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IRAKO LAKŪNAI SUKĖLĖ
GAISRA CHARKO SALOJE

DAR APIE KALIFORNIJOS
LIETUVIŲ ALMANACHĄ

IIORMUZO SĄSIAURIU DIENĄ IR NAKTĮ PLAUKIA
darė didelę paslaugą lietuviškai
LAIVAI SU KUVEITO NAFTA
Ketvirtas, š. m. leidinys yra istorijai Kalifornijoje, nes jeigu
ATĖNAI, Graikija. — Didelis
stambi au < ras liet u v i škomis ir kas tolimesnėje ateityje ja do
mėsis,
tai
A. Skiriaus almana
PRAŠO PASMERKTI
j graikų laivas, iš Kuveito uosto
ne b'etuviškomis pavardėmis
chas bus pagrindiniu dokumen
LIBIJĄ
perplaukė Persijos įlankos van
(ne lietuviškų yra labai mažas,
tu apie lietuvių gyvenimą Ka
denis, o kai priartėjo Ilormuzo
nuošimtis), pagal kurias galima’
IK, N.Y.
Sudano
lifornijoje,
nes
almanache
ras
sąsiaurį, į tanklaivį pataikė ga
daryti išvadą, kad Kalifornijoje \
' užsienio reikalų ininisieris įlė kė
ne
tik
pavardes
(daugelio)
pa

ilingas lėktuvo sviedinys. Graikų
gyvena apie 5000 (penki tūks-(
: Saugumo tarybai skundą prieš
skirų
asmenų
ir
šeimų,
bet
taip
Į
kančiai) lietuvių. Yra ne mažas
jūreiviai buvo tikri, kad tank
! dabartine Libijos vyriausybę.
pat
įvairių
organizacijų
ir
jų
J
skaičius lietuvių, kurie nenori J
laivyje kils gaisras, bet jūreiviai
’ Prieš dvi savaites ji pasiuntė di
valdybų sąrašus, taip pat sąra- į
i ir nesprogtiNį
kad jų vardas ir adresas būtų
delį lėktuvą Omdurmano mies rado į>
šus
pagal
paskiras
profesijas,
skelbiamas viešuose (telefono)
tui bombarduoti. Lėktuvas iš sviedinį.
kuriose
čia
dirbo
lietuviai,
pre

sąrašuose. Kiek tokių yra — sun- !
Graikų tanklaiviui artėjant
metė kelias boinbas ir užmušė
ku pasakyti. Vis dėlto A. Ski-1 kybos ir pramonės lietuviškas ►
K. O
penkis gyventojus. išgriovė na- pr e Ilormuzo sąsiaurio,
riatis almanachas išleistas net ištaigas ir t. t. ir t t. Svarbiaumus ir padarė daug žalos.
lakūnai apšaudė Charko
1000 (vieno tūkstančio) egz. ti-. sa tai, kaiti po daug metų alma- '
Sudanan buvo atskridęs Labi esančias naftos cisternas, Irako
ražu, ir tai reiškia, kad, jei ne nachas bus išlikęs dar daugelyje •
išmetė So- * lakūnams pavyko sukelti
visai toks, tai labai artimas skai šeimų, ir nebus sunku ji rasti, I
vietų Sąjungoje gamintas bom didelius gaisrus.
čius abonentų (talpinusių savo kaip dabar, pvz., norint gauti
bas. Lėktuvas iškilo iš Kuiros
Persijos įlankos vandenimis
telefonus) tame leidinyje — jį koki seną laikraštį ar kitokį do- {
Vakselienė, E. Mikužiūtė
aerodromo, Libijoje.
Į laivų judėjimas labai didelis, o
buvo užsisakę iš anksto (kaina: a kumentą, vaizduojantį senosios’
I
kun. V. Palubinskas. Stovi: Sperausk
kartos lietuviu
kai laivai priartėja prie Hormu10 dbl.).
į----------- "» - veikiav'>■ Kaliforni! Libijos užsienio reikalų minisį
/
j joje — neižma nei, kur yra ir
~ .
r zo sąsiaurio, tai tikras susikim,
į teris protestavo prieš Sudanoi..
Kai peržiūrėjau šį (ketvirtos lai kur ieškoti. Dėlto spaustuvinin. . . ! simas. ReiKia saugoti, kad neBEIRUTE SUNKIAI
.
.
i skundą. Jis tvirtina, kad nėra*
dos) almanachą, pamačiau, kad kas Antanas Skirius savo lei- i
paliestų praplaukiančių laivų.
SUŽEIDĖ PRANCŪZĄ
KUVEITAS
PAKARS
ŠEŠIS
Į jokio įrodymo, kad Libijos lėk
daug .jame yra klaidų, ypač at-1 ūžiamais laikraščiais ir almanaPrancūzija pardavė Irakui keBEIRUTAS. Libanas. — Ant , tuvas nuskrido į Sudaną.
AMBASADŲ PADEGĖJUS
spausdinant telefono nr. ar net, chu pasistatė paminklą ne tik
s pareiškė, lis modernius lėktuvus. Prancūadienio popietį keturi arabai ■ Amerikos
kai kuriais atvejais m adresą.! ^u, bet ir visos Kalifornijos lieTEISMAS PASKYRĖ MIRTIES BAUSME TERO
įbai sunkiai sužeidė prancūzų kad tų įrodymų yra, nes iš sate- zai pardavė su sąlyga, kad La
Leidėją pateisinant, jis savo žo-1 tuviams, įamžindamas juos istoRISTAMS, SUKALUSIEMS GAISRUS
diplomatą Sauveur (Liczzio. Jis li to buvo fotografuojama, kai kas šių lėktuvų nenaudos kidyje sako: ° išsiuntinėjome <2,000 vįjos palikimui. Nesgi jau ir dabuvo Prancūzijos Kultūros įstai tas lėktuvas bombardavo (>m i tiems pulti, bet tiktai nuo prie
laiskų patikrinimui, iš jų;.grįžobar. paėmus pirmos laidos al- • KUA’ErTAS^ sostinė.— Ku^Įeį-.
šų gintis.
- .
gos Beirute sekretorius. Jis bu durmano miesto. ■
apie 500, nes asmenys išsikėlę ’ manachą, įdomu jį paskaityti, to karipis-teismas paskyrė mir
POLICIJA APRAMINO
Be! Irano valdovas Chomeini
vo nuvežtas į Amerikos liepiniPERli RI AUŠES
kitur gyventi
s buvo ne- i’ pavar^^^^^i urėti kas^ j ame ties baušriį^ šešiems inaištin;riį
karių į Basros
nę. Diplomatui sužeista galva HAIG KRITIKUOJA SESRE sutraukė
Įmanomąjį
s su-’ ’ (prie^^ *' prašyta,tai kani^f?Mirie gruodžio mėnesį.
LIMA. Perti Respublika. — .<ojos ir viduriai. Jo pade
TORIŲ WEINBERGER
sritį ir rengiasi galutinai visą Ja
žinoti, Jfenąaž^F
L pas-1
kelias bombas į JAV J
;a iste^^^Antradienį
Upes
kalėjime
buvo
j sritį užvaldyti. Jeigu Chomeini
paiška. Gydytojai abejoja,
to kaĮtęsV.' Toki mįlžftl^^|rnul Į
E^ku^s: dr Prancūzijos ambasadas, šu>.
B'uWASHINGTON, D.C.
kilusios
riaušls,
kurių
metu
bu

sutrauks milijoną vyrų ir įsijėgs apsiginti nuo mirties.
kų (sąrašo atžvilgiu)
kėlė gaisrus ir padarė pastatams
s Alek : vers
vo
papiauti
šeši
kaliniaiį svarbiausią Ba>ros naftos
čiu milžinišką, dhrb^i'atlikti;
daug žalos.
Tie patys pasikėsintojai per- sandras? Haig parašė ii išleido J
Maištą
suorganizavo
kalinys
tai Irakui gali būli mirtibu Tai/, be klaidų, yra' rieįmanonąa, I
^ZžUVO KETURI
Teismas patyrė, kad maišta
pirma
savo
atsiminimu
,
,
šovė
šešių
metų
mergaitę,
pašė
Luis Garcia Mendoza. Policijai
.. ^ . ■ . . x.v.r ..
t;/ ‘ nas smūgis, todėl jie pasii*yžo
juo labiau
lietuviškos išeivi-1
vo dar kiti trys šijitai, bet jiems įsiveržus į kaitimo vidų, Gareia taikiusią gatvėje, ka žudikai Jis
pacme visa Ai I dienrascioiL
SANTIAGOrčilė.
—
Antra
dielėktuvus naudoti.
‘ | tuo:
jos sąlygose. šianle% ketvirtos
pavyko
pabėgti
iš
Kuveito.
Po

puslapį,,
-kuriame
pa
taria
pasr
I
1
orą
važiavo.
laidos'leidiny yra
dešimtys tūkstančių eilės scas- licija žino šių maištininkų pa-į Mendoza nesbriešino ir pasida
Antradienį Beirute įvyko keli skaityti jo atsiminimus. Jis s j Irako prez (lentas buvo įspėvė, tačiau vėliau buvo pranešta,
gų telefonų numerių orgamza tinės gyventojų susirinko atžy vardes, bet jų negali surasti.
jęs Iraną, kad bombarduos Ira
musulmonų susi i ėmimai prie ra daug vietos pasikėsmimui j jęa
kad jis nusižudė.
ei jų sąrašuose teberas “mirusios’ mėti mėnesinę Tautine Protesto
j’ no naftos versmes, jeigu didelės
Žaliosios linijos. Trys žmonės prieš prez. Rcagano gyvybę.
Irano valdovas Chomeini la-1
draugijos ar asmenys tokiu drau Dieną,..
.
Kaliniai buvo suėmę ir vieną buvo nušauti, o aštuoni sunkiai
jėgos bus pasiųstas į Basros
> !Į jčg
gijų'valdybose, kurie - jau se.Į žmonės reikalauja, kad žiau- bai
Tvirtinama, kad jis labai ast- j
t nekenčia sunni musulmonų, i
į fronto ruožą. Matyt, kad iranieniai nesirodo lietmnškame gy-.riai krašl? valdantis prezidentas kurie atsisako klausyti Irano bet maištininkų tarpe atsirado sužeisti. Sužeistuosius pavyko riai kritikuoja sekretorių Weinj
,
Iria: pradėjo veržtis- je;gu irako
venime, arba seniai mirę ir daug &en- Augusto Pinochet pasi- mulų. Kuveito policija nustatė/ keli, kurie pripažino, kad jis ino-1 nugabenti į ligonine.
bergerį, kuris buvo P-S* e
t lakūnai bombardavo Irano naf
kitbkių klaidų. Bet visa tai trauktų. Keliose Santiago vieto- kad visi nuteistieji, buvo atsiųsti kė suimtuosius skaityti ir rašy-į Dauguma Beiruto gyventojų karo stovį, kai patyrė kad pretos cisternas.
(klaidos) nemažina almanacho’se įvyko susirėmimai su polici- į Kuveitą su instrukcijomis pa
sužeistas.
zidentas
buvo
sunk
ai
išbėgo
iš
miesto,
o
likusieji
no‘i, todėl ji ne lik nepjovė, bet ji,
Graikų tanklaivis Filkon L
vertės, nes jame pasitaikiusias ja- Kętun žmonės buvo nušauti, degti abi ambasadas.
I rėlųi, kad žudynės pasibaigtų, Haig nurodo, kad tas karo stoišleido iš kalėjimo.
klaidas bus nesunku ištaisyti vė- o 400 suimti ir atiduoti teismui,
v:o paskelbimas brangiai kaina- velka IL330 tonų naftos. Jis-išnes jos yra visai beprasmės.
Policija
apmpo
visą
kalėjimą
— Irako lakūnai bombardavo
lian (gal šių metu pabaigoje) ;
vo. nors j:s buvo visai bereiks-į plaukė iš Kuveito pirmadiemo
ir reikalavo, kad kaliniai pasi
Salvadoro maištininkai du Irano laivus.
rytą. Antradienį popiet jis įau
papjidant almanachą keliais
duotų, nes nevienas negalės pa PREZ. FERDINAND MARCOS mingas.
priedėlio lapais, kuriuose būtų tvirtina, kad jie turi JAV ginkbuvo Ilormuzo sąsiaurio vandvPRADĖJO KAMPANIJĄ
bėgti. Vėliau* pralaužė duris j
Sekr. Weinberger pareiškė, j
—
Šiaurės
Airijoj,
London

sutalpinta visi pataisyti netiks- kis. Juos atima iš Salvadoro
Lanklaivį aptarnauja 2*)
vienetus. Automatiniais šautu- > MANILA, Filipinai. — Prezi- kad karo stovo paskelbimas bu-j
derry
mieste
sprogusi
bomba
j graikų jūreiviai. Jie buvo pasL
hunai, kurie leidėjui bus priei- karių.
vais kelis maištininkus nušovė jentas Ferdinand Marcos dide- vo logiškas dalykas. Niekas ne i
užmušė
britų
karį.
I rucšę gaisrui, bet sviedinys nenarna išaiškinti.
Į
-----:------------atėmė peiliusJ padėjo į karcerj name Manilos parke antradienį žinojo, kas jį bandė m’-šsul* iv |
Almanacho leidėjas (žurnalis- — Šveicariją pasiekę du Afi sprogo. Tanklaivis laimingai
ir
atidavė
teismui.
Baus
kokiais
sumetimais.
Pavojaus
į
už
k.tų
j
p
ra(
Jėjo
rinkiminę
kampaniją.
tas, visuomenės veikėjas) Anta- ganistano belaisviai lietuviai ne- — Trečiadienį aukso uncija
! perplaukė Ilormuzo sąsiaurio >
kalinių
žudynių.
metu
tvsrką
gali
pMaikyt
tik-j
Į
parką
suėjo
apie
20,(KH>
žmo

nas Skirius, leisdamas Kalrfor- nori grįžti į rusų okupuotą kainavo $392.
nių. Rinkim ii į parlamentą tiri kariai. Pieziden:^ buvo sun Į
ui jos Lietuvių Almanachą pa- Lietuvą.
F
SALVADORE TEBESKAI
vyks gegužės 1 I dieną. Jis nori, kiai sužeistas, n^gnuen"as ilgu-!
— Vakar afganistaniečiai nu
ČIUOJAMI BALSAI
kad gyventojai išrinktų tokį par ntoėn. Ivti trys žmonės sunkiu nežinojo, todėl jis manė,
šovė 15 Sovietų, karių.
SAN SALVADOR, Salvadoras. lamentą, su kuriuo jis galėjų sužeisti. Niekas nieko tikslaus tvaiką turi palaikyti karai
» kraštą.c
— Connecticut valstijos pirmi — Antradienį!jau buvo suskai valdvti
niuose rinkimuose antradienį čiuota 75% vių sekmadienį pa
Prezidentas buvo labai paten
GREEC
už Gary Hart pasisakė 53% duotų balsų. Daugelis manė, kintas, kad į parką susirinko
balsuotojų, už Mondale — 29%. kad trečiadienį Jau bus žinomi tokia didelė minia. Trumpą kal
n u R K
I
galutini prezidento rinkimų da bą pasakė ir jo žmona Imelda.
• — Skleidžiami gandai, kad viniai. bet ba sai lėčiau skaičiuo-j Ji pranešė, kad daugelis jos pra
senatorius Gary Hart galės gauti jami, negu iš pradžių buvo tikė šė. kad ji kandidatuotų į šį par
daugiau balsų, negu prezidentas tasi. Kliudo >logi keliai ir pa lamentą, bet ji nutarė į politiką
Reaganas.
sienyje vykiideji trukdymai.
N»co«e
daugiau nesikišti ir į parlamen
įCKETE
Daugiausia balsų kol kas gau tą nekandidatuos. Ji yra Filipi
na krikščionį demokratu par- nų sveikatos ministerė ir nori
tijoa kandidatas Jose Napoleon1 įam Pasklrti
^as’ neSiklS“
M*tfrt*rro**e*
Duarte. Jis tiri apie 10% visų,dama i Po,Hik«suskaičiuotų Įtaisų. Antroje vie-! Mitinge buvo ir prezidente F.
ISRAEL Į
KALENDORfiLIS
Pennsylvania valstijos gubernatorius, pisKeibęs Lietuvių
toje stovi majoras D’Aubuisson. Marcos priešų. Jie norėjo pasiiLIBYA
Dieną Pensilvanijoje, nusifotografavo su lietuviškų orga
klausvti kalbu.
Kovo 29: Anelė, Tuklė, Ker- Jis gavo 20L visų balsų.
JO^SAN
UNITED
nizacijų atstovaus. Prie stalo, viduryje sėdi gulicmatorius
nius, Sikė, Ėglis, Gervė.
MILES
Cmrc*
Dick Thornbough. Kairėje.stovi Charles Bojonic, paveldė
— Briuselyje likusieji užsie
— Salvadoro vidaus reikalų
IEHJBUC
ICO
Saulė teka 5:40, leidžiasi 6:12. nio reikalų ministerial dar ne-1 ministerija pranešė, kad savaijimo reikalų komisijos pirmininkas, Annie Mirgalis, Ame
rikos Lietuvių paveldėjimo reikalų vedėja, ir lietuviukų
Oras vėjuotas, vėsesnis, ga gali susitarti dėl Europos Bend-itės pabaigoje bus suskaičiuoti
Kipro saloje laimėjo vyriausybės salininkai, kurie
organizacijų atstovai iš Centrinės Pietų Pensilvanijos.
tosios rinkos finansų.
| visi balsai.
nori baigti nesusipratimus su graikų vyriausybe.
li pasnigti.
PASTABOS IŠ TOLO

_
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mai$y vi mi spuiaiai bus
t i miėijiiu Visa tai sudarys 4
puodukus, užtenkamai patarna
vimui trims asmenims.

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Magdeleiia Šulaitienė

DĖKINGUMAS

Viena aristokratiška šeimyna
pasamdė seną juodakę iš pietų,
kur pirmiau ji buvo vergijoj.
Noi ėdami parodyti žmonišku
mą, šeimininkai pakvietė ją prie
stalo piętauti.

Naudingi patarimai :r įdomūs dalykai

aip atsirado Baltijos juroje gintaras?
r»
(. p>( ęnit'Vu
t to pa ločiau "t/ nręh rropfku miškai. Gūr1 uos.
r 'n
Ridėjo Wį Mokslas tačiau kitaip aiškina'
š’Tt nu ty. Knsinėjhnal žemėse.*1 gintaro atsimdima. Daugelis
Anksti rytą išėjus paUvaikš-Į tūkstančiu metų atgal dabarti
čio'i Palangos pakrantėse gali-| nės Lietuvos luotai buvo apau?ę tropiniais miškais. KHmatas
ma m<t: nemažai “šiaurės auk>o",
buvo karštas, kaip Šiaurės Af
~
gabalėlių. Daugelis
rikoj.
iš kur gauna Baltijos jū
Vėliau užėjo ledu gadynė, iš
ra t;ek gintaro, kad juomi pa-’
naikinusi milžiniškas girias. Sto
puošia įvairias pasaulio dalis.
rieji medž;ai -upuvo bet jų sa
Augti — iis neauga: patsai jū-t
kai (‘‘smala”) pasitiko žemėje,
-os dugnas nėra nuklotas ginta J
ir suakmenėjo. Laikui bėgai):
‘u. *rdėl patsai šaltinis iš ku-:
ir ledai pradingo. Dalis sausu
-į.i imamas g ntaras pasilieka pu-J
mos virto jūros dugnu ir ginta
ro gabiai atsidūrė vandeny, iš
Sen ovės lietui iai turėjo supy_ •
kur jie dabar ir išplaunami.
’•e gražią pasaką apie gintarą, i
Deš’mt tūkstančie metu atPrie Palangos krantų gyvenoj <ral pirmieji Lietuvos gyvento
iaima> žvejys
dainininkas. jai darė iš gintaro papuošalui'
Besiklausydama io damų į žvejį ir šventus dalykėlius. Vidurį
įsimylėjo Baltijos valdovė Jū Jiiais amžiais giniaro pramone
ra*ė. Na, ir pasikvietė jį į sa buvo plač;ai išsivysčius. Dauge
li i palocių jūros dug- lis karališkų rūmų turėjo ginVO giu
ne.
*arlnių indu, šniūrelių ir pana
Abu rengėsi apsivesti, bet vi- j
šiai.
u dieviu galva Perkūnas nesu- j
iko kad dievaitė taptų žvejo] Kns ~m*ai iš jūro< išmetama i
mon?. Ir kuomet jiedu bandė ; pakmnte apie 100.000 svarų
Perkūnui.’ pastara- , gintaro. Pastaruoju laiku jo su
i< svsviovė ju gintarinį pain randama ir sausumoj. Bet že
iu ir 7.veiv> su Juraite žuvo. Iš-’ mės pbūaras nėra taip geras,
daun.imi į krantą gintaro ga- kaip jūros.
■<

*

■

■

— Kai buvot vergijoj, jūsų
nonas turbūt niekad nesodinda
vo jus prie šitokio rialo, — pa
klausė šeimininkas.
— O ne, mano ponas buvo
tikras džentelmenas, — atsakė
juoduke.

, -m.

GINČAS

Argumentai tęsės per pusę va
landos. Vaikinas bandė įtikinti
savo pažįstamą merginą, jog pa
bučiuos ją ir prieš jos norą. Ga
lų gale susitarta išbandyti.
Po didesnių pastangų vaiki
nas išėjo laimėtoju — bučkis
tęsės ne vieną minutę. Vienok
mergina nenorėjo pasiduoti ir
suriko:
— Jūsų laimėjimas neteisin
gas. Mano koja paslydo... Pa
bandykim dar sykį.

"GAMTOVAIZDIS" (Tapjbd)

.DOMAS GALDIKAS

ŠPINATŲ SALOTOS
ramentas nustatė, kad iš 12 kes-iJ vertimą ir mielai isklauso, ką ki  mirčių nuo vėžio vyrų nuo 45
iki 64 metų pašoko dvigubai
tiumerių 1 ką nors pavagia, bet’ ti turi pasakyti.
1 kanutė (1 oz.) gabaliukais
AUTOMOBILIŲ AMŽIUS
1950 metais. Tarp moterų 75% sųpiaustyto viščiuko,
tik vienakis 35 krautuvės vagių
e Laiką telefono ragelį pri
Maža Eleonor išgirdo iš savo
vra sugaunamas. Krautuvės kiek spaudę pečiu yra gabūs ir suge širdies atakų, kurios rūkė, 45%
2 puod ukai šviežių span ai ų —
moti nes, kad kaimynai sušilauvienais metė is turi net 140 mi ba tuo pat -metu galvoti apie kurios nerūkė.
smulkiai supiaustytų,
lijonu vagysčių.' Krautuvų nuo daugelį ‘ dalykų. Jie yra prak
1 puodukas supradst’ytu švie kė kūdikio. Norėdama gauti dau
s Ropes galima rauginti ly
stoliai būna: -28<; dėl įsilauži tiški ir gyvenime daug ko‘atsie giai. kaip’ kopūstus. Vokiečiai žių grybų (maždaug .Aį -svaro), giau informacijų ji užklausė:
— Kiek jie pridėjo išmanyda
mu. 20' ė dėl vandalizmo^ po 13^
2 kietai išvirti kiaušiniai, sutą gerai žinojo, ir jas vadna —
kia.
mi senesni vaiką ant naujo?
dėl blogų-čėkfų ir tarnautojų nepiaustyti,
.
“sauer luben”.
o Visuomet linksmai kalbą
sąžiiūngum’o iy tik 3T<į dėl plė
1 mažas svogūnas, supiausty
g Ar yra sveika /ąlgyti švietelefonu, turi gęrą savybę neišNusiminusi našle pastatė ant
šimų.
; ; d
tas,
'
vL
:
'
;
,
•
žią
duoną?
.
.
'
r
duoti turimo Švafbaiis darbo ir'
savo vyro kapo paminklą, su to
a Dr. Harold Voih. Menninū o nė kiek nepamiršti. Jie turi - 'Krautuvėse ai' restoranuose puoduko ‘‘low-calorie”, ita kiu užrašu:’-^
t !
gen Fondo vyr. psichiatras n. ‘gerą atmintį Ir‘greitą orientaci- -męs griebiam šviežią, tik ką iš liško salotų dreSsingo:
___
“Ilsėkis ramybėj iki vėl ne>siche]crgas,--tyiTnėjo^ įvairius as-d
Viską
*
sudėti*
į
didesnį
indą,
;
sitiksim
?fvkiiu.
kaip.
pdirkyti
pr
kepyklos atvežtą duoną, - nes. ji
KicIh kam reikalinga
s žmoną. Reikia daryti štai menis,. kalbančius telefonu ir iį!
yra minkštesnė ir mažiau rei
miego?
jų pasikalbėjimo būdu nustatė | g Yra mtdiyi'dų, ignoruojami
kia kramtyti.
'
Ąių laike kruopštaus darbo atsa
pru įu asmenybes- bruožus:
A
žmogui leikalmgas.
Bet kas atsitinka mūsų vidu
kyti
telefoną.
Jie
save
stipria'
iinti oaiėgas ir ener_ v:dkų .arba pašalinių.
® Jei asmuo, neatsako tuojau ■
kontroliuoja ir kreipia dėmesį* riuose, kai ten patenka šviežia
mvl
:
2) Dažnai primink, jog
gija. Priklau-o nuo asmens ir
^elefono, bet leidžia jam skam
Pirmiausia ji susive- j
, i dalykų pirmumo eilę. Jie mėgl duona?
Jau žiemužė vėl prabėgo,
jo ypatybių.
bėti 2-3 kartus, tai jis yra kuk
ią.
>ta
atlikti
darbą
savo
nacio
me

lia
i
kietus
gabalėliu^
ir
nesi3^ Tarkis su ja apie gyvtnimc lus, ramus ir truputį^ savyj e už '
Astuonios valandos skaitosi
Saulė šildo, tirpdo sniegą;
todu. Atvirkščiai,’ kurie skubi duoda suvimkinama — pilve pa
normaliu ilgiu. Buvęs prez reikalus.
įdaręs. -Tokie kreipia daug dė j
Putom sunkias, vinguriuoja,
USė telefono. fe'šteriai pasida* silieka ilgesni laika ir mes oa
4) Buk geram, ūpe iš ryto.
\Voc :vow Wilson miegodavo 9
mesto, ką kiti a.pie juos galvoja.Žemė kaista, net garuoja.
5) Nupirk jai laiks nuo laike Jie nuolat galvoja, kas darosi ina mintimis, kaip darbas turi juntam šiokį tokį skaudėjimą
m 10 valandų. Thomui A. Edi
būti atliktas.
i Geriausiai vartoti tokią duoną..
ai. * gėlių.
sonui užtekdavo k et u r iii vai
:ų aplinkoje.
: kuri rali truputi pastovėjusi, c
Paukščiai skraido klykdami,
Kūdikiams ir vaikams galit 6) G”ižk namo su šypsena.
. • Kuris.-kalbėdamas telefonu
S
Paima
ragelį
iš
pirmo
pa’
pe
šiltą
—
iš
pečiaus.
Dalykas, rodos, paprastas. Tik
ūūti sekanti norma:
Girios linkui lėkdami.
-’paišo ar rašinėja įvairius nie
klausimas ar to visko užtenka kambinimcvyra greitos orienta kus, yra aukštos inteligencijos
t Sakoma, kad niekas nieke
-.i- — 20 iki 2'2 vai.. 6
cijos. galvojimo ir greitai pada
Jie lizdus jau ima vyti,
i c iki 18 vai.. 1 metų — PERDAUG VALGYTI NĖRA la sprendimus, mėgsta būti ak< :r -kūrybinga asmenybė. Ypa k veltui neduoda, nes turi ka.
tingai tas pasireiškia, jei pašau □ors (dažniausiai mokesčių mc
SVEIKA
Klot minkštai ir juos kaišyti.
16 vai.. 2-5 metu — 13
lyvūs ir mėgsta- vadovauti. ■
kėjas yra žemesnio intelekto’.
kėtejai)
sumokėti.
Tačiau
L
oj
:ki 15
Mat, reikės kiaušinius dėti
Dr. Ch:vI-?> Heyd pareiškė
Angeles
mieste
yra
klubas
Free
3
Kurie
ilgai-telefonų
kalba
kj'du. 8-10 metu — 11 valandų jog daugelis žmonių valgydami
t Daugelis amerikiečių firmų
Ir mažyčius išperėti.
tie
yra
draūgiški,
meilūs
ir
ma

11-12 mrtu. — 10 iki 11 vai.. 13- be atodairos, ne laiku nustumi
atsakydamos telefonu, pasakė for All Dabar jis turi dauj
?ariu ir siūlo veltui įvairias palonūs individai. Jie yra ne tik firmos pavadinimą, ir, jei kaib
15 me;u metu — 10 iki 12 vai. nve į kapus.
' Oras šiltas ir gražus,
socialūs, .bet ir mėgsta humorą : atsakingas asinlio, prideda sa ;slaugus, pav.. išsimaudyti .karš
Tiems, kurie negali greit už
ioje voniore, suraošti persiške
Nes jau vasara tuoj bus.
>a\’G m bei sąmojų.
•
vp
pavardę.
Ilk
telefonistam
migti patartina išsimaudyti šil- du ^mog«n suvartoja apie 5f
stliaus banketą, išversti į saus
e Trumpai telefonu kalbą. nėra reikalo pasakyti savo pa ‘ krite kalbą. Consumer Repor:
‘am vandeny pirma ėjimo gulti on u m?;sto. Išukrųjų gi užJau žaliuoja girios, pievos,
ir vengti sunkies’' vakarienės. tektų pusės to maisto. Daugel’ vra geros orientacijos i.r -galvo vardžių,. Amerikietis neklausi? rašo, kad jis turi mažiausiai p5
Žydi purvės, žydi ievos;
Šioks toks tizinL išsimrmkšti- dalvku mes valgom re dėl rei jimo. gali 'pfrsakyli ^sudėtingą kas kalba, bet pasiseko savo pa šaukimų, nors jį labai domi
•
varde
ir
parėi
škla
su
kuo
jis
no
cimas ar pasivaikščiojimas gelb kalo. bot dėl malonumo. Del a ialyką. naudodami mažai žoTen garnys balose braido.
na. kad gal ten galima susikaHoė .
ri
kalbėti.
Jie
firade4a
nuo
pri
Ižiu. Jie mėgsta likduma ir nėsti miegui.
'ti lietuviškai ar žemaitiškai bei
Vieversys padangėj skraido.
tai dažnai kenkia mūsų sveika
ūduoda nukreipiami nuo pasi yistatymo ir pasako, ką jie par. kita kuria tarme? - .
?'
duoda., kokį efkalą turi ir su
Ca daryt, kad žmona nuc tai.
kalbėjimo , tikslo.
Registracijos mokestis yra 2
kokiu pareiginiu: neri kalbėti.
Ploj’ sparneliais pamažu,
tavęs nepabėgtu
dolerių, metinis nario mokes-,
• P’ekcs lakai pabrangina r Asmehvs. kuriems sunku >
j
' •
Čiulba, džiaugias, kad gražu
Rūkymas moterims labial tis $15. Įstojant į klubą save
Vienas šeimyninio gxrveninio krautuvui va<rys ir nesąžiningi nutraukti jKisik^Ibėjimą ir sa- •
kenkia, -negu vvfrums. Kai vyrai pareiškime i'erkia pažymėti, ko.
žinovas p?rašė vyrams keletą tarnautojąi../Komei cijos depar- kyli “sudi.ev”. mėgsta romų
1 ruky. tai moterį greičiau nuvų.- kilis patarnavimus gali teikti -ir
Vieversėliui užgiedojus.
ro į kapus. Pelsrfvanijos yals į gauni narių sąrašą su teikiamų
Ein’ į lauką ir artojas;
patarnavimų nurodymų., Žinoma,
Dainą traukia, žirgą bėrą
terys, kurtų vymi rūko '5/v gy maistą bei remontams. dalls’per
Ir linksmai sau vagą varo.
vena trumpiau, Inegu tos, kurių ka suinteresuotas patarnavimu
vyrai nerūko, ^uvo apklausinė esmuo.
Oras šiltas ir gražus,
ra 8.000 moterų, kurių vyrai ne
Vartotojų unijos pareigūnas
lūkė. amžinus | vidurkis buve patyrė, kad visi nariai yra pasiNes jau vasara tuoj bus.
78.8 met’i. n ir ikcrių žmonių ■ruošę padėti draugiškai.
amžiui — 74 7 nrurtai. Sveika♦I. Steponaitis
K tos ministeri.s raportuoja, kad
• Ne saulės amžių gyvensi.
a

(Iš ciklo “Pirmieji paukščiai”)

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

HEART AND HEALTH habite rtartei early te -‘■ftftfih
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^kuities pirmininkas, SLA vice
prezidentas A. Chaplikas, kuri.’.
* ra ir So. Bostcno Lietuvių Pii ečių Draugijos, iminčios tūks
tantį narių pirmininkas.
SLA 5-osios Apski'ities valdyatstovų pasiūlyta perrinkti,
pirm. Jonas Valaitis, vicep. Broė Spūdis, — sekretorė Liucija
A sniene. iždininkas Brakas, iž
do globėjai Kulas ir Petiašienė.

DIPLOMATINIS NESUSIPRATIMAS

ei jose, kulias vistiek suvienija
visų organizacijų organizacija
— Susivienijimas Lietuviu Ame
rikoje besiruošiąs iškiliai pami
nėti savo šimto metų sukaktį
Pabaigusiam kalbėti konsului 1986-alsiais metais didžiausioje
SLA sekretorė G. Meiliuuienė lietuvių vietovėje už Lietuvos
ir iždininkė E. Mikužiutė SLA! ribų — Chicagoje.
nariui konsului Simučiui iškiliai
prisega SLA auksinį Garbės žen.
Vienas amerikietis keliauda
klelį už nuopelnus lictuvvbei ir mas no Rusiją užsuko į mažą
Susivienijimui. Dalyviai
miestuką. Pirmiausia jis nuėjo
plojimu pritaria.
i kirpyklą.
Atsisėdo į paprastą kėdę. Sku
Iškilmės pradėtos Aušros Var tėjas suieškojo gabalą muilo,
tų New Yoiko lietuvių parapi ėmė spjaudyti ir trinti amerikie
jos klebono. Susvienijimo nario čio veidą.
kun. Vytauto Palubinsko invo— Ei. palauk, kam spiaudai
kaeija, baigtos JAV ir Lietuvos ant muilo, — suriko amerikietis.
himnais. Minėjime dalyvavo J — Aš neriu, mat, pagerbti sve
virs 70 veikėjų — SLA narių ir; čią; saviems mes spiaunam tie
rėmėjų, kurie yra ir įtakingi ki siog Į barzdą, — atsakė skutė
tu organizacijų vadovybėse. Ame * jas.
likos Lietuvių Taryboje, Lietu
vių Bendruomenėje, Lietuviu
Darbininkų Draugijoje ir kitose
lietuvių organizacijose.

'-augiau Vilčių trumpesniu, grei
tesniu ir efektyvesniu keliu siek
ei Lietuvai nepriklausomybės
'itstatvmo.

užmerk- pakenkė Sovietų ir užsienio san 1
ti akis. Sovietų agentai phleido tvkiams/Matvt, kad Sovietų Sagandą, .kad dabar yra pats -ge jungos pareigūnai paprašė kanc-*
riausias laikotarpis prezidentui lerį H. Kohl galimai g.eičiau I
Reagznuj susitikti s i Konstanti suorganizuoti prez. Reaganu su
nu Černenka.
sitikima su Sovietu komunistu ■
Sovietų agentai p. ipažino, kad partijos generaliniu sekretorium.
pasitarimai tarp JAV ir Sovie ų
Prez. Reaganas labai atidžiai
Sąjungos siekiant sumažinti alo- išklausė V. Vokietijos kanclerį,
m’nms ginklus Europoje arba bet jam užpylė didoką kiekį šaL .
i
SL.A Pildomoji Taryba kasvisai jų nenaudoti, buvo įstum to vandens. Susitikimas nieko!
et p1 ieš kovo 1 ‘d. suvažiuoja J
ti j tokį akligaivį, iš. kurio ne nepadės, jei Sovietų Sąjunga!
taip lengva išvažiuoti. Andropo nesiims žingsnių atominių rakė-!
draudė^ Departamentams meti
vas įsakė Sovietų agentams Že tų skaičiui sumažinti arba vis ii
nius SLA veiklos raportus. Ta
nevos konferencijoje nutraukti jas sunaikinti. Kol šitas klausi
rroTa pasitarta svarbiais SLA
pasitarimus, ii- važiuoti npmol mas nebus4 aiškus, nėra jokios
reikalais: nariu vajaus, šiemet
Sovietų atstovams išvažiavu ■, prasmės prezidentui susitikti su!
ruošiamos Karibų vandenyse sa
nebuvo su kuo tartis. Ženevoj Černenka. Be to, spręs ne Čer
lose ekskursuos, Meksikos, Flo
buvusieji Amerikos atstovai nenka, o kiti žmonės. Kol And
ridos uostuose, kitose istorinėse
taip pat išvažinėjo, nes nebuvo ronevas buvo gvvas, Černenkos ’
v'-otovėse, ruošiamų jaunimui
prasmės ten laukti.
i balsas neturėjo jokio svorio. Jis į
apie SLA rašinių kontesto, ir ki
‘ I negalėjo tapti sunkesniu. And-Į
Visi žino, kad Vak. Vokietijos
tais reikalais, o vsarbiausia pra
ropoyui mirus. Kancleris Kohl j
kancleris Helmut Kohl. - kovo
de* i ruoštis 1986aisiais metais
tą suprato ir sutiko su prezidento j
mėn. 10 diena buvo nuskridęs i
vykstančinm. SLA istoriniam 100
R-eagano pozicija. G-aLmas daik-Į
metu sukaktuviniam Seimui.
Maskvą ir tarėsi įvairiais Vaka
tas. kad jis, kovo 16 dieną grį- j
rų Vokietijos ir Sovietų Sąjun
Prie Steponių profesionaliai iš
žes į Vakarų Vokietiją, pranešė į
SLA tradicija: Kiekvienais kiliai paruoštu lietuviškų vaišių
gos reikalais. Jis pasimatė ne
Sovietų Sąjungai, kad prezi-J
metais paminėti Lietuvos nepri svečiai ilgai kalbėjosi įvairio
v I
tiktai su K. Černenka, bet ilgas i
dentas nesusitiksiąs su Ccrnen-j
klausomybės sukaktį. Šį kartą mis lietuvių organįzacinėmrs,
valandas praleido su Grcmyka
ka, kol jis nežinos, ka jie susi-1
paminėjome jau 56-ąjį. Minėj i-, meno, literatūros, dailės ir kito
ir Rytų Vokietijas reikalus tvar
tikę galės nutarti.
mų proga SLA nariai, kitų drau kios veiklos temomis, kurios bai
kančiais Sovietų pareigūnais.
gijų bei organizacijų veikėjai gau gėsi išvada Susivienijimas Lie
Černenka, nieko nelaukęs, pa
Susidaro įspūdis, kad Sovietų Są
na progos pasitarti ir visos lietu, tuviu Amerikoje suvienija vi
junga yra nutarusi leisti Hoene- skelbė, kad jis nepradės pasita
Povilas ’P. Dargis
vių tautos reikalais: politiniais, sus lietuvius, nuo kairiausiu iki
keriui tartis su Ronos vyi’iausy- rimų su Amerika, kol JAV ne
_____________
šalpos,: kultūriniais, savitarpinės dešiniausių, kurie suranda bend_
be įvairiais ekonominiais reika- jl išveš atominių raketų iš Vakarų
pagalbos, f paternalizmo, socia ra kalbą lietuvybei Amerikoje
lais. Maskvai labai rūpi Vakarų:•i Europos., Vienu žodžiu, užėmė
liai pabendraują, visais atžvil išlaikyti, veikdami visose srityVokietijos prekybos lengvatos, Andropovo paskelbtas sąlygas ir j
giais suartėja.
kurias rusai gali panaudoti ma nesitars, kol Amerika jų nepri
se.
šinoms pirkti Vakaruose. Ru ims.
Minėjimą pradėjo SLA sekre
sams rūpėjo patirti, ar vokiečiai
Prez. Reaganas pranešė kanc
Vasario 28 d. SLA Centre vicepirmininkė Bronė Spūdie-. torė G- M. Meiliūnaitė ir tuoj
fltea every 3,000 »
Skirstydamiesi
galės laisvai užpirkti mašinų leriui Kohl, kad jis nevažiuos ’j New Yorkė ivvko SLA 5-osios nė, iždo globėjas .Kilias Apskri_; pakvietė SLA prezidentą pasa
6,000 miles to syoc
d a u gi au sua rt ėj ę, pajutę esą
Amerikoje. Atrodo, kad rusai bet f mesi žinginių, ’a< g-> e-Ų j Ąpfj-ri-įje.:? metinis suvažiavimas, ties veiklą papildė. Pakviesta kyti kalbą. Prezidento Povilo
wwtinc gasolkx*
I
vienos tautos, vienos organizaci
buvo pasiryžę išleisti daugiau išjudinti visą šitą reikalą is mml
Apskričiai prikia-Jsančiuiu!27 sekretorė- • Liucija Česmenė-Ka-1 Dangio kalba dalyviuose tuoj
jos — Susivienijimo sujungti
vokiečių į Vakarus.
lies taško. Jis tuojau pasmntej k
dalyvav0 22 delegatai, šubaitė perskaitė išsamiai paruoš įžiebė patriotizmą, stiprinimą
ne tik Susivienijime,
bet
Kancleris Kohl, x atskridęs į i Maskva- vgenerolą Brenl| npbi
Scow-į Apskrities veiklą trumpai api- tą praeito susirinkimo protokolą 1 lietuvių tautaivieningos veik
visose lietuviškosiose organizaWashingtona, pirmiausia Vals croft. Jis yra Saugumo tarybos]
los
visose
srityse
naudingumą
ir
praeitų
metų
Apskrities
’
veik. _____ino pirmininkas Jonas Vatybės departamente susitiko su narys, gerai informuotas aP!e | jaitis ir pakvietė delegatus smul- los. užrašus.
ir reikalingumą, inspiravo gy
sekretoriumi George Shultz ir JAV santykius su Sovietų Są- ( kj-au pranešti savo atskirose kuoDalyvavo ir Apskričių svečiai: vinti mūsų visą veikimą, ypač
išsikalbėjo įvairiais abi valsty junga k žino viską apie pa-sita- ] pose yeiklą Atstovai vieni smul pasveikino SLA 6-osios Apskri — spaudą, radiją, organizacijas,
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
bes liečiančiais klausimais. Ku- j rimus atominių raketų skaičiui jj kinu, kiti plačiau pranešinėjo ties iš Chicagos1 veteranė veikėja ypač didžiąsias — siekiant vi-’
riuos galėjo, tai pokalbio metu sumažinti.
yra seniausia., didžiausia ir- turtingiausia lietuvių fratemalinė
kuopų veiklą — laimėjimu? ir 91A iždininkė E. Mikužiutė įrį siems nuoširdaugs vieninguiųo
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
Deja, gen. Scowcroft nuvyko į sunkumus Kiti V-bos nariai — Naujosios Anglijos 2-sios Ap- ! tautai reikalingoje ir naudhgojei
jiedu ir išsprendė, bet buvo ir
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
lokių, kuriuos turėjo spręsti su Maskvą ne kaip prezidento Reavekloje. Kalbėtojas iškėlė datig
darbus dirba. •
prezidentu Reaganu.
gano įgaliotinis tartis su Sovie
pagarbos vertų, minčių mūsų
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
Kovo 14 dieną kancleris Kohl tų vyriausybe, bet kaip tarptau lyti su ministeriu A. Gromyka. Sovietų vyriausybė nepakvietė] tautos atgaivintojams, ypač Su
apdraudų savo nariams.
gėn. Scowcroft tartis brandudi-į sivienijimo įsteigėjams, kaip Ba
Baltuose Rūmuose susitiko su tinės konferencijos narys. Jis Gromyka buvęs užimtas ir pata
nių ginklų kontrolės reikalu,! sanavičius, Šliūpas, Kudirka. Pa
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
pačiu prezidentu.. Iš pirmų pa nusinešė asmenišką prez. Rea- rė pasimatyti su Georgi Kronenariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
nors
rusamš
buvo
pranešta,
kad
jenka,
užsienio
reikalų
ministeKiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
minko
ir
kitų
Susiyenijimo
Gar
sikeistų žodžių paaiškėjo, kad gano laiška Černenkai, kuriame
Susivienijime
apsidrausti iki 310,000.
gen.
Scowcroft
turi
asmenišką
bės Narių nuopelnus Susiviernkancleriui Kohl labiausiai rūpė buvo pasakyta, kad Sovietų pa-Į ^PareSu' GeIį
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
tartis .su Kornėjenia. prezidento Reagand laišką Cęr- jimui, ypač lietuvybei.
jo visai kitoks klausimas, tiesio reigūnai gali tairtis su p Scow-Į nesutiko
Tur...z.:u
Insurance;, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
susitikti
su
Į
nenkai.
;
Jis
visai
nenorėjo
giai neliečiantis pačios Vak. Vo croftu atominių raketų kontro
aukštojo mokslo ir jų gyverimo pradžiai.
Baigęs kalbą garbingai prista
[
Maskvon
nuvykti
gen.
Scow

jam
visai
negirdėtu
Kornejenka.
kietijos klausimų, būtent: prez. lės klausiniu ir taip pat apie ga
' SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
Be generolo Scowcroft, Mask croft posėdžiavo su aukštais So-. tė Lietuvos Generalinį konsulą
$1,000 apdraudos sumą temoka tik S3.00 metams.
Reagano susitikimas su'Černen limą susitikimą su prezidentu
New Yorke Anicetą Simutį, jau
vietų,
pareigūnais,
pranešė
jiems
voj
tarptautinės
komisijos
posė

ka ir prekybos atnaujinimas. Reaganu.
SLA —kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
ilgus metus veikiantį ir Susivie
apie
savo
misiją,
bet
jis
nebuvę
džiuose
dalyvavo
ir
gen.
David
Kreipkitės } savo apylinkės kuopų veikėjus,,
Sekretoriaus Shultz užimta la
Gen. Scowcroft nuvyko i Sonijimo
Lietuvių
Amerikoje
ak

jie
Jums mielai nazelbės į SLA įsirašyti.
pakviestas susitikti- sų aukštų
bai griežta pozicija Sovietų Są-’vietų užsienio reikalų ministeri- C. Jones, buvęs visų JAV karo
tyvų
narį.
5
/’
.
\
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
pareigūnu ir aptarti galimą pre
jungos atžvilgiu labai smarkiai ją ir paprašė leisti jam pasima- jėgų štabo viršininkas, bei'Wil
liam Hyland. Jie visi trys pra^ zidento' Reagarto ’fesitikimą su
patriotingą kalbą, perbėgo lie
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
leido visą savaitę Maskvoje, bet K. Černenka.
tuvių tautos istoriją, priminė
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
šių dienų įvykius, paminėjo ke
Tel. (212) 563-2210
lius, kuriais šiandien Amerikos,
9 LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokti
lietuvių veikla vyksta ir duoda .
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Susivienijimui Lietuvių Amerikoje
įžengus į 98-uosius metus
.

f»54 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vlntt
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoc
f. Rankčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis 4
M. K. Čiurlionio. M. Sileikio, V. Kašubo®, A. Rakštelės Ir A. Vari<
kūrybos poveikabtU. 365 pusi knyga kainuoja tik

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, I1L 60629 + Tel 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
> DAINŲ ŠVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to
MARIJA NOREIKIENE
tini, šoklų pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn
C
iventes bei Jų istoriją Ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
iUfliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiEiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiihiiinniiiiiiiii?
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke sprašy
Im Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aanaagyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities tit«
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Cosmos Parcels Express Corp.j
MARQUETTE GIFT PARCELS SER VICS

įdomiai paraiyta ttudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė! *
Labguvos apskričių duomenimis ApraiymaJ (domūs kiekvienas
lietuviui. Leidinys ffluatruotM nuotraukomis, pabaigoje duodami
vitovardžlų pavadinima^tr Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Laba
aandlngoje 535 puri. knygoje yra Rytprflahj lamėlapla. Kaina **

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,
ė-j‘. r’j •

.

> K4 LAUM1S LtMB, raiytojoa Petronėlės Ortntaitėa atr
mtnftnri ir mintys apie samenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir pt
maišiais bolčevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*

hu . •

.
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.
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garaže 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, ka* bet kada U
6et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hetuvim
Ir lietuvių kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof, K«
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus
ir patarė mums toliau studijuoti.
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JAY DRUGS VAISTINĖ

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoUucfonlerim, nevapHfe
lM ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje: tik a>
Jurgio Jaiinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pot
riją. Dabar būtų JJ galima pavadinti kovotoju ui tmogaua teitai i
Knyga yra didelio formato, 365 puslapių, kainuoja gflL
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Pinigus reikia siųsti pašto Money
mi. Bet Palirkdvės dvasnose to
Kitose JAV vietose:
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Orderiu kartu su užsakymu.
darbą. /Ūkio produkcija
— Dabar, pu kelių nuomos nuomonę.
ieva — jie blogėja, neišbrišda— Iš tikro, -— atsiliepė jie, — ; mi iš skolų. S' -’ * ',./ * ••Kųs kita yra kelionės iš- 1 mcU£ gaii laukais visur sausoBajorų būvis tragiškas,
ką gi mums duoda dvarai?
la/dos į Romą — ūkiui nepro-'mis praeiti, — aiškino šeimininNAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,
— Ne, ponai, —. įsiterpė šei- - —Gal.bent lamstas gerėja? — jduk-tyvios jos, lieka jam be grą- 1 kas. — Pirmiau čia buvo ir šla ‘arė jis. — Jų likimas susietas
nuo 9 vai ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vai.
šyptelėjo, kaimynas, žinoda jos; be materialinės vertybės.} pia, ir klampu: dirvose smilgos su laulos laisve. Jos netekusi,
alininkas, dar jaunas, stambaus
praskolinto dvaro savininkas. — mas sunkią šeinrčmko' padėtį. Tai yra ūkiui žuvę pinigai.
j lingavo, slėniuose vanduo žalia- ^auta neteko žymios bajorų da
les. Atpuolusi ji nepragaišo ir
Manau, nėr', ko slėpti, po ' - Kai dėl priedo kumečiams, Į vo. Verkė apleista žemė.
Paukštį pažįstam iš plunksnų,
Ne taip klausiate. Reikia klaus
ti ne ką mums duoda dvaras, ne Tadai, savo padėties,, — rim- pone Tadai, tai jis yra produk-! Grįždami namo radome gyvu ^avo kilą reikšmę, sics dienes
o žmogų iš jo darbų
bet ką mes dvarui duodame.
ta atsakė šeimininkas: —; Ar ly vaus darbo reikalas. Atsimeni ’• liūs. Fiunai žvilgėjo dobiluose, oonai Karpiai, Oginskiai ir Roppai pasidarė Lietuvos kojenis— Darbą, — kai kas pastebė ! mmo ūkis pagerės/ tai
tamsta
ir Pakruojo
Draugo redaktorių Kviklį visi gerai žinome kaip nuo.
. -t Joniškėlio
•
** dvarų* ku. toliau ganėsi gražūs darbiniai
tais, svetimos kultūros.gltbėjais.
pamatysi. Kol kas aš bandau jį; mečių streikus? Ar ponas Kar- arkliai. Priėjome sodybą.
iatini ir ilgameti mūsų laisvinimo veiksnių — VLIKo ir jo. — Sunkų savo prakaitą!
— Ponai, prakaito mes ko ma- pagerinti: duodu jam geresnes, pjs ,su Roppu nesispyrė prieš
— čia mano ūkio įrankiai, — Nepavydžiu to jiems.
ALTo niekintoją ir šmeižiką. Turiu daug jo vedamųjų
Likusioji bąjorų dalis; ponu
žiausia duodame, o triukšmo t darbo sąlygas, geresnių- įrankių | įuosy jr (jar įajpj Vį^ dėlto jie rodė šeimininkas po stogu sudėiškarpų, spausdintą Draūgė.
'Be' vien
žiūrovai, bet ir
<o daugiausia., .be to. dar ė seno j ir trąšų. Iš antros pusės aš ban-Įturėjo nusileisti kumečiams. Jie tus plūgus, akėčias, sėjarųąsias^ Jonai,
• t
w
Ypatingai fą'akciją prieš ALTą ir VLIKą jis pagy nvenloriaus su laukuose pakovoti su neproduktyviomis jiadarė tai po kelių dienu nę- į plaunamąsias - maširiaš: •— Tik ‘tautos atgijimo dalyviai. Gabrie
lės Petkevičaitės, Liudmilos Ma
vina prieš Vasario 16-osios minėjimus;, neš tada žmonės, oarsiy tais'šiaudais. Ar po to vra* ūkio išlaidomis. Dėl tėvo nabaš- darbo ir žaįos.;. Ar vne išuiintin- Ii kuliamosios dar neturiu.
Šatrijos Raganos
i linauskaitės,
..........................................
aukoja Lietuvos laięvįnįųu3A?ėikalams. Tų vedamųjų tiks xo stebėtis, jei Laborų ūkininko} niko skolų — vsrdan gražių Var- giaūu pačiam? lai padalyti’ be< Namie jau zmonejosi svečiai:
ir Mykolai Roemeriai neužgeso
las, reikia manyti, ir'yra. kad kuo mažiau žmonių lanky produktas geresnis už mūsų ir * savos tradicijų — ne ką bepa- nuostolių?
keli artesni kaimynai su ponio ‘tautai/
'luinia mus iš rinkos? FaktasJ darysi, tai j an istorijos- dalykas.. r; — Pone Antanai, ar ne į sotųsi Vasario 16-osics minėjimuose ir kuo mažiau laisvi
mis, vienas kitas studentai Po
Negaliu čia nepažymėti .miTų.
ponai
| Bet su pana šiomis
į
įsirašei 2 - juokais.
nai
Chodak'auskai
inego
žmonė
nimo reikalams būtų surinkta aukų. Tada ir mažiau
gyvo kontakto su kaimu žemės
— Xe«a!i būti! — priešinosi ■ !a: domis ‘as kovoju '-iš - •Įiąą.kžti- t£še priešgynis. lis:
sekmadieniais
turėti
pas
sa

ūkio reikaluose. Žiūrėkite, Malgalės paruošti ir išleisti informacinės medžiagos, kuri )onas Tadas, jo kaimynas: — i niosies.
'
'' į >■
’
— Ne, kaimyne. Aš tik pasi
ve
svečių
—
prie
arbatos
pasi

džiūnų Chodakauskas: ir ūkio
oarodjTų laisvajam pasauliui kodėl lietuviai buvo tremia >00 ha duoda daugiau produklų i — O kaip panelės Irenos ke dariau išvadą iš buvusių strei
kalbėti
visais
dienos
klausimais,
ratelis, ir pieninė, ir kooperaty
ku: kumetis, nors į tris kupras
mi Į Sibiro darbo stovyklas ar Į beprotnamių ligonines. kaip 80 ha: Mažesnis kapitalas [ Honė?? — šyptelėjo kaimynas.
šiandieną
ypač
dėmesį
i
save
vas — niekas be jo neapsieina.
— Tai skriaudžianti ūkį tradi susilenkęs, jau atgodo ir rodo
Tokie daviniai, pranešimai labai nepatinka okupantui. nelvgu didesniam.
-— Taip paprastai esti, — at jų liekana, vis-dar neišgyventų mūsų dvarams ūkinės pažangos kreipė valdžios politikoje pasi Jis pribūna visur, nors ir savo
Argi tuo Kviklys dėl savo “neapdairumo” tarnauja oku
rodęs “pavasaris”. Jei, anot ge dvare turi daug darbo. Ir tokių
kelią. Dvare jau pasikeitė darbo
nerolo Svialopolk-Mirskio, parū mes jau turime žmonių! Nebe
pantui?
santykiai. O kai dėl manęs, tai
Okupanto agentai negali sustabdyti VLIKo ir ALTo Varnos krankimas ir Kviklio vedamieji išduoda, kas jie aš toks pat “socialistas”, kaip ir po liaudies nuomonė apie savo pavieniai jie! Jų tik pavyde.i
dirbamų darbų. 0 tokiais VLIKą ir ALTą niekinančiais tokie. Draugo redaktorius Pr.Gr. rašo: “... Negalima dėl tamsta. Toks tik skirtumas, kad reikalus, tai Žagarė ir Vabalnin galima.
Kas jau pasisakė.
(Bus daugiau)
aš noriu suprasti pasikeitusius
vedamaisiais, reikia manyti. Kviklys stengiasi “dėl save savo neapdairumo sąmoningai padėti komunizmui..
mūsų ūkiuose gamybos santy
— Vakar, — pasakojo ponar
neapdairumo”, anot Draugo redaktoriaus Pr.Gr.. pasiekti (Draugas, 1984.III.24).
kius
ir
juose
rasti
tinkamesnę
Sabas, atvyko pas mane iš Mu
0 kaip būtų gerai, jei tie Kviklio.vedamieji tik dėl
— Jordanijos karalienė Nu a
tą tikslą, kurio okupantas nepajėgia pasiekti.
vietą sau, kapitalo savininkui,- d nninų A. Brazys su sūnumi, pa sako, kad ji turi būti išlikimu
Jeigu VLIKo ir ALTo atstovai nebegalės lankyti redaktorių “neapdairumo” buvo spausdinami Drauge,
tamsta po senovei tebegyveni žangesnis kaimo ūkininkas, ii savo vyrui.
Amerikos ir kitų valstybių vyriausybių, tai nebebus tokių tuo, žinoma,, neapdairiai padedant Lietuvos okupantui. pagal savo tėvų išmintį — “kaip sako: norime mitingo Pašviti
rezoliucijų, kad tos vyriausybės nepripažįsta Pabaltijo Aš nemanyčiau, kad tokie nuolatiniai Lietuvos laisvini radome, taip ir palikome’’, ir nyje.
— Trijų vaikų žudikas Artrur
mo veiksnių niekinimai yra daromi tik dėl ‘‘neapdairumo”. kapitalą, kurį turi, laikai L>e
— Puiku, — sakau.
valstybių inkorporavimo Į Sovietų Sąjungą.
Bishop pasirinko mirti Utah ka
Manau,
kad
ir
Draugo
redaktoriai-kunigai
yra
kalti,
naudos.
—
Bet
ar
tamsta
sutik
pa- lėjime nuodų įšvirškimu.,
Mieli skaitytojai, spręskite patys apie Kviklį iš jo
• kalbėti ? Mes nemokame.
parodę tą “neapdairumą” ir per eilę metų dėję Drauge
^nerSnup snq)
darbų.
Gavėnoniai.
Vidutinio dydžio Į Rimtai pagalvojęs atsisakiau.
vedamuosius,
kurių
tikslas
padėti
Lietuvos
okupantui.
—
Castro
padėjo kalėjiman
Kviklys savo tikslo negalėtų pasiekti, jeigu jo veda
1 vi
L.’
1 ’>
____ __ ?
dvaras.
Bet
aukštesnės
kultūros
— Kodėl? — sužiuro svečiai. kubietį, kuris antradienį pagro
Tikėkime, kad po šio 1984 m. kovo 24 dienos vedamojo
mieji būtų spausdinami Vilnyje ar kitoje komunistų spau
už didžiadvarį.
— Nemoku, anot Brazio.
bė JAV keleivinį lėktuvą.
doje. 0 kad įsitvirtinti katalikiškame dienraštyje, tai sa daugiau tokių Kviklio vedamųjų Draugo kunigai nebe
—Tamstai įdomus mano ūkis?- — Mielas Jonai, bet momenvaime aišku, reikia kuo nors atsižymėti, “įsiamžinti”.
j dės. Tegu jie rašo ten^ kur tokie vedamieji priklauso, — paklausė mane ponas A. Cho-, tas reikalauja, — pastebėjo šei— Senatorius Gary Hart pas
dakauskas, lo dvaro šeiminin- inininkas.
•Ir keista, kad Draugo redaktorius Pr.Gr. bando šį (t.y. Chicagos Vilnyje,
kutiniu laiku pradėjo daugiau
Tgnas
Petrauskas
kas.
—
Tiesa,
reikalauja.
Bet
tanisišleisti garsinimams.
asmenį, kaip tą varną balandžių būryje, nubaltinti baltai. ....

i buvo vartojama paveikslas (arba vaizdas), ųuo- su naujais reikalavimais, dažnai išsiverčiame sa
jdėmė (arba nuodžia. nusidėjimas), mintis (senas vo žodžių lobynu, ne svetimu turtu, kaip kad
LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI indoeuropiškas žodis!), gailysta (arba gailė); da didžiai mėgsta daryti anglai.
bar pakūtos vietoje yra vartojamas naujadatas
DARYMAS IR RAIDA
Be to, mūsų kalbos vartosenoj vaidinant žy
atgaila, o tarmėse sutinkama gailysta reiškia “gai-; mų vaidmenį pavaizdumui (Anschaulichkeit) ir
(Tėrtnys)
Įėjimas, gailumas, gailestis”, pragaras (dabartį-,
juo susijusiai konkrečiai individualizacijai, ne
Seniausi iš jų yra kai kurių metalų pavadinimai, nėse tarmėse šis žodis dar reiškia ir “rijūną,.
vien tikslingam praktiškumui, kaip kad yra ang
iš jų. turbūt, yra kai kurių metalų pavadinimai, Vielfrass”; plg. pragorė “praraja”, toliau gerti
lų kalboje, arba griežtam intelektualizmui, kaip
pvz., sidabras arba sudabras (plg. latvių sudrabs, “trinken” ir kt.), protas, mirtis (senas, paveldė
kad pastebime prancūzų kalboje, mūsų kalba dėl
prūsų siraplis, gotų silubr ir kt.), varis (seniau tinis žodis, tos pat kilmės kaip lot. mors. km. mor
to nėra ir negali būti taip smarkiai praktinama,
varias, lat. var’š, prūsų wargien vietoj warjen) tis. čekų smrt’, rusų smert’ ir kt.), sąžinė (žmonių
kaip kad ilgais šimtmečiais yra susidariusi anglų
ir kt. Toliau seka įvairūs kultūros žodžiai, kurių kalboje dar reiškia ir “susižinojimą”, pvz., va£ių
kalba: joje žodžių santykiai sakinyje tebežymimi
vieni drauge su daiktais senesniais laikais yra sąžinė) ir kt.
daugiausia galūnėmis; paprastų vienaskiemenių
pas mus atkeliavę iš germanų (pvz., kliepas “ke
Dar daugiau svetimybių buvo pašalinta pas žodžių Vietoje stengiamasi daugiau vartoti, aiškes
palas”, gatvė, šarvas, kunigas, pinigas ir kt.) arba kutiniaisiais laikais, jau atbudus mūsų tautinei
nės ir todėl pilnesnės darybos žodžius ar jų atski
vėliau iš slavų kalbų (pvz., kubilas, kurtas, tur sąmonei; pvz., aficieriaus, akuliorų, alupkos, bntras lytis (pvz., užuot *brūs, *dąs, *žąs dabar var
gus, birkavas, pipiras, stiklas, šilkas, taip pat ka vos, dūšios, gazetos. gromatos, kriauČiaus. krorno,
tojame naujus.perdirbinius bruvi “antakis”, dan
ralius. ponas, kalėdos, velykos, bačka, mėta ir kt.). liebos, nodiejos, paduškos, saldoto, samovaro. sū tis. žąsis); savybinės būdvardinės priesagos -jaVėlyvesniais laikais, susidūrus su naujomis do, sūdžios, Skalos (arba iškalos),Jžerkolo ir day-,
Vietoję Vis daįhiąą imame vartoti -inja- (vs. vd.
Vak. Europos sąvokomis (pvz., priimant krikš gelio kitų vietoje buvo pradėti vartoti seni savi
-inis) arba atitinkamą kilmininką, pvz., kaimy
čionybę) arba šiaip iš kaimynų ėmus smarkiau žodžiai arba naujadarai, būtent — karini?ikae. ninė tauta, pftkūltiiiB InaišAš, ne kaimynė tauta,
skverbtis svetimai įtakai, ypač per benutaustantį akiniai, pieštukas, skustuvas, vėlė (ir siela), laik pakuliš maišau kaip kad vietomis tarmėse dar
augštąjį luomą, į musų kalbą pateko didesnis raštis, laiškas, siuvėjas, krautuvė, skaitmuo, prie pasakoma, riorš Vakaris vėjas, vasariai javai teskaičius svetimybių, bet jos čia perdaug giliai ne galvis (arba pagalvė), kareivis, virtuvas, teismas,
bėr lygiaverčiai su vakarinis vėjas, vasariiiiai
įleido šaknų, neigiamai nepaveikė visos mūsų kal teisėjas, mokykla, veidrodis ir kt. Tai lengvai buvo javai ir ktų tokių 'daiktavardžių vietoje kaip die
bos struktūr -s, ir todėl reikiamam laikui atėjus, galima ęadąryti dėl to, kad mūsų kalba, kaįptįki^ ve, liūt#, vilkė ir kt dabar jau dažniau sakome
daugumas jų lengvai? galėjo būti?, pašalintu, nes minėta,"iriišfi ’tfaip anglų arba is dluės tolimesnius darinius su priesaga -ienė. pvz., liušalia jų
nuo senovės nemaža yra buvę ir visai prancūzų, ir todėl daugelis naujų sąvokų lengvai tiėni, Jonibnė, Karveifenė Ii- kt; trumpųjų dehotinkamų savų pakai Lalų: pvz., abrozo, grieko. galėjo būti nusakyta arba senais paveldėt iriais minatyviMių veiksmažodžių kiesti, plasti, smulki,
mislies. pakūtos, j>eklos, razumo, smerties, sum- žodžiais, arba įvairiais perdirbiniais, arba nauja sunkti ir kt. vietoje dabar jau dažniau vartojame
r.enės vietoj* jau senovinėje mūsų raštų kalboje darais. Vadinasi, mes pirmoje vietoje, susibūrę * kietėti, platėti, smulkėti, sunkėti arba kietyn eiti

DR. PRANAS SKARDŽIUS

ir kt.; atskirų žodžių rūšių arba formų perdaug
nesujaukiame vienon krūvon ir atskiras kalbos
dalis dažniausiai žymime visai skirtingomis ly
timis ir t.t.
Vienu žodžiu, mūsų kalbos sandara yra kitokešnė kaip anglų, prancūzų ar kai kurių kitų
Vak. Europos kalbų, nes jų praeitis bei raida yra
kitoniškesnės kaip mūsų kalbos. Savo vidine struk
tūra mums yra kiek artimesnės slavų kalbos, nes
jos nuo ide. prokalbės lig šių laikų ’su baltų kal
bomis yra buvusios kaimynės, ir todėl baltų bei
slavų kalbose randame daug bendrybių, pvz., mū
sų bradas “bradinys, brasta” — čekų, rusų brod;
draugas — rus. drug, čekų di uh; gardas — rusų
gorod, Ink. griki, čekų hrad; klėtis — rusų klet*.
lenkų klee’; maras — nišų, čekų mor; marios — į
rusų morje. lenkų morze; naga “Huf” — rusų
noga, čekų noha “koja”; rasa — rusų, lenkų ro- I

sa ir kt
Toliau šitokių žodžių prireikus, kiekvienas |

gali net ligi kelių šimtų priskaičiuoti, pvz., iš R. t
Trautmanno “Baltisch-slavisches Woerterbucb”
Į (Goettingen 1929). Bet, kita vertus, tafrp tapačių i
kalbų yra daug ir skirtybių, todėl jų niekaip ne j
'galima suplakti vienon krūvon, kaip kad kėi kurie į
į nevisai išmaningi svetimtaučiai yra apie tai linkę
Į maflyti.
(Bus daužia")

Naujini",

pi. _ flnirsrhy, March 29, 1981

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus

tokiu auresu:

b'uneral Home and Cremation Service

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

1729 S. Halsted St

C harks Stasukaitib

DR. PAUJL V. DAlUilS
GImTTuJAS IK CrtlKUKUAS
Wearcnester Community KUnitcos

Chicago, IL 6060?
*>A Hour Service

312) 226-134*

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

—.—

Medicinos curoKTorius
1738 6* maunettn kcl, YYcsrcne*Te.r, III.

i

Birzėny klubo metinis susirinkimas
3—b oaroo dienomis
A šaukiamas balandžio men. 1 d., sek
ir Kas antrą sestacueių č—3 vaL ? madieni, 1 vau po pietų, Lietuvių
Lvangeukų - Reiormatų parapijos sa
let;
aroa
lėje, oz^u So. Artesian Ave. įėjimas
is šono. Po susirinkimo — vaisęs.
Vaidyoa kviečia visus biržėmis su
TEU 2XS-8053
šeimomis oei artimaisiais gausiai 1
Service 855-4506, Page 06058
I
dalyvauti.

VAJu2i_L\i>ub:

1

DR. A. B. GLEVECKAS
GY u r r w j Ai ir chikukuaS

MIKĖ BUVĘS GINĖJOS
PREZIDENTAS

1

ShcGlAUYbE: AKIŲ LIGOS
IVU7

West luird Street

YaiailOOS pagal

Kiismrimą

Du rKA1NK LlxhCJlAJi
OPTOMETR1STAS
KALBA LLLTUVlSKAI

2618 W. 71st St. leL 737-5149
Tih-rina akis. PniaiKo akinius
ir “contact Lenses”.

Dr. juUVi\ AS bElb U ITS
INKSTŲ, PŪSLES IR
j PROSTATOS CHIRURGIJA
2o56 VVe^t 63rd Street
Vaiandos; aairad. 1—4 popiet
ketvirtad. 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,
Rezidencijos telef.: 448-5545

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ. '
St. Petersburg, Fla. '33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymas

iš jvairi^ atstumu
ANTANAS VILIMAS

I TeL 376-1882 ar 376-5996

Aiemninko J. Juodžio kūrinys “Motens ant raudono žvėries”

1

1

CLEVELAND, Ohio. — Pir-|
uiadienį specialiu lėktuvu iš Gi- Į
nėjos į Cleveland© ligoninę bu-!
vo atvežtas buvęs Ginėjos pre
zidentas Ahmed Seku Ture, j
Kartu su juo atskrido jo žmona i
ir duktė Jis manė, kad. gydyto- i
jai dar pajėgs išgelbėti jo gy-į
vybę.
Prez. Ture 30 metų valdė ne
priklausomą Ginėją. Reikalai |
jam taip gerai vyko, kad jis pra- !
eitais metais kandidatavo ir bu-;
vo išrinktas dar vienam ketvertų 1
metu terminui. Bet šio termino j

Draugas laužo katalikiškas tradicijas
(Tęsinys)
— Štai koks jaunimo šokių
skelbimas:
„Vakaras Europoje vilioja
tnus visus pabendrauti prie puikios vakarienės, žavėtis tarptau
tiniais pasirodymais, jų tarpe ir
lietuvių, ir pašokti prie geros
muzikos. Atvykite į Nikos res
toraną. 7600 So. Harlem Ave.
Bridgeview, Ill., kovo 23 dieną.
Bilietai gaunami Vazrielių Gifts
International prekyboje”.

Kart^. vėžys barė sav^ valką’
.-rodei jis įstatymo tvarkos ne
jis nebaigė.
silaiko.
Tu tik vienas atžagariai
x Kariuomenės vadovybė -įieseniai išaiškino, kad visus GinėjosP^dienas^ Sūnelis eitų ir
'jei darant tėvą pamamuitus prezidentas Ture kišdavoJ! darytų,
lytų. Reiškia, vaikai ima pavyzį savo kišenę. Kariai jį sučiupo ■
i dį iš savo tėvų, mokytojų ir ku
ir rengėsi atiduoti teismui. Ka- j
nigų. Jei tėvai rengia jaunimui
riai jam ruošė teismą, leido sam-1
dyti advokatus. Bet jis negalėjo Į šokius gavėnioje, Verbų sekma
dienio išvakarėse, o motinos ren
pakęsti gėdos. Jis gavo širdies I
gia velykinius pusryčius, taip
priepuolį, atskrido Amerikon, o j
pat Verbų sekmadienį, ritinėja
už poros dienų čia mirė.
1 kiaušinius, būk tai jau šiandien
yra švenčiamos Velykos. Tad, jei
ARKITE JAV TAUPYMO BONUS
vėjus sėsite, audras pjausite, c_
ta audra jau siaučia dabar.
Reiškia, už pinigus galima par
duoti ir savo sielą. Bet okupuotrie Lietuvoje ne visi l.etuviai
parsiduoda rusų KGB-tams, dėl
sotesnio gyvenimo. Sadūnas, Sa_
HEART
d'ūnaitė, Petkus, Gajauskas, kun.
Alt. Svarinskas, kun. Sig. TamFUND
kevičius ir k:ti iš rusų ir lietu
vių KGB neėmė pinigų ir atsi
sakė jiems tarnauti. Už tai jie'

buvo apkaltinti, nuteisti ir iš
gabenti į Sibiro lagerius, bude
lių kankinimams. O čia dedam
šokių skelbimus ir tuo pade
dam jaunimui niekinti mūsų ga
vėnios tradicijas.
1984 m. kovo 4 d. Romoje,
minint šv. Kazimiero 500 metų
mirties sukaktį, popiežius Jonas,
Paulius antrasis lietuviu kalba
ragino lietuvius gerbti ir išlai
kyti savo tradicijas.
Su skelbimų bizniu calkinamj
ardyti jaunimui moralią ir tuo
met gavėnios laikas yra bereikš
mis. Tad ir Kristaus mirtis ant
ardyti jaunimui moralią, ir tuokryžius,. yra. bereikšmė, ir jos
neverta minėti. O kaip kita
taučiai elgiasi, tai mums nėra
reikalo imti iš jų pavyzdį.
Štai kur jau žygiuoja I. B-nės
PLJS: nagi gavėnioje rengia
Šaulių R-nės salėje šokius Chi
cago] e, o Draugas deda skelbi
mus.

Kristaus prisikėlimas iš mirties,
Velykos, neturi jokios reikšmės.
Tuomet ir mūsų katalikų krikš
čionių tikėjimas yra tuščias.
T::d gal jau visas Bažnyčias paverskim šokų salėmis ir tegul
jaunimas linksminasi ir seka,
nes tai yra jų tikslas.
Antanus Marmą

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

ATEISIU VĖLIAU
Banko direktorius į naują ap
ykantą:

— Iš pradžių jums mokėsiu
15 dolerių į savaitę, o už poros
mėnesiu gausite 20 doleriu.
— Gerai. Tamsta, aš atėįsiu už
dviejų mėnesių...

Draugo skelbimas
m. III.
17 d. yra toks:
“PLJS Ryšū - centras ruošia
“April Fool’s” šokius kovo 31.
d. 8 vai. vak. Šaulių namuose.
Kviečiamas visas naunimas. Ap
sirengusiems “punk” drabužiais
Įėjimas 3 dol..! kitiems 4 dol.
Gros Pop-Topst. .
Nesuprantu, koks tikslas i eng
ti rekolekcijas, į j ei nepripažįsta
me gavėnios rimties? Tad ir

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

MLET THE CHALLENGE!

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI
-------------------------------------------------------- —...............

-

•

—•

VANCE FUNERAL HOME
SERVE WITH PRIDE IN1
THE NATIONAL GUARD

1421 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
;
TeL: 652-5245
4KLŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

_yj_- 111 1

Patarėjai it laidojimo direktoriai:

PERKRAUSTYMAl

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Leidimai — Pilna apdrauda

ŽEMA KAINA

Priimam blaster Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.

tel. 925-8063

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEN
TO BE OBSERVED JUNE f~7, 1330 BECAUSE,..

DOCTORS OF OSTEOPATHY
D.O/S, ARE THE FASTEST
GROWING HEALTH CARE
PROFESSION. A KELLOGG
O FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH
FOR THE OSTEOPATHIC
PROFESSION DURING
THE 19&O'S.
----- -------

-xDIJO iGIMOS VALANDOS

nuo 8^0 iki

vaL ryto,

WOPA -

AM

<r«o&liuo|anM4 £
Marquotts Parka.

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

Aikštes automobiliams pastatyti

4348 So, California Avenue

---- ---- - ------------- -- - - --- ---- _ -----

Tel. — 523-3572

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ
3OMT
CLL® T^2 ON
9C*AT CHICAGO MOTOR CL-VS

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

«*•!• — Aldont Daukw
T1W4 77*-154?

DO*»T CUT pm BETWEEN cars
THAT ARE ALLOWING SAFF
FOLLOWING OSTANCF&—
<

9 Sa. MAPLEWOOD AVI

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

TeL 9744410

CHICAGO, IL 6M29

“Lietuvos Aida?
KAZ* BRAZDŽ1ONYT1

MANIPULATIVE
THERAPY PROVIDE

■

XX'U RUN INTO TP
TT-eEAETS A SUOCEN
W
1 int^AMZE

AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT-

S PRACTICE
HOLISTIC MEDICINĄ
TREATING THE
WHOLE PATI ENT
NOT JUST THE

tadUni* &20 t*L vakar*.
Vl*oa Uidoa it WCXV rtotiaa.

S WTIB Motiem IHO AM

£641 W. 71st
AGr*?*. nB-Bn«r

Tušai. 775-4174

r\ p

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

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

MAi

MEI

lA/lT

PATS SKAITYK ER KTTL
PARAGINK SKAITYTI
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS'

-

B3S1
V

5 — Naujienos, Chicago, 8, DI.

Thursday, March 29, 1984

■■

........................... .......................

Vasario 16-osios minėjimas Šveicarijoj

bendrovė Mcnliealyje ruošiasi
i.'leisti lietuviškų pasakų plokš
telę vaikams. Jas paruošė Birutė
Nakienė, eerai žinoma menininkė Mcntrealyje muziką sukūrė
jaunas montrea'ie s kompoziiorius Alexandre Stankevičius.
“Vilnius Records’' skelbis kenkursą visų lietuvių kolonijų vaikams pasaulyje iki 10 metų amžiaus, nupiešti šiai plokštelei
voko iliustraciją. Piešiniai turi
būti spalvoti (rJulu, pieš.ūkais,
pastelėmis ar aliejaus dažais),
ant storesnio popieriaus apie
121., iš 25 inėų plote.

Pagal tradiciją, šveicaruos respub’ikose patvirtina, jog bol
lietuviai nepriklausomybės pa- ševikinas režimas tose respubliskelbimo sukaktį minėjo kartu koše vis labiau griežlėj:). Bet
Minėjimas, to nepaisant, peticija, reikalau-.
su latviais ir e
! janti Irisvės dviems suimtiems
surengtas vasai
che
šauniame ^Interationaf’ katalikų kunigams Svarinskui ’.r
AKA L MTAT1
1AJJB
MEAL ESTATS FOR SALI
(
Tamkeviciui,
Lietuvoje
surinko
—
rcrdtvlmvl
viešbutyje. Paskaitą laikė iš
Muensterio, Vakarų Vokietijoje, I 13,000 parašų.
FASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
Įšaltų minėjimo priimtąją reatvvkes estu žurnalistas Kuben.
fH ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKUIMAIM.
c-i paskelbė Šveicarijos
Meninėje programoje vyravo zohudją
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Ji
l.eluviai. Iš Čikagos, JAV, atvy-^ Telegramų Agentūra. Rezoliucikusi dainininkė Laima Stepaitie- '^ ją įdėjo daugelis šveicarų laiknė su dideliu pssisekimu atliko rašeių. jų tarpe teks svarus dienne tik lietuvių, bet
latviu
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu
E. L.
kompozitorių dainas, o Zueri- tung
Kiekvienas va.kas gali siųsti
Chicago, DL
TeL 847-7741
2212 W. Cermak Road
che ve kianti lietuviųi tautinių
kiek nori piešinių. (Naudoti liešokiu grupė “V Itis”, vadovaujama J. Stasiulienės, pasirciškė
j
į
Laimėtojas gauna $100 prekaip brandus meninis ansamblis.
B. MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
Brighton Parko Lietuvių Mo mją.
Prieš minėjimo iškilmes Lie
terų klubo metinis narių susi-j
» NOTARIATA5 • VERTIMAL
Iš visų pasiųstųjų piešinių bus
tuvių Bendruomenės nariai da
rinkimas įvyko kovo 1 dieną'
surengtos parodos kiekviename
lyvavo pamaldose, kurias atlai
flSŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA
Aneh s salėje. Susirinkimą ati
mieste, kur vyks plokštelės p*ikė kun. prof. dr. J. Jonaitis. Po to
darė pirmininkė Nellie Skinulis,
J. BACEVIC1US — BELL REALTY
statvmas.
įvyko Bendruomenės narių vi
pranešdama liūdną žinią, kad,
iešinius siųsti iki 1981 m. ■
suotinis susirinkimas. Išrinkta
INCOME TAX SERVICE
mirė klubo narė Anastazija Wil-;
įžės
mėn.
1
d.
šiuo
adresu:
eg
nauja valdyba. Vieton atsistaty
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Hams. Ji buvo pagerbia alsisto-.
Vilnius Records
dinusio valdyljo-s pirmininko dr.
jimu ir tylos minute, o jos sei-i
2127 rue Guy
A. Kušlio, išrinktas N. Prielai
mai išreikšta gili užuojauta.
LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
Montreal, Que., Canada ’
da (Ženeva). Kiti valdybos na
ŽLEKTROS ĮRENGIMAI
Nutarimu raštininkė Eugeni-;
i
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
riai liko tie patys: vicepirminin
ja Strungys perskaitė praeito su-i
Turiu
Chicagos
miesto
kė njed. dr. J. Pečiulionylė (ZueAlgis Modestas, Vita Girdvainie-1 nate. Vyrauj
LIETUVIAMS.
sirinkimo protokolą, kuris buvo j
Dirbu ir užmiesčiuose,
rich) ir sekretorė - kasininkė L priimtas be pataisų.
nė ir Mečys Valiukėnas. Nariai, jis nebus patvirtintas prokuroro
^rantuotai ir sąžiningai,
Į
KLAUDIJUS PUMPUTIS
Kaesli-Augeviciutė. Revizorium
turintieji
kandidatus
į
LTN
dipareigoms.
’ 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Serginčiai narei Matildai Po i_____ i K U m r A i
4514 S. Talman Avė.
Dilelis
butas
savininkui.
Geras
inves

i rektorius ar valdybos narius,
perrinktas J. Jakaitis (Schlie_________ :_ -__-L
TeL 927-3559
lius palinkėta greit . susveikti.
tavimas.
*
prašomi kreiptis į bet kurį no— Lenkų vyskupas; Jan Ma
Narės buvo prašomos pagal ga-|
Į minacijų kom. narį.
i zur nutarė gyventi 'vandeniu ir 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
Sukaktuvių minėjimo dalyviai limybes ją aplankyti.
— Chicagos Lietuvių Spaudos į
Valdyba I duona, kol valdžia neatšauks pirkinys.
priėmė rezoliuciją, kuria pa
D Ė M E S I O- •
Knygų patikrinimo komisija
Didelis,
gražiai
įrengtas
bungalow.
62-80
METŲ
AMŽ. VAIRUOTOJAI
klubo narių susirinkimas įvyks----------------------reiškiama protestas prieš Mask
nutarimo, pagal kurį draudžia
(Anna Condux, Zuz. Chaplis ir
Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
penktadienį, balandžio mėn. 6 d. j — Kasa, lietuvių federalinė ma Irikyti kryžių mokyklose.
vos varomą sistemingą rusinimo
liability draudimas pensininkams.
Irene Urban) patikrino knygas.
Kreiptis: A. LAURAITIS
politiką nerusiškų tautų atžvil
7 vai. vak. Lietuvio Sodybos sa-. kredito unija, už IRA terminuo-,
ŠIMAITIS
REALTY
Pagal Anna Condux pranešimą,
4651 S. Ashland Ava.,
giu, jų tarpe ir Lietuvoje, Lat
Įėję, esančioje 6515 S. California tus indėlius moka 11%. Atida•
* ' :’Chicago, III.
—
Chicagos
policija
sučiupo
Į
knygos
vedamos
tvarkingai,
INSURANCE — INCOME TAX
vijoje ir Estijoje. T oliau rezo
Tek
523-8775< -arba 523-9191
Avė. Visi nariai kviečiami daly-^rius ar padidinus savo sąskaitą iš- kalėjimo, praeitį {savaitgalį ’
‘
Reiškia, klubas yra gerame sto2951 W. 63rd St.
liucijoje nurodoma, kad teismo
vauti, nes reikės daug ką ap- iki š.m. balandžio 15 d;, indėli pabėgusį žmogžudį’ Aryules Bi
Tel: 436-7878
Valdvba
procesai prieš kunigus ir tikin
tarti.
galite nurašyti nuo 1983 metų vens.
čiuosius bei kovotojus už žmo
į pajamų.
Kasa
misijai ir valdybai už paruoštas
i
PAKVIETIMAS
gau teises susvietintose Baltijos
i
skanias vaišes.
s1
Nunešė šuo ant uodegos.
tiioJame ir.esame apdrausti.
REPAIRS — IN GENERAL
Susirinkimui pasibaigus, vyko* 1981 m. kovo 31 d. (šešladie-1
SEN. HĄRT GAVO
[vairūs Taisymai
‘N ARVYDAS KIĘLA ■
vaišės ir malonūs pokalbiai. Na- nį) 1:30 vai. popiet nuosavuose!
5314- BALSŲ
TAISO ORO VĖSINTUVUS,
rėš buvo visos patenkintos, kai namuose, 6122 S. 'Kedzie Avė.,
6557-S. Tęlman Avenue '■
NEW YORK. N.Y. — Senato
į
m Chicago, IL 60629 > 5
skirstėsi i namučius.
Į Chicago, Ill., šaukiamas LietuŠALDYTUVUS, SKALBIMO
rius Gary Hart antradieni ConIR DŽIOVINIMO MAŠINAS
Sekantis narių susirinkimas ’ vių Tautinių Namų narių 17-sis
i
įneetieut valstijoje surinko 53%
įvyks gegužės 3 dieną.
BEI KROSNIS.
metinis susirinkimas.
^tU. NATURAL.
1
visų
balsų
ir
pravedė
Į
nomi

~ ""L
Susirinkime sprendimo teisę \
Eugenija Strungys, koresp.
Herman. D ecky 3
nacijų kolegiją 33 atstovus.
EXTRA GENTLE AND
PREDICTABLE laxative
Tel. 585-6624
turi tik LTN nariai. Susirinki-»
Walter Mondale gavo tiktai
me dalyvauti ir savo pasiūlymus
VAIKU PLOKŠTELĖS
29% balsų, o J. Jackson—12%. j
M. ŠIMKUS
reikšti kviečiami visi didžiosios
KONKURSAS
Ateinantį antradienį vyks pir- >
Notary Public
Chicagos lietuviai.
JOHN
GI3AITIS
Jau spėjusi pagarsėti “Vilnius
Direktorių Taryba yra suda miniai rinkimai. Senatorius G. ’
INCOME TAX SERVICE
24 TABLETS J
Records’’
plokštelių
leidimo riusi nominacijų komisiją — Hart išleidžia daug pinigų gar
<£> -983 Cnaren. fi
Advokatų Įstaiga
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
sinimams. bet-vyrauja įsitikini
6247 S. Kedzie A vė.
Taip pat daromi vertimai, giminiu
mas ,kad čia laimės buvęs vice
iškvietimai,, pildomi pilietybės pra(312) 776-8700
prezidentas Walter Mondale.
SERVE WITH PRIDE IN

Moterų Klubo veikla'lu%kUjl! pasakŲ '■

4

FOR THE SMILE
OF HEALTH.
Į

,

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

THE NATIONAL GUARD

— Mažai kas tiki, kad Meese
gautų reikalingą pritarimą Se-

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

i

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI ■

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

Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.

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!’

'»ReadIlabel and follow

M

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

directions.;
© Ex-tax. Fnc., I9S2

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovę pradžia

Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Visuomenei ir paskiram asmeniui Naujie
nos dabar yra reikalingesnės, negu bet kada.;
Todėl šių Velykų švenčių proga Nau- i
jienų prenumerata yra ideali ir prasminga
dovana tėvams, vaikams, giminėms, drau- J
gams, kaimynams;-pažįstamiems, seneliams
ir kitiems.

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Naujienos padės Jums išlaikyti giminės ar bičiulių
artumą; nežiūrint nuotolių, ir bus ištikimu ryšininku vi /
sai išeivijai, kovojančiai už savo krašto laisvę.

Aleksas Ambrose,

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas. .
Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimų 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.

• Tarp mokytų žmonių rasi
me nemažai kvailių, bet tarpe
nemokšų jų yra dar daugiau.

Siuntiniai į Lietuvą
ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue

Chicago, 111. £0632. Tel. YA 7-59tf

Good service/Good price
F. Zapolis, Agent
3208% W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

fZZ

Advokatas
Darbo valandos:

Kasdien: nu6

9 vai. ryto ikb 6 vaL vakaro, i
šešta d.: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street
Chicago, ŪI 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA

Darbo valandos:
Nuo 9 ryto Ori 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.
<606 S. Kedzk Ava.

j VARDAS, PAVARDft ..........................

I

NR. IR GATV&________ __ ________
MIESTAS .

VALST.
ZIP CODE

Siuntėjo Pavardė, Vardas

and PLEASE
make people
mor« oarefuJ

Adresas:

8 — Naujienos, Chicago, 8

{

GINTARAS P. ČEPĖNAS

V. BYLATHS
Ir V. BRIZGYS

PRAŠOM NAUDOTIS PATOGIA UŽSAKYMO FORMA
Siunčiu $45. Prašau siuntinėti Naujienas Chicagoje
kaip velykinę dovaną metams (pusei metų $24). Kitose
vietose — $40, pusei metų — $22.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

*

it

NAUJIENOS APLANKYS KASDIENĄ

KAINA — S17. '(Persiuntimui pridėti $1)

šymai ir kitokie blankai.

March 29, 1984

