksčiau Marquetie Parko
PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUi
j kiauluvės užsidarydavo žymiai
VIENYBĖS SAUGOTOJUI
2212 W. Cermak Road
Chicago, HL
TeL 847-7742
į vėliau, bei d i bar, kai juodžiai
Aki’1 metų lapkii- Ponas A. KHmavičius prime
pradėjo verzus 1 Marquette
Chicagos Lietuvių Tarybos Lietuvos Nepriklauso
Tarką, tai krautuvininkai užda čio n.ėa Nr<10 i lu4) psl. 15, iš- na apie Bendrucmer.ės demokra.
BUTŲ NUOMAVIMAS
mybės — Vasario 16-osios minėjimas
linkimus.
Nejaugi
jis
pa<p;».usct
:o
sliu
p2>nį
“
Vienyki-!
i.
’
kus
ro savo krautuves anksčiau. Bi
* NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS
jo, kad užpuolikai ncLiveržlii, mes, IJctuvia?:” Po straipsnio mi. šo, kad pats prieš tuos rinĮvyks šia tvarka:
9 NOTARIATAS • VERTIMAI.
bei vaistininkas Bialka vaistine pa> rasė Antanas Klimavičius, sinus pak emiais vaikštinėjo su
• ŠEŠTADIENĮ, vasario 11 d. — 12 vai. vėliavų pa • laiko a'.daru iki vėmmes
ir prašė pasirašyti, jog
Union Ptei, t'.hjcago. Abejotinas '
TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCTtT
i
*■
j. Tekiu “demokratiškų”|
stilius, jeigu neiedakcija, tai kas I
kėlimas ir žuvusiųjų pagerbimas Jaunimo Centro
J. BACEVIČIUS — BEI X REALTH
sodelyje.
— R. L. B-nės Marquett? Par- nors k t?> prie jo pridėjo pirš rinkimų rusai dar neturi.. Auto- j
riu<
savo
neigimus,
nepagrintus.
i ko Apylinkės nariai ir prijauINCOME TAX SERVICE
• SEKMADIENĮ, vasario 12 d.:
į črantieji maloniai kviečiami da- Gal bū.ų tik asmens reikalas, 'Ažia citatomis ar autentiškais
E529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
jeigu nebūtų vietos pavadini Įrodymais, visas jo stra;psnis
I
lyvauti
ALTo
rengiamame
Xe• 10:30 vai. — pamaldos Š. M. Marijos Gimimo pa
—
j priklausomybės minėjime vasa- mas, bet straip-nis liečia visus pasižymi nušnekejimu.
rapijos bažnyčioje, šv. Mišias atnašauja ir pa ! rio 12 d. (sekmadienį): 10 vaL Union Pier gyventojus.
Pati niekingiausia straipsnio laikykimės MARQUETTE PARKE.
ELEKTROS ĮRENGIMAI
mokslą sako vysk. Vincentas Brizgys. Gieda j rylų vėliavų pakėlime parapijos
Vienybės vardu pradėjęs pabaiga. Antanas' Klimavičius
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
parapijos choras, diriguojamas A. Lino. Vargo j aikštėje, vėliau pamaldose ir -traipsnį. nes toks straipsnio pa  lėra įpareigotas ar prašytas
Turiu Chicagos miestu
LIETUVIAMS.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit,
j 2 vai. p.]). Marijos Aukšt. Mo- vadinimas, o jau pirmoje stra'ps Union P er gyventoj ų rašyti aro
nais groja A. Eitutytė.
(•rantuotai ir sąžinlngaL
! kvklos salėje. Motervs ir mer- ' nio eilutėje, pradėjo koneveik gantiškus, banališkus, įžeidinė- 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.:
KLAUDIJUS PUMPUTI*
• 10 vai. — pamaldos Liet. Ev. Liut. Tėviškės par. i gailės kviečiamos vilkėti tauti ti Naujienas, o toliau VLIKą, j.ančius akmenis, organizacijas ir Dilelis butas savininkui. Geras inves-:
4514 S. Talman Avė.
Tai, 927-3559
ALTą/R. Bendruomenę, kurią spaudą straipsnius. Paskutinioji tavimas.
niais drabužiais.
Valdyba
9 11 vai. — Sionų Liet. Ev. Liut., ir vasario 19 d.
pašiepiamai, su pagieža vadina straipsnio pastraipa įžeidžia ne ’ 3
mūrinis su garažu. Pelningas
9 10 vai. — pamaldos Liet. Ev. reformatų bažny
— Kasa, lietuviu federalinė reorgais. Paminėjo, kad kažkas tik kanauninką, gaila, kad auto, pirkinys.
DĖMESIO čiose. Pamaldas laiko kunigai A. Trakis, J. Juokredito unija, už IRA terminuo-Į iš jos pasitraukė, tik dar nežino rius pasimeta dvasiškių titulų DidelįSj gražiai įrengtas bungalow, 62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI,
zapaitis ir St. Neimanas. '
Tiktai $126 pusmečiui automobilio^
tus indėlius moka 11%. Atida-į - kas. Visas stnJpsnis persunk sąvokose, bet dėl sutanų, Įžeidžia Nebrangus.
liability draudimas pensininkarns.
rius ar padidinus savo sąskaitą tas tendencingu 'Gimtojo Kraš ir visą lietuvių dvasiškiją.
9 2 vai. popiet — Akademinė dalis Marijos Aukšt.
Kreiptis: A. LAURAITIS
ŠIMAITIS REALTY
to
”
tonu,
stiliumi
ir
be
įžeidinė

4651 S. Ashland Avė.,
daugumoj
Union
Pier
lietuviaiiki
š.m.
balandžio
15
d.,
indėlį
a
Mokyklos auditorijoje.
Chicago, III.
jimu, užgauliojimų, nurodymų je čia gyvena
0 metų, o
Įgalite
nurašyti
nuo
1983
metų
INSURANCE — INCOME TAX
TeL 523-3775 arba 523-9191
Kalbėtojai: gen. konsule J. Daužvardienė, Lt.
ir arogantiškumo, jame nieko anksčiau gyvenę.
gyven.ę^Umc
Union Pier kai
! pajamų.
Kasa
2951 W. 63rd SL
Governor George H. Ryan, kun. dr. J. Prunskis
geresnio ir nėra.
mynystėj,
tokioj M i isinuacijc
mijiystėi, tokioMjlf
TeL: 436-7878
tema “Kova ir viltys laisvės fronte”, J. Talandis.
Gaila tokio brangaus laikrašti/ mis'nepritaria ir smerkia. PriŠiupinys ir vėl suburs j nio popierio. Save laiko demo imame ir džiaugiamės kiekvienu
Meninėje dalyje programą išpildo Lietuvių Me
i1 kratu, bet tame straipsny nega- atvykusiu ar sutiktu svečiu, ne-]
visus Chicagoje!
REPAIRS — IN GENERAL
no Ansamblis Dainava. Choro vadovė muz. Aud
Įvairūs Taisymai
i
Įima
surasti
jokios
demokratiš

uniforma,
!
žiūrint, ar jis bus, su
ronė Gaižiūnienė. Akompaniatorius muz. V. Ma
- Mažosios Lietuvos Lietuvių kos minties.
ar be jos. Tokius svaičiojimus i
želis. Solistai B, Mačiukevičius ir V. Mielulis.
TAISO ORO VĖSINTUVUS, •
draugija ir vėl rengia šiupinio.
gali
rašyti
tik
iš
kažkįur
atsibas-į
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO
pokylį kovo 3 dieną Lietuvių Keikta, kad pastaruoju metu
Solo rageliu muz. R. Kasiulis. Deklamatorė Z.
tęs' asmuo.
į >
atsirado
tiek
daug
taikos
apašta

IR DŽIOVINIMO MAŠINAS
Tautiniuose namuose, ChicagoDubauskaitė.
Tas straipsnis pamena vieną
lų
ir
vienybės
saugotojų,
jeigu
BEI KROSNIS.
jo. Kristijonas Donelaitis tikrai
sutikę
pasakėčią.
Kaimynai
—
jie
būtų
ne
popieriniai,
tai
rei

Lietuvių visuomenė ir organizacijos kviečiamos gau
pradžiugtų patyręs, kad lietu-,
Herman Dečkys
;š liūto;-grįžtanti' ąsili, jo klau
kėtų
tik
džiaugtis.
Dauguma
vie

Tel. 585-6624
viai vertina senas mūsų tautos
siai dalyvauti. Organizacijos pamaldose ir akade
sia; ką jis ten darė. Asilas at-1
nybės
saugotojų
yra
tie,
kurie
tradicijas ir gausiai dalyvauja
mijoje dalyvauja su savo vėliavomis.
sakė: uNa, ana gT vą. įspyriau;
šiupinio subuvime su įdomia ją suardė arba ardo ir vis šau
M. ŠIMKUS
ir aš nabagą, tegul - pažįsta ir
HELP WANTED — FEMALE
Chicagos Lietuvių Taryba
programa.
.4. R. kia demokratijos ir vienybės
Notary Public
asilo nagą”.
Darbininkių reiki*
vardu.
J. G'rdživnos
INCOME TAX SERVICE
Straipsnio autorius, nurody
JAV TA’TPYMO 4CNU:
MIDLAND TAUPYMO BEND
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
damas VLLKui ir ALTui, ką jie
e Apsiėmimas kokios nors at ROVEI, MARQUETTE PARKO
turi daryti ir ko nedaryti, dar sakomybės, žmogų padaro svar
SKYRIUI, REIKALINGI
; Taip pat daromi vertimai, giminių
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
1 primena pinigų švaistymą. Kas- biu arba visai jį sunaikina.
TARNAUTOJAI (Tellers) •
šymai ir kitokie, blankai/
I
ne-kas, bet pats straipsnio auto
su patyrimu ar be jo.
rius, turbūt, gerai prisimena,
i
m
Telefonas 925-7400
Aleksas Ambrose,
FOR
THE
SMILE
kad
ne
taip
seniai
buvo
suruoš

i
tas Vasario 16 <Senos minėjimas.
0F HEALTH.
fe
----Siuntiniai ! Lietai
Po minėjimo buvo kuklūs už
HICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
f JOHNGIBAITIS
kandžiai ir renkamos aukos. Ma
^All NATURAL...
fr kitus kraštus
lonus
vienybės
ir
pinigų
saugo

P. NEQAS, 4059 Archer Avenue,
= Ij
Advokatų įstaiga
EXTRA GENTLE ANO
autorius,
tojas, pasistiprinęs, ir nepaaupredictable laxative
t
Chlcegcl. ffi. W632. Tėt YA 7-59U
kavęs nei vieno cento, pasiėmęs
6247 S. Kedzie Avė.
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausia
skrybėlę “didvyriškai"’ niekam
P
w
(312) 776-8700
Chicagos lietuvių istoriją
nematant išslinko'. Man atrodo,
SAnr'S
(1869 — 1959 metai),
M kad apie pinigus gali kalbėti tik
664 psl., vardynas.
tas, kas tai organizacijai aukoja.
€> 1983 Oattem. Ine.
Miko šileikio apsakymu knyga
ft
Minkšti viršeliai.
Kaina |15.
"Liucija” jau atspausdinta.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS CHICAGOJE
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24 TABLETS

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

u

For constipation relief tomorrow
reach for EX-LAX’tonight. t

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
Ave., Chicago, IL 60629.

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

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

KOVOS DĖL LIETUVOS

Read labd and foUow
directions.

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naajkmose gafinu gauti nepaprastai {domine gydyvi^ooMMmiir veikėjo ir rašytojo ataiminimua.
metų įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* ir

------ ------------ w oo

Dr. A. L

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

DANTYS, jq priežiūra. įvelkata fr

vliidiaM, tik_ __________

LIUCIJA”

$4.00
13.00

F AUKŠTA KULTŪRA — MAUROS

BXM

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
Da ruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis I
formomis.
Knyga su formomis gauna- j
ma Naujienų administracij

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nuo
d vai ryto iki 6 vai vakaro,
teatad.: nuo 0 vai. r. Iki 12 vaL d.
h pagal susitarimu

T«L 776-5162
M49 West 63rd Street

MHBi

advokatu draugija

V. BTLATTIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
• ryto Dd 5 vai. popiet.
BeHxKenlaii pagal jnsitarimĄ
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