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SLA EKSKURSANTAI GRĮŽO Iš
KARIBŲ JŪROS VANDENŲ
Kelionė buvo nepaprastai Įdomi.
Buvo užsukę Į Jukataną, čičeničą
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ŽUDO GYVENTOJUS, DEGINA ŪKIUS,
GROBIA TURTĄ
Prezidentas Nimeiri ėmėsi priemonių Įsibrovėliams

SYRIA

CHARTANAS, Sudanas. — sako, I largo sritin jau praeitais
CHICAGO, Įll. —- Sekmadie-žiai ir kili tropikiniai augalai,
sudani eVyresnio amžiaus ekskursan
Prezidentas Nimeiri vakar pa metais
nio vakare grįžo SLA suorgani
t si
ienis žinoma, kad suskelbė karo stovi pietų Sudane ’
zuotos kelionės ekskursantai. tai pailsėjo ramioje, jūroje. Jie
BANK
E"Tel Aviv?
kur praeitą šeštadienį iš brovė i daniešisms nebuvo jokio reika
Jie praleido ištisą savaitę įvai rengiasi ir ateinančiais metais
šioje ekskusijoje dalyvauti. Jau
į Sudano teritoriją maištininkai * lo bėgti Etiop'jon, ne^ ten žinoriose Kafibo jūrų salose.
• Amman
nė> badavo ir neturėjo jokio sau
š Etiopijos.
Oras pasitaikė nepaprastai nesnieji turėjo progos padainuo
P°rtSaid-^®StnKJerusalem^
Prieš tris savaite prezidentas i gurno. Sudanieėiai atbėgusius
gražus, šiltas,"bet ne karštas. ti ir pašokti.
Deed
1
Sea
Dr. Vytautas P. Dangis, SLA
buvo paskelbęs karo stovį kovo-Į karius varė atgal į Etiopiją, o
Laivas buvo -didelis, važiavo
ti prieš planuojamą Libijos ka-: dabar reikės reikalauti, kad iš
3,000 ir daugiau žmonių. B’uv0 daktaras kvotėjas su šeima da
Suez
riuenienės įsibrcv:mą iš Libijos. '■ vežti sudaniečiai būtų grąžinti
SRAEL
progos keleiviams pasišildyti lyvavo ekskursijoje. Savo pasa
Canal
Jis turėjo žinių, kad Libijos ka-1 į Sudaną.
saulėje, pasigėrėti nuolat pučiant kojimais jis linksmino kelei
Prez. Nimeiri paskelbė, kad
riai axieUai.s ratais sunkveži- i
šiltam vėjeliui, sveiku maistu, vius.
Cairo
Jis grįžo kartu su kitais eks- į
miais gabena tankus ir kareivius' sudaniečiai nebandė atskilti nuo
ramia muzika, šokiais ir pokal
kursantais, bet kelioms dienoms 1
i Sudano pasienį, Tada buvo Sudano, nes sudanieciams daug
biais su 'keleiviais.
Suez
JORDAN
Gadaman nrey
mies-I; lengviau9 gyventi
Sudane, negu
bombarduotas Gbdaman
Si ekskursija buvo suorgani pasiliko Miami apylinkėje, kur ;
*
turi
gerų
pažįstamų
ir.
draugų.
•
Marian
valdomotas ir padaryta daug žalos, bet Į diktatoriaus
zuota Susivienimo Amerikos Lie
Į Chicagą grjš. tik ateinančią f
Libijos kariai nedrįso įsiveržti į’je Etiopijoje. Visą laiką etiotuvių, pačios seniausios ir tur
Sudaną, nes Egiptas buvo pasi- į piečiai bėgo į Sudaną. Sudaną
tingiausios lietuvių organizaci savaite,
ruošęs padėti Sudanui, jeigu Li-j pasiekė visa eilė karinininkų, kujos, Ekskursijoje- dalyvavo vi- Į
POPIEŽIUS PASKELBĖ
bijos kariuomenė būtų įsiveržu- į rie nepajėgė laisvai tvarkyti
si SLA Pildomosios Tarybos na
103 ŠVENTPOSIUS
si. Sudanas pa reiškė protestą dėl /o asmeniškų reikalų.
riai, Kelionę suorganizavo -Vla
Obdarmano bombardavimo ir
do Rąsčausko vadovaujama
SEOUL, Korėja.— Popiežius
pareikalavo sumokėti už pada IZRAELITAI PRISIPAŽINO
American Travel Service. Pau- Jonas Paulius II-sis paskelbė 93į
PRIE ŠNIPINĖĖJIMO
rytą žalai Libijos gIctatouius
giąūsįa siąįs reikalais Chicagoje Pietų Korėjos ir 10 prancūzų*
RAB1A /
Chadafi užsigynė, kad jo lėk
rūpinasi ŠLA iždo globėją Jąse- kankinių šventaisiais. Vakar.po->
BEIRUTAS, Leb. — Izraelio
UN
Forces
tuvai
nebombardavo
Sudano
ir
phlne Mileriūtė;
piežius ..pasakė turiningą kalbą ;
karo vadovybė paskabė, kad
nesirengia nieko mokėti.
Iš Pittsburgo ekskursijoje bu 800,000 Korėjos gyventojų. :
Sirijos sostinėn nuvežti 3 Izrae
Israeli
vo j Povilas Dargis, SLA prezi
Occupied
Popiežiaus; kelionę j Korėją ■
an
Vakar paaiškėjo, kad Eliopi lio karininkai prisipažino šnipi
dentas jšū, žmona Get rūda. Jš paruošįkardinolas Stephen Kim. j
jos maištininkai įsiveržė į Suda nėje Izaelio naudai. Geg. 1 d.
Jis
kankini^sąrašą’
CjC’S valdomą
ną ir pradėjo žudytį Baltcjo N? ■ jie pateko į
Izraelis norųitartis su ?Sirijąį£pie karių .belaisvių pasikeitimą,-liet
• toiįe
ežius jiiik.'eTbti •!
-to^srityje^tgyvenan^rus ūkiniu-; šiaurės Libaną, buvo suimti r
nenori kalbėk apie Gofan aukštumų atidavimą.
; .vžk JUOS
Bošton.©; ękskarsyo
kus. Sudano pasienis nesaugo- : nuvežti j Damaską.
doyayp į
’. ,Ikw
*
_
____
jamas nes tik prie kelių ir pa- Keisčiausia, kad Dsmasko ra
Iš yisb ėkskųrsijėjęj
Įie- skelbiami
valansienio miestebų stevi. Sudano Į dijas nieko nepranešė apie šį
Vatikane. PANAMOS PREZIDENTU IŠRINKTAS ba sprogo už pusantros
tuviųū I^Chicašęsbuvo--Eup£rb7
dos, palikta prie vaikų mokyk kariuomenės daliniai. Jie pa- į ;uimtų karininkų prisipažinimą.
DR. ARNULFO ARIAS MADRID
zirije .'NĮjJęižiūtė'su šąyo Įseserėm. škefMi&ž tik try lik taųieįam-?
los. Ji išmušė daug langų.
stojo įsibrovėliams kelią. Jie į Spauda rašo, kad visi try bnyo
Pidy^s"dąi^sz.bųy<>' 'siufejęs.
buvo priversti gržti namo. Grįž- ; suimt', bet ji nieno remi apie
žiuję,.' šy-jhaktiĮcą iįųyo.^keis-; Salvadore daugiausia balsu gavo Jose Napoleon Duarte
pieįinėię-; Męjk^įoj^. ;Jūkatano ta. ..Be .tyranėjamot ir-ųųodug-^
AMERIKAI REIKALINGA
. .. o-.
ipinėjimo.
ie
darni jie pradėjo žudyti sudanie ’ prisipažinimą
pusiasaly■ Įjėlesiyiatiišli-. naųs . : nagrinėjimo''-b ką.ūkihių; PANAMA, sostinė. — Pana-tuose. San Sebastion miestas
LAISVA EUROPA
ėius, deginti jų ūkius ir gyvu-j Bet to, Telavi-vo radijas skefpo;
. šventais neskelbė?. rPrįeš .30 me- mos prezidentu /išrinktas dr. yra 28 mylių atstumoje nuo sos
’ardyti į Etiopiją.
i bia, kad Izraelis pradėjo plaLONDONU Angį. — Amerikai liūs v
. džįąiigiė -įVJūkibąnOj garbia, ūflčas tų ant greitųjų paskelbtrišven-' Arnulfo Arias Madrid. Buvo du- tinės, o Jalisco yra 52 mylių atEtiopijos radijas paskelbė, ; nuoti apie pasikeitimą belaisnorėjoj- jąj galėjo.i.iiiivąžiu.oti Į tieji-buvo, išbraukti iš šventųjų kandidatai, prezidento- parei- tumoje.. San' Sebastion yra tre reikalinga laisva Europa, — pa kad palys sudaniečiai sukilo \ vių tarp Sirijos ir Izselio. PaslČicbnietĮ, jlcaJhųb&č esančią . se sąrašo.’ Labai iškilmingas' po- goms. Kandidatavo Arias Mad- čias didžiausias miestas Salva reiškė kraėto apsaugos sekre prieš prez. Nimeirį. Sudano ka ! rodo, kad Sirija nelaisvėje turi
ną ■ Amerikos. sostinę, iš kurios piežiaus sutikimas privertė po- rid ir Ardito Barleta. Jiedu bu- dore. Jis turi 180,000 gyventojų. torius Casper Weinberger, si riams pavyko sustabdyti įsibro . daugiau Izraelio karių. Iki šio
krašto apsaugos sekretoriaus
indėnaijyąldė; visą Ąaneriką,'Kai piežių. paskelbti šventais’ tokį vo krašto pre^ld'qntflroj. .Pirvė | us ,1)?įveržiančius gilyn į ■ meto Izraelis apie tai nekalbėjo,
Prieš mėnesį maištininkai pa
pareičkinią
'keliais
atvejais
pa

nuošė’’ Ąįi'-.sįų- dienų stbyi prieš gausų’ skaičių. Iš ten popiežius masis buvo prezidentas, o ant- sakė, kad jie nesikiš į Salvodoro
kraštą, bet je nepajėgė sumti : l>et kai šie 3 vyrai buvo išvežti
tūkstantį metų išmūryti stip išskrido į Naująją Gvinėją. ’ . rasis buvo viceprezidentu. Da- prezidento rinkimus. Tuo tar kartojo Britų radijo stotys.
I į Damaską ir paskirti j belais— Amerika negali egzistuoti bėgančių elioprečiu.
riausi .mūrai.
J'ii_
---- ---------—J— ■ - ■
bar abu kandidatavo preziden- pu dabar San Salvadore jiems
Etiopijos ofic'ialus pranešimas I vių kategoriją, tai pranešė apie
pasaulyje, kurį supa Sovietų Są
Buvo suorganizuotos ekskur — Gydytojai pataria motinom to pareigoms.
i belaisvių pasikeitimus.
išsprogdinus galingą bombą, tu
pareiškė sekrt. Weinsijos " automobiliais į Cičėnicas laukti ’vaikų namie, ligoninėse! Daugias;a ba,sij gavo dr rėjo įsikišti kareiviai. Jie paėmė junga.
gerbūvio.
likusius mūrus. Ten teko lipti Į nėra vietų.
Km
Britai australiecia
Arias Madrid. Jis gavo didelę dėžes su balsais, susidėjo į tan
aukštais laiptais: Dalis ekskur
Visa Amerikos sistema buvo rikieJiai galėjo lasvai klausti ! lajų lydimas, biržei o mėnesį
ką ir nuvežė saugion vieton.
— Nica raguos pasienyje. Cos- daugumą Panamos sostinėje.
santų važiavo" į Cičehicą, o kiti
i Ameikac. karo medžioĮvyko susirėmimas tarp maiš taip sukurta, kad jai reikalin sekretorių, kodėl Amerika ne .' alvvks
*•
pasivažinėjo Jukatano Ųakroš-- to Ricos sargai smarkiai susi Jam pritarė Panamos kariuome tininkų ir kariuomenės, saugo- gas laisvas pasaulis. Ji privalo gali gyventi b< laisvos Europos
nės vadovybė. Sostinės balsai
, *1
tyje. Jukatane auga kava, ry šaudė su sandinistais.
• sudaro
viso krašto gyventojų jančios balsavimo centrus. Su laisvai pasikeisti mintimis, da tai sekretorius d ės’ė vieną k a r
Pirmadienį auk-o uncija
balsų. Panamoj balsai skubiai sirėmimo metu žuvo 14 žmonių, lytis mokslo žiniomis, prekiau tą po kito, kodėl Europa priva
kainavo š37(>.
ti ir bendromis jėgomis siekti to būti laisva.
• skaičiuojami. Jau vakar žinojo, kurių tarpe 3 civiliai.
kad daugumą gavo dr. Arias
TR
|i|...........
PARYŽIUJE ARMĖNAI
Madrid. Is provincijų ateinan
PAJUTO SPROGINĖJIMUS
■CANAL
tieji balsai sako, kad jis gavo
:zone
daugumą, bet oficialiai dar ne
PARYŽIUS, Pr. — Iki šio(
ALMIRANTE*
paskelbta.
meto armėnai šaudė ir sprogdi
CITY
no
kitus,
bet
dabar
3
bombos
i
SAN
CRISTOBAL
Salvadoro prezidentu
PITO
sprogo armėnų lankomoj Pary-1
bus Duarte
žiaus kavinėje. Sprogimas buvo
LA PALMA
SAN SALVADORAS, Sal. — toks stiprus, kad jis išstūmė ka
Jose Napoleon Duarte vakar pa vinės langus ir pramušė didelę
skelbė, kad jis gavo 54% balsų, skylę lubose.
bet tuo tarpu partizanai užpuoSprogimo metu nukentėjo 11
rlė San Se4>astion ir Jel sco mies- žmonių. Du buvo sužeisti la
bai sunkiai ir išvežti j ligoftinęi
9—lengviau. Jiems buvo suteikta
pagalba vietoje ir nuvežti namo.
Armėnų lankoma kavinė bu
HONDORAS CArU'b^AK. Jit*
vo ne Paryžiaus centre, bet Alforteill priemiestyje. Armėnai
dažniausiai žudė ir sprogdino
P*N*M*(g^>^FANAMA H
KA LENDO ReLIS
' 4 CITY
turkų ambasadas ar ambasados
žmones, bet šį kartą bombs
Gegužės 9: Austė, Ddžiugas
sprogo armėnų centre. Sprogus
Saulė teka 5:39, leidžiasi 7:56 vienai bombai, už kelių minu
Angola gali tvarkyti
eis u
čių sprogo antreji. Trečioji bom
Vakar Panamoje prezidentu išrinktas dr. Arnulfo Arias Madrid.
Debesuotas, vėlesnis
imą.
veatojams portugalams įs
2 ~
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PASTOVI LAW

UIDT

Kad popiežius atsiųstų man
j brauningą, aš juomi tą gydyto
ją pagąsdinčiau už tai, kad jis
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai
Tamstą taip išgąsdino visai be
nejus, I pagrindo. Tamstai nervintis viNaujausių moks’c žinių populiarus perteikimas
ir so- sai nėra reikalo. Priešingai, reine saKUpas
JONAS /vDOMAVICIUS, M. D.
pavi- kia labai džiaugtis, kad 84 metų
eles įvairi,
jjp elgdamiesi mes lurė- sulaukusi esi tokioje geroje for
e pakankamai vitamino E moje. Viąąi Tąjustos inkstai ne?u piaistu. Tik su gydytoju su kietėja, kad reiktų nerimauti.
sitarus, pradėkime naudoti vita Tolcio amžiaus sulaukusios pri
VITAMINŲ REIKALAI (16)
mino E kapsules, po 100 IU. Ko siųstas kraujo tyrimas rodo,
vojant su skleroze, jis pataria kad esi sveikiausi© kraujo savi
cijos bei įsipiovimai atsiranda 1
mas priiminėti didesniais kie ninkė. Džiaukis ir link^įjĮnkis,
odoje kaip virvelės dideli pas kai
kiais. Tie, kurių kraujospūdis o apie inkstų kietėjimą nė ne
kuriuos asmenis. Tas esti nema I
tonu žmonėms viešose vietose
jau . pakilęs, turi vitaminą E pagalvok.
maudantis: raudoni, stambūs!
naudoti tik gydytojui leidus.
Išėjo nesusipratimas: gydyto
randai virvelių pavidale esti la
Pasiskaityti. D. J. Arneson: jas rado inkstų tyrime, karį dvi
bai žymūs iš tolo ant tokių žmo
Vitamins and Minerals, The gubą! daugiau “pelenų” (urea
nių odos.
A’indmill Guide.
nitrogen) yra susilaikę krąuju♦
♦
♦
Vitaminas E taip pat padedą
je, neišsifillravę per inkstus: tų
plaučiams apsisaugoti nuo įkvėp (
STENKIMĖS GERU PATA •‘pelenų” normaliai kraujuje tu
to užteršto oro pasėkų. Taip pat
rėtų būti iki 20 mg.%, o pas
RIMU PASINAUDOTI
tas vitaminas laikomas gerada
Tamstą yra 10. Bet kitos rūšies
KAI
GYpYJQJAS
riu veisimos: organaips: padidi
“pelenų” (crealininp) Tamstos
BE REKALO GĄSDINA
na moterų ir vyrų vaisingumą,
kraujuje yra normalus kiškis.
84 METŲ LIETUVĘ
Dr. Jonas Adomavičius
saugo moteris nuo persileidimo
Išeina, kad ne inkstai kietėja,
ir talkina vyrams jų vyriškumo
Klausimas. Didžiai Gerbiamas bet Tamsta permažai geri nau
VITAMINAS E (Tocopherol) i atstatyme.
Daktare, neatidėk ir neatmesk dingų skysčių: inkstai pensinin
yra toks vitaminas, kuris trukdo
’
10; Kokia yra nauda vitamino E?
mano prašymo sveikatos reika kui tik tada ♦‘pelenus” pajėgia
ar apsaugo deguonio (oxygen)
(Dabąr šioj vietoj O’Hąra Ąeroportas)
le, ges Tamsta mano vienintelė tinkamai šalinti, kai su^jdėro
Karvės sode
M.
ŠILEIKIS.
'
Vitamino E svarbiausia aaususijungimą (degimą - oksidaci
f
viltis, kuris gali man mediciniš šlapimo tekėjimo upelis. Už tai
ją) su kitomis medžiagomis. da kūnui yra jo pajėgumas ma
kai ir praktiškai, išmintingai Tamsta turi gerti pasukų,' val
Medicinoje tokia medžiaga va žinti degimo vyksmus kūne. Jis bai pavojingi,,net mirtį pagrei-.no E šaltinių vengdami, mes ga■ mus rankose ir kojose ir suma- patarti. Jau baigiu savo amžiaus gyti rūgštaus pieno, gerti apel
dinama ANTI-OXIDANT. Saky veikia prieš deginimą medžiagų
lime pakankamai gauti ritami- žiną galimybę krešuliams krau- 84-uosius metelius. Apie 30 me sinų sunkos (nebijok rūgščių,
sim, senėjimas yra dalinai pašė-:' kūne (anti-oxydant). Degini- linantieji.
no E iš naudingų šaltinių, ypač lagystėse atsirasti.
j tų kankinuosi su reumaloid art- mesk tuos prietarus šalin), prie
" s (oksidacija) yra deguonies
ka kūno celių deginimo-oksida- 1j IlliS
Gamtoje randami vita
Tas vitaminas talkina mote-Į ritu visame kūne. Apie 10 metų šingai — Tamstai reikia gausiai
iš aliejų ir javų, ea, ir iš mums
cijos. Vitaminas E kiek pristab I (oxygen) susijungimas su kito-,miną E šaltiniai
rims jų regulų nesklandumuose vartoju Degoxin ir Inderal del gerti citrininių sunkų (nes turi
lietuviams neįprastų valgyti
do tokį celių'kūne deginimą — mis medžiagomis. Teks degimas
ir šalina negerumus, kurie atsi širdies sunormąlizavimo. Turiu kiek pakeltą šlapimo rūgšties
šaltu būdu išspaudos (alie saldžių bulvių.
kūne vyksta, žinoma, be lieps
oksidaciją.
randa pasibaigus mėnesinėms. silpną pūslę, o dabar, po pasku- kiekį kraujuje), valgyti pieniš
nos. Vitaminas E, sumažinda- jai) iš saulėgrąžų, šafranų ir so
Vitamino E trūkuino
•Jis pagerina regėjimą: skersa- cinio kraujo ir šlapimo ištyrimo, kas, vaisių, daržovių sriubas,
A itaminas E tirpsta riebaluo-j mas degimą - oksidaciją .kūne jos pupelių yra gausūs ritami-'
’
ženklai
žiūrai ir trumparegystei,jjis pa mano šeimos daktaras pasakė, na, ir paprasto vandęns išgerti
se. Jis yra daržovių šaltu būdu! esamų LUt(|žiagų, sakysim,’• vita- no E šaltiniai. Taip pat tas vilaPas. priez laiką gimusius ir sitarnauja palankjak’-TTas vita- .<ad mano inkstai kietėja (hard- liek, kad sudarytum paros bė
gautuose aliejuose, ricšutuose-iriminų, mineralų ir hormonų, įga- minas randamąs kviečių daiguo
sojo; pupelėse.
j j;na kūną dsug naudingiau tas se, rsrItrose, ;javuose, malaso- menkai maitinamus kūdikius misas .sumažina išsiplėtusių ve- j ening); esą, tas yra dėl senatvės gyje šlapimo mažiausiai pusant
je, ordinų mošoje (plaučiuose, atsiradę pątinimai ir mažs^raų- nu sHausmingbmiįęihes jjis su- ,r jokių vaistų prieš kietėjimą ros kvortos. Pasimatuok ,per
Vitaminas E .pristabdo kūno: medžiagas sunaudoti.
Antras svaigus geras darbas, kepenyse, inkstuose), kiaušinio jystė gali būti kaip pasėką Vita jnąžiifą ■/deguct^s^' pareikalavi nėra. Taipgi, jokios dietos prisi vieną parą, ir mątyąb^^ič?jei• celių senėjfną. padėdamas cemino • E trūkumo. Tąip ,pąt pas mą kojų audiniuose.^
laikyti nieko nepatarė. Jaučiu kia dar išgerki naudingų skys
lems alsuoti — su mažesniu der - vitamino E atliekamas iūnę, irynyj'e .ir saldžiose bulvėse.
- yra itrukdymas
i j
• pasisuaugusius pasitaiką yir^inimo
Vitaminas E palengvina mig strėnose,' bet daugiausia apie čių.
pergausiar
guoniės kiekiu apsieiti. Tuo -ibuVisi, žinok.;n1, kad išmintingas i-kanalo sutrikimai gali lifiti dėl reninius galvos skausmus. Jis pūslę, lyg tai degimą su lengvu
du. sakysim, raumenys esti pa-' gsnrinti kraujo krešuliams? lep,
Jokiu vaistu nevartok - nei
mažina
cholesterolio
kiekį
krau

skausmu.
žmogus,
nesinaudos
tokiu
'vila■
vitaųųno
E
trūkumo.
Įyąij
’
ippąs
jų
nereikia.
.
Jis
sumažina
kur
jėgūs ilgiau dirbti. Šis vitaminas
inkstams, nei šlapimo pūslei.
mino
E
šaltiniu,
kuris
turi
taip
[
-inkstų
uždegimas
gaii.^£®ąsięlėti
juje,-kai
imamas
kartu-su
vita

padidintą
kraujo
krešėjimą.
Tuo
pagerina kraujotaką, nes jis iš
Prirašė pilsus ‘’APO-SULFA- Tik gerk naudingų skysčių tiek,
dėl
to
vitamino
i.edatekliaus.
minu
A
(valgant
tris
morkas
pat
ir
gausų
cholesterolio
kįekį,
plečia kraujagysles. Jis talkina būdu kūnas esli apsaugomas nuo
TRIM D.S. 800-160, viena iš rvlo kad susidarytų paroje šlapimo
per
dieną,
jose
yra
gausiai
vita

Dar
svarbus
dalykas
wrams
kaip
trynys,
gyvulio
vidaus
or

apsaugant kūno vidų ir išorę pavojingų krešulių kraujagys
if vieną nakčiai. Tie pilsai nip- iki pusantros kvortos (litro).
mino
A).
Taip
pat
pastebėta
ge-{
žinetinąs
yitapiinp
E
Ypikalu.
ganų
mėsa
(kepenys,
smegenys,
nuo pefgsusaus randų susifor lėse. Tokie krešuliai, ne laiku ir
.<0 negelbėjo. Po trijų savaičių Pagerės reikalai ne tik su inks
mavimo. Tokie randai po opera- ic vietoje atsiradę, gali būti la- inkstai...). Tų dviejų vitanii- Sunykimas vyrų kiaušipėlių ga ra to vi tamįno?įtaka,-turint sun-zJ prirašė TETRACYCLINE, 250 tais, bet ir su pūsle. Vandens aš.
li ątsirasti, kpnę nęgąpankamai kią ligą — raumenų sunykimą |
negerčiau, tiek daug yra apie
(muscular atrqphy), kai tas vi- .ng. kapsulės, imti kas 6 vai. po
i esant vitamino E.
’ vieną. Jau savaitė, kai vartoju, mus naudingų dalykų: vien vai
tarninaš imamas didelėmis dosiai, daržovės yra veik grynas
Blogas sveikatos atžvilgiu da zėmis.
net pagerėjimo nesijaučia.
■ ' .
lykas yra Amerikoje valgymas
Valgyti nesinori, vengiu bet skystis. Iš minėtų vaisių nevar
Patariamas vitamino E
pikliavotų kviečių; kuriuose esti
kokios rūgšties. Labai sumen- tok nė vieno. Su pirmaisiais;reiš
naudojimo kiekis
kau-. Visą laiką vengiu gyvulinių kėjo bent- dvi stiklines skysčio
prašalinimas šiš vitaminas. O
l
išgerti su viena tablete. Nustok
kviečiai yra vienas pagrindinių
Vitaminas E gali pakelti krau riebalų, valgau paukštieną be
šąltnių. vitamino E. Todėl nuo jospūdį. Todėl patariama to vi- odos, kiaušinius be tryinių,’. var Tetracycliną ėmus, suges vidu
šiandien nė vienas. dūijgĮaų n.ę- .amino pradėti imti mažas do toju sunflower aliejų, kai kada riai. Su juo būtinai reikia gerti
I valgykime baltos duonos — py- ies, sakysim, 100 ĮŲ kasdjen.l baltą kalakutieną ir liesą jautie- rūgusis pienas ar pasukos. Var
i rago. Jis minkštas,- gerai atro- Tas kiekis gali vyrams būti pa-1 są sumalu ii* išsikepu ‘‘Meat tok kaip vartojus vaistus šir
j dąs, bet kaip atominė bomba — keltas iki 6()0 IU, o moterims loaf”. Taipgi valgau Įvairias džiai. Gydytojas labai gerai
j labai pavojingas -sveikatai. Iš ki 400 IU.
daržoves, kurios be rūgšties, ir Tamstą ištyrė, tik be reikalo iš
benorai, kiek galėdama, prisi gąsdino. Kai pildysi šio skyriaus
i kviečių esti prašalinamos sėleKiek žmogus reikalauja to laikau Tamstos nurodymų mi čia paduotus nurodymus, po
| nos ir visos naudingos' medžiamėnesio UREA NITROGEN
1’ gos, paliekant tiktai krakmolą, vitamino, priklauso nuo žmo tyboje.
tikriausiai bus normalus (pele
j O prekybininkai iš sėlenų gami- gaus jo sunaudojimo (metabo$į
pavasarį,
nei
iš
šio,
nei
iš
to
nų nebus pedaug). Paprašyk ta
! na vitaminus ir vaistinėse juos izmo).. šio krašto įstaiga (The
pusryčiams
pradėjau
pasidaryti
da gydytoją, kad lik tą kraujo
’ pardavinėja. Taip-jie daro dvi- National Council) pataria mote
-sumuštinį
su
mėsa,
užsitepda

| gubą bizsį: miltus'-ir vitaminus rims po 12 IU pęr dieną, nėš
tyrimą (urea nitrogen) padaly
ma
ant
duonos
Heinz
Sandwich
tų. Ir pranešk šiam skyriui.'"
! pardavinėdami. O mes,: kaip iioms ir žindančioms. — 15 IU,
Spread.
Už
kokio
mėną-ar.
dau

Sėkmės!
- ' ' " /
Į paskutiniai vergai,- gridbiainės vyrams — 15 IU, mažiems vai
giau,
pradėjau
jausti
?
pūslėje
• už nesveikos duonos, o čia pat rams— 4r5 IU, vaikams ir jau
, .engvą skausmą ir deginimą. La
I pilnų grūdų ragaišį nė nemėgi- nuoliams— 7-12 IU. Kai kurie
j name į namus neštis. Nežiūrint, maisto žinovai tvirtina, kad to jai gailiuosi vartojusi, nes įta — Brazilijos parlamentas at
riu, gal nuo to Heinz man taip metė pasiūlymą rinkli preziden
į kad jau seniai šis skyrius raginą kios'vitamino E dozės yra kur
tą, šiais metais.
pasidarė.
j valgyti stambiai' maltų, ėielų . kas permažos.
•Nors jau ir anksčiau per ke
Atsiminkime, kad vitaminas
grūdų duoną, vįš vien lietuvių
liolika melų turėjau įvairių
— Brazilijos prezidentas .Joao
apylinkėse krautuvėse pilna bal E gali būti nuryjamas ir išorė
problemų
su
pūsle,
o
dabar
dar
je
kūno
naudojamas.
Geriau
vi

tos duonos. Vadinasi, lietuviai
Figueiredo panaikino karo ^sto
prisidėjo
ir
inkstų
kietėjimas,
sada
bus,
jei
prieš
naudodamas
vį sostinėje.
/ ' ..j vis dar ją naudoja. -Ji, fliat,
tąi
’
tąs
inanp
labaigąs<įina.
j minkšta ir balta, primena pyra- vitaminą E pasitarsi su. gydy
jgųgį nebūtų kokiy norą unepao; gą, kurio Lietuvoje tik retkar- toju.
ųių prieš inį>lų k|etėjįjųg, ^aįp
Į ėiais 'paragaudavome. {Tan ą
Vitamino E nuodingumas
vaistų arba kaip nors kitaip?
j mums tokius niekus darius, užA-k
Vitaminas E laikomas nenuo Pąraąyk. Gerb. Daktare? nors
ekę mus taip „savo sveikatą
menkinus. Nuo dabąr nė vienas dingu. Vienok, jis gali pakelti keletą žodžių tuo reikalų, nes
išniiųliųgas lietirvis nenaudus kraujospūdį, todėl, didelių dozių ■ fam^tos nurodymas ir paran
oajtos duopos ikj jį Dievas aut negaŪma'Vartoti,, turint pakeltą kąs yra patikimiausias ir teiKraujqspCdp Visada tą vitaminą sĮijgiaųsias ŽQ
šiąs žemės laikys.
ipan
tuoreikią ątąąfgjąf naudoti. Geriau
Kokiose negalėse wĮapet
aš
gausiu grpitai. Aš lausią jį priiminėti šu maistu, kuminas E pat*rnagja_
naipe jo gausu, pydytbjąs gali kip. su d|<įz; ausiu įjempąpu ir
Vitaminas E sulėt|ną spjiėjį; patarti dar ir jo kapsules pri-| ųeyiųąu. Širdingiausiai Tamstai
D-S Sąvmg*
jnijiėti. ypač ko* ojaę^ su seųat-1Į dėkįįjų.
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A. TAMULYNAS

DETROITO NAUJIENOS
Kun. Juozo Tumo-Vaižganto
minėjimas

DRAUGYSTE

savo paskaitą į kurią nors r*

ir MEILĖ

Draugiškas nusiteikimas savo
draugų atžvilgiu yra drau
Po
paskaitos
vyko
meninė
daTaigi
tų
draugų
žmogus
gali
Kun. J. T. Vaižganto, po jo 50
gystės laktas ir neapykantos
lis,
kurią
atliko
Detroito
Mote

urėti
neribotą
skaičių.
Jų
skaimelų mirties, paminėjimas įvy
rų Vokalinis Kvartetas, vado
ius priklauso nuo žmogaus bū
ko balandžio 29 d. Minėjimas
vaujamas muz. S'.asio Sližio.
do ypatybių. Vienas turi vieną
prasidėjo su pamaldomis šv. An
Buvo
atlikta
šie muzikiniai kū
Už PERMOKĖTĄ G ESĄ
r du draugus, kiti turi viso
tano parap. bažnyčioje. Mišias
riniai:
1.
Laisvės
varpas
(muz.
GAUS BILIJONĄ
kiausių draugų, sakysim: drau-..
a [našavo ir prila kintą pamoks
A.
Vanagaičio),
2.
Už
jūrų
už
jas prie kortų, draugas prie gė
lą pasakė tos. parapijos klebonas
WASHINGTON, D. C. — Ferimo. vyro draugai, žmonos deraliuės valdžios komisija, iškun. Alfonsas Babonas. Pamal kalnų (ištrauka iš “Danes” ope
ros, muz. J. Gailelio), 3. II ji
draugai draugo draugai ir kas I aškinusi, kad per penkeris me
dų metu gražiai giedojo para
Jūundinių
daina
(iš
operos
tucs draugiškumo tus geso kompanijos išrinko iš
čia
pijos choras. Protarpiais solo gie
rate ir Kastytis, muz. K. V. Ra- i
laipsnius ir kaip atskirsi, kuri Į Colubia distrikto ir greta esan
dojo Birutė Januškienė, o mal
naicio), 4. Laisvės Vasaris (Kan
ir kuris čiose valstijose ičrinko iš ge^o
yra
das skaitė Matas Banks s.
tatos IV-toji dalis, muz. B. Bu-!
draugas kombinatorius.
vartotojų daugiau pinigų negu
Akademija vyko parapijos sa driūno). Bisui padainavo dar
.Ar reikalinga žmogui t;ek reikėjo, nutarė tą bilijoną dole
lėje. Scenoje buvo įstatytas dvi dainas: .Saulėlydis tėviškėje
daug draugų9 Tai skonio reika-Į rių išdalyti žminėms, kurie per
kun. J. T. Vaižganto portretas, (muz. B. Garbulskio) ir. Tu ne
Jas. Vieni teigia, kad gerai tu mokėjo už gesą.
pieštas dailininkės S. Smalins- užmiršk geriausio draugo (muz.
rėti daug gerų draugų, kiti prie
Visiems aišku, kad praeis
kienės. Ant sienos kabojo pla A. Raudonikio). Kvartete daly
šingai, pasirenka vieną ar du
daug laiko, kol išaiškins kas ir
katas su įrašu: “Kanauninkas vavo šios dainininkės: Birutė’
draugus. O kaip i tikršųjų yra Į kiek per penkerius metus buvo
Juozas Tumas-Vaižgantas 1933' Januškienė, Česlovą Pliūrienė,;
— gyvenimo patirtis sako:
permokėjo. Specialistai apskai
—1984 m/’ Salėje ant staliuko Natalija Sližienė ir Aldona Ta-!
“Viešpatie, apsaugok mus nuo
ciavo, kad užtruks beveik ta ematėsi keletas jo išleistų knygų. mujionienė. Visos dainos nu- i
draugų, o nuo priešų patys ap- Į tai.
Galėjo būti ir daugiau.
skambėjo darniai, publika ne-;
j piginsime”. Rusijoje ten visi
Sargybos bokštas Kauno piles t o sodelyje
Akademiją atidarė Stefanija paprastai šiltai priėmė ir dar vis
draugai: draugas draugą persePirmiausiai apskaičiuos
j
Kaunelienė ir pristatė poetą ii prašė pakartoti.
kiefa, — įskundinėja,
draugas kuri bendrovė gavo geso ir kiek
dramaturgą St. Santvarą paskai
Dainas pritaikė moterų bal- •
Velionė buvo nasarvo’a Vai. Patarlė sako: Kas nedirba, tas cį augą į k ėjimą ar psichiatri gavo pinigu. Manoma, kad cenDėmesio
Detroito
visuomenei
tai skaityti Preligentas buvo sams dirigentas St. Sližys,
Baužos koplyčioje! Laidojimu ir neklysta. Naujienose VI 28 d. ne ‘ligoninę veda. Ir kas svar Iras pinigus paskirstys 'geso benpapuoštas gėle, kurią parūpino baigai sugiedotas Lietuvos him
Detroit Free Press 1931 m. rūpinosi laidojimų direktorė Y.
besidalinant mintimis su kole biausia, kad to draugiškumo drevėms, o šios turimas sumas
E. Bulotienė, o prisegė : V. R. nas.
j vasario 15 dieną Mariusz Zio- /Lpara?,kienė. Rožinį sukalbė ga J. Lesčinsku apie Floridoje net neįmanoma atsikratyti..
išskirstys permokėjusiems ge
šnapstytė.
Minėjimą suruošė A.L. Tau- mecki atspausdino straipsnį, jo šv. Antano parapijos klubo-1 įsikūrusius lietuvius, padariau
Kas yra didžiausias žmogaus so vartotojoms. Banke laiko
Svarbesnės paskaitos mintys line Sąjunga, Detroito si ir kad 1110 metais įvykusiame nas kun. Alfonsas ^Babonas. At-j leią klaidu. Cituoju: Pr. Pol-j priešas? Galvoti ilgai nereikia, mas bilijonas dolerių nešė ge
i Žalgirio mūšyje prieš vokiečių
Kultūros klubas.
rus procentus, tai .šią sumą teks
sisveikinimą su velionę pradėjo ’ teraitis ne inž. c ekonomistas: Į| atsakymas aiškus — žmogus.
J. T. Vaižgantas gimė 1869.
Ordiną dalyvavo lenkai ir lat laidojimo direkt; Y. Zaparac-i J. Gruzdas ir ponai Kodaičiai f■ Kas vra didžiausias žmozmo- mas bilijonas doleYių neš geStasės Smalinskienčs
IX.8 Malaišių km., Svėdasų valsų
viai. Į šį M. Ziomeckio stralps- kienė, kuri perskaitė ir laidoji gyvena ne St. Petersburg, o
draugas? Vieniems žmo- pridėti. Be to, dabar dalis varto
kūrinių paroda
Rokiškio aps.; mirė 1933.IV.29
i ni, atkreipė dėmesį buvęs mt)- mui pritaikintą eieraštį. Kai Miami Beach, Flla.; muzikas Ma ^.,s> kltiems šu0> ar kas nors tojų bus ilvažiavę arba mirė, ne
d. Kaune. Kunigas rašytojas, vi
Paroda įvyko gretomose mo- Rytojas Justinas Prei’cys. Ar
bus kam pinigų grąžinti, tai su
mynų ir draugų virdu atsisvei teika St. Petersburg veda vyrų
suomenės veikėjas. Trumpai
kyklos klasėje. Parodoje buvo ’ nebūt gerai, kad atkreiptu dė- kino Albertas Misiūnas, o šv. chorą; St Lungys St. Peterssidarys bilijonai.
peržvelgė tėvų z gyvenimą, kurie
išstatyta 20 įvairiausio didžio mesi ir daugiau lietuvių ir pa- Antano parapijos pūkų rinkėjų burg L. R. Bendruomenės Apybuvo ūkininkai, šeimoje buvo
, r
... *
kurinių. Kas norėjo, galėjo ju rašvtu laikraščius Free Press re->
Ešsivaikščiojo, bet poh’dija su— Šiaurės Sacharoje Poliza‘ linkės vicepirm.
■
- ■
| vardu Juozas, km<pu
dar vienas sūnus ir trys dukte
Įsigyti, ir ne taip jau brangiai. ’ dakcijai, kad būtų aiškiau ir te'.
ėmė 19 berniukų. Du bu va. an t-l rio partizanai giriasi, kad jiems
Balandžio 25 d.< 10 vai. ryte Į Atsiprašau už klaidas.
rys. Pradžios mokslą mokėsi*
radienį sužeisti, buvo apraišioti. (pavyko nužudyti 350 prancūzų
Parodą atidarė rašytojas Vy-Įsingiau rašoma.
už velionės sielą, | šv. Antano
Kunigiškiuose, o baigė .Daugpi tautas Alantas. Pradėjo nuo j
Ant. Sukauskas • Kiti bus teisiami už policijos ko-'-kareivių. Jie 'buvo užpulti beparapijos bažnyčioje, tos pat paIškeliavo amžinybėn
lio realinėje mokykloje. Ją bai kūrinio ^Pavasaris” ir aptarė i
Detroit, 1983 m. gegužės 3 d. liojimą.
miėgant. -■
apijos klebonas kji^A A. BaboSt. Janulevičienė
gės įstojo į žemaičių kunigų se keletą kitų kūrinių. Pasidžiau
nas atlaikė gedulingas šv. Miminariją. Kunigū įšventintas
Staigiai ir netikėtai Velvkugė, kad menininkė nuo apstrakLAIDOTUVIŲ METU
1893 m. Kun. Tumas Vaižgan to. .perėjo į gamtos grožį: gėles, ryle Aukščiausias pasikvietė pas Įj šias. Velione Stase ilga auto
SUĖMĖ 19 BERNIUKU
tas skaitė ir platino uždraustą medžius ir kit. Įjungti į meną save Stasę Janulevičienę. Velio mobilių vilkstinė nulydėjo į šv.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
• Kapo kapines amžinam poilsiui.
spaudą; buvo socialus ir mylėjo
SANTIAGO, Čilė.
Praeitą!
nė, tik grįžus iš bažnyčios, iir žmonės.
7isos lys dukros ant karsto už antradienį įvyko smarkus susi- Į
yra seniausia, didžiausia. ir. turtingiausia lietuvių fraternalinė
lietuvius bei Lietuvą. Įsijungė
ruošiant iš toliau atvykusioms i
organizacija,
lietuviams ištikimai tarnaujanti, jau per 97 metus.
Į tautinį darbą. Daug rašė įvai B’uvo išstatytas parodoje ir J. j svečiams Velykų stalą, pasijuto, bėrė po žiupsnelį iš Lietuvos at kirtimas tarp policijos ir jaunų J
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
riomis temomis, kovojo su pro T. Vaižganto portretas. Buvo- kad kažkas kūne negerai, ir štai vežtos žemės, ir, visą palyda, su berniukų. Vakar suruošė de
darbus dirba.
lenkiška generacija, buvo kon ir daug puikių kūrinių, ypač gė- j ga apalpo. Nesuspėjo atvykti giedojo Marija Marija.
monstracijas, kur reikalavo ■'pa
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
flikte su caro valdžia ir t. t. lės. Keliolika kūrinių tuoj nu greitoji pagalba, kai širdis jau
apdraudų savo nariams.
:: t y.
Liko nuliūdęs SyTas Juozas šalinti dabartinį prezidentą ir
Parašė sekančias svarbiausias pirko. Nepaklausiau išeidamas, sustojo plakusi. Nors ir buvo Janulevišius, dukras — Aldona išformuoti policiją Berniukai
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
knygas: Tėvelis ir motutė, Pa kiek iš viso parduota. Gerai pa dar: nuvežta ligoninėn, bandyta Nemanienė, Vida <Kavaliūnienė paleido kelis akmenis Į policiją.
nariams patarnauja ūk savišalpos "pagrindu.
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
sielgta,
kad
parodą
suruošė
ir
,
parčio žiedas, Saules šokimas,
dar atgaivinti, bet sąmonės ne-j ir Birutė Petrauskienė su šri- Policija paleido kelis šūvius į
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Dangaus atsivėrimas, Aplotas, šv. Astaho parapijos patalpose. .’= beatgavo .
berniukus ir nušovė 15 metų
Į momis.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. — Endowment
į
Pagrabas, • Užjautimas, Galvoji Čia ją daug žmonių aplankė.
Insurance, kuri ypač, naudinga jaunimui, siekiančiam
Pasibaigus laidotuvėms, lai-1 Petra Mariųneo.
Menininkė S. Smalinskienė. I St. Janulevičienė buvo girnų-'
mas, Didystė ir daug kitų knyaukštojoj mokslo ir jų. gyvenimo pradžiai. - į
dotuvių dalyviai buvo pakvies Ketvirtadienį buvo 'laidoja
tapdama lankytojams padėkos si 1914.4.7 d. Lietuvoje. Į AmegU.
‘V
SLA ~ vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda:. už
ti Sviden valgyklon pusryčiams.
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
mas Petras. Į kapines jį lydėjo
Preligento pąskąita. buvo iš žodį, pasidžiaugė, kad gražus riką atvyko Detroitan 1949 m.
Brangi vyro žmona ir dukrų
mąstyta ir gerar paruošta, truko būrys aplankė jos parodą. Pa- Amerikoje gražiai įsikūrė. Bu- motina ilsėkis ramybėje. Tebū didelis būrys žmonių. Eiseną į
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose. '
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų Veikėjui,
apie valandą laiko. Nemanau dėkojo ir kvietėjui St. Sližiui už. vo pavyzdinga ir gera motina, nie, Tau, lengva Amerikos žemė. kapines lydėjo policija, bet į vi
jie Jums mielai nacelbės į SLA įsirašyti. » .
dų ji neėjo. Dauguma nuėjo
čia visos paskaitos atkurti. Ti pakvietimą, ir visiems atšilau-! nes mylėjo šeimą. Ją mylėjo
Ant. Sūkauskas
Galite kreiptis ir tiesiaiT SLA Centrai '
prie duobės ir berniuką palai
šeima taip pat. Užaugino ir iš
kiu, kad gal ir pats preligentas kiusiems.
dojo su giesmėmis ir kalbomis*
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Tel. (212) 563-2210
giiniiiiniinnniiiiiiiiniiiiiiiinniiniiinniiiinTniniiiinuiiitiiHHiiiiiiinniniiinni g vėjusius policininkus.
Laidotuvėms pasibaigus, visi
'• LITERATŪRA. lietuvių Hterstūros, meno tz mokiu
GIFT PARCELS TO LITHUANIA
IJM m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VIn*»
Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankcž
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
T. Rankflo, dr. Karlo Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1
2608 West 69th St, Chicago, lit 60629 ♦ Tel. 925-2787
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis %
M. K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašuboi, A. Rūkitelėf Ir A. Virs* =
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
E
Hrybot poveikalaia. 565 puti knyga kainuoja tik F&
dakciją pasiųs.

(Tęsinys)

i

*

1

-

į

'•

t

••

c

Maistas iš Europos sandėlių.

=

=

> DAINŲ 1VENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir U*
,
MARIJA NOREIKIENĖ
=
Bnl, lokių pirmūnės J uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn E
Iventes bei Jiį istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan ^HiHiiiniiiiiiiniiiiii:i iiiiRūiiiiimiiiiiiiHiniit iiiHiiiiiin iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiniJ
Hęms, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^
bei nėknlisiail Studiji yri 151 pusi., kainuoja £2.
"

’--S,.

VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsh i
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jungą nuo šio žingsnio sustabdė Amerika. Prezidentas
i Niksonas pasiuntė Maskvai labai griežtą laišką, patar
damas nebombarduoti atomui skaldyti Kinijos dirbtuvių.
Kinija tiktai vėliau sužinojo, kad rusai buvo pasiruošę ,
THE LITHUANIAN DAILY NEWS
kiniečių dirbtuves subombarduoti. Jie dar labiau nuste-!
Published Daily, Except Sunday, Monday and Holiday*
by The Lithuanian News Publishing Co^ Inc.
bo, kai patyrė, kad JAV sustabdė Rusijos komunistus 1739 So. HaUHd Strwt, Chicago, IL 406(4 Telephone 421-4100
nuo tokio žingsnio, šitas Amerikos žingsnis paveikė ko- ]
munistus. Iškalbingas Reaganas įtikino komunistus, kad j
'ECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000
reikia taikiai sugyventi, šį argumenią pręsidentąs nau
Postmaster: Send address changes to Naujienos
dojo, kai įtakingiausi Pekino komunistai naudojo taikos:
1739 S. Existed St., Chicago, IL 60608
principą santykiams su Tajvanu baigei. Reaganas nepa- ’
$40.00 darė jokios nuolaidos Taivano sąskaiton, bet Kinija labai •
metams ________
As of January 1, ItSO
$22.00 džiaugiasi pasirašyta sutartimi.
pusei metų _____
Subscription Rato*:
$12.00
trims mėnesi a
Kol prezidentas Reaganas aiškino Kinijai pasaulio 1
$4.00
vienam
mėnesiui
Chicago $45-00 per year, $24.00 per
Jx months, $12.00 per 3 months. In
taikos problemas, Vakarų Europoj padarytas pirmas ■
other USA localities $40.00 per year, i Kanadoje:
$22.00 per six months, $12.00 per
žingsnis doleriui nustumti į šalį. Vakarų Europoj sugal
hree months. Canada $45.00 per year;
metams __________________ $45.00
pusei metų$24.00 votas Ekas. Vakarų Europos valstybės 1974 metais^ su-J
*ther countries $48-00 ner year.
vienam mėnesiui--------------- $5.00
darė piniginį vienetą. Tam vienetui jie neturėjo ir šian-'
25 cents per copy
Užsieniuose:
dien dar neturi vardo. Iš European Currency Unit pa
$48.00
metams —
$28.00 ėmę pirmąsias raides, jie padarė ECU, o lietuviškai ge-.
pusei metų
Nuo sausio pirmos dienos
riausia pavadinti — Ekas, nes taip trijų raidžių ištari- !
Dienraščio kainos:
Naujienos eina kasdien, išskiriant mas skamba.
Chicagoj e ir priemiesčiuose
sekmadieniu^ pirmadienius ir Šven
tadienius. Leidža Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago,
satoo IL 60608. TeleL 421-6100.
$15.00

Vakarų Europos Bendrosios Rinkos valstybės įsiti-j
M. Šileikis
Gėlynuose. Aliejus
kino, kad joms lengviau verstis, jei ūkio reikalus tvarko!
vienam mėnesiai —
Pinigus reikia siųsti pašto Money ne viena valstybė, bet visa dešimtis. Jos veda tarpusavius I VLADAS POŽĖLA
ras jau prie reikalo derinamu
Kitose JAV vietose:
Orderiu kartu su užsakymu.
apskaičiavimus, viena kitai moka pinigus, turi bendrą
tonu pasakė:
kasa.
— - Vedu tamstos 1905-6 metų
KOVOS DĖL SPAUDOS
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius,
Iki šio meto vis dėlto apskaičiavimo pagrindai! buvo^
bylą. Tuo metu tamsta kartu’su
5
(ATSIMINIMAI)
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniais — iki 12 vai.
kitais, iš anksto su jais susitaręs,
padėtas Amerikos doleris. Amerika niekad dolerio nie-!
kam neprimetė, bet tas doleris savaime tapo pagrindiniu 1
(Tęsinys)
atsidusau — nei Vilkaviškio, nei Rozalimo, Smilgių, Pušaloto ir
Bando stumti doleri į šalį
vienetu visai pasaulio prekybai. Amerikiečiai sumušė vo- j Pirmasis <li\ Jakantąs paste Suvalkų veiksmų kol kas nema kituose valsčiuose sugriovei nu
valdžios ir vsiuomenės
kiečių geriausias divizijas, Amerika kimėjo Antrąjį Pa bėjo, kad pražuvau. Jis ne tik tyti,. o 1906 metų Smilgių ir ki statytąją
Prezidentas Reaganas praleido savaitę Kinijoje.-Jis saulinį karą, o visa Vakarų Europa, ypač Vokietija, buvo sutvarkė mano buto reikalus, tų vietų respublikos nebaisios. tvarką, ragindamas gyventojus
nemokėti mokesčių, neklausyti
pats pareiškė, kad Kinijoje nieko nelaimėjo. Prezidentas išgriauta. Ją reikėjo atstatyti. Buvo reikalingi Amerikos bet ir Vilniui davė žinių apie Buvo ankstyvas 190<S metų valdžios ir 1.1. Ar tamsia prisispalio mėn,, rytas, kai Kauno
pasirašė tris sutartis, bet, iš paviršiaus žiūrint, nieko, doleriai išgriautiems kraštams, jų prekybai atstatyti. mane.
kalėjimo vartai atsidarė prieš pažįsti kaltas visa tuo?
Atėjo
ir
valdininkas.
Tai
bunelaimėjo.
Doleris nejučiomis tapo žinomas visame pasaulyje. Rusai
mane. Iš eilės tai buvo jau ket
i , , i . ..
.
^o reikalo žmogus. Ėjo kalba
— Ka tamsta turi pasiaišvirti vartai. Platūs, aukšti, sun
tapaiybės.
Prezidentas,, sutiko Kinijai parduoti pačiomis leng gyrėsi, kad jie vokiečius sumuse, bet doleri jie gaude ir d61
akinti? V
viausioms, sąlygomis pačias naujausias elektronines ma tebegąudo visąine pasaulyje, ir visomis priemonėmis.' — Tamsta, lųr būt, neneigi, kūs. Įėjus, sunkiai krisdamos,
Nieko, pone rotmistrai, iš
užsitrenkia grandinės ir geležys,
Kiekviename
didesniame
Sovietų
Sąjungos
mieste
jie
j
kad
esi
studentas
Vladas
Poias. Nieko už tas
šinas, kuriomis galės gaminti kitąs. mašinas.
atskirdamos įeinantįjį nuo gyve skyrus vieną prašymą: baigti
žela?</
t
•
mašinas prezidentai nenorėjo. Jis
U1-4--' —
-i-ua kaci
Led Įvedė “dolerines krautuves”. Kiekvienas Sovietų marša
ls tiktai
pareiškė,
nimo anapus. Ir šįkart aš nejau bylą ir perduoti ją teismui.
tamsta atsisakai
mašinos turii būti -naudojamos pasaulio taikai. Jeigu las savo piniginėje turi po kelias dolerių šimtines “juo — Ne, neneigiu, — atsakiau, čiau įspūdžio Dantės žėdžrii, įrą- -rAmerikos mašinos bus naudojamos taikos reikalams, tai dai dienai”. Jie žino, kad sovietinė sistema sužlugs, bet suvaidindamsį rąjįių ,b.ūsimajam šytų pragaro vartuose: ateinan ' ųumi parodymus?
— Nu, bet aš neturiu- ką ro
neramiam ? zaėdiipųi,! lęai nesu- tieji čia, nustokite visų savo
sutarimas galios, bet jeigu kiniečiai norės gautas paslap doleris atsilaikys. Jie žino, kad jo vertė nęsųžlugs.
dyti. Taip prašau pažymėti ir
griaunaini argumentai Jau stovi vilčių. tis kitiems duoti ar parduoti, tai sutarimas negalios. palaiko amerikiečių pajėgumas pasiekti mėnulį ir. ten čia pat už durų.. Asmens žinios,
tardymo protokole.
nusileisti.
Dolerį
palaiko
Amerikos
išradingumas
iškelti,
pažiūiėsim.e,
galvo-i Sulasytasis protokolas atitiko
Kiniečiai priminė Amerikai, kad Kinija yra suvereninė
apie mane buvo'-teisingos, neiš
mano pare^kima. Įh’ieš išeidavalstybė ir kad ji turi teisę spręsti, kam tas elektronines satelitą 300 mylių aukštumon, jį įsitraukti į erdvėlaivį,, skiriant ’ inė antrosios, Andreje jau sau.
Po savaitės kitos — tokiais m.. „.^istras rado reikalo pavo, pavardės. Surašius protoko
paslaptis duoti, ir kam neduoti. JAV pripažino, kad Ki pataisyti ir vėl paleisti.
reikalais neskubama — pasirodė Į
lą, paklausiau valdininką: koks
. x-.nija yra suvereninė valstybė, bet geriau karo tikslams
Kai prezidentas Reaganas aiškino Šanchajaus stu-- ,toliau
'
' ir tardytojas, žandaru rotmisb
mano kelias?
J '
elektroninių paslapčių neduoti. Kinija turi atominę bom dentams apie pagrindines žmogaus teises, Sovietų Sąjun-.
rasi Patenkintas, smagaus ūpo ■ ?— Bijau, kad tamstos bylgali užtruktu
bą. Jeigu jf nori, tai turimas paslaptis gali duoti, bet ji gos ir Vakarų Vokietijos įtakingi bankininkai Taškente? — Net iki Kauno, .pone stu ponas.
— Jei ji užtruktų, —.atsakiau
' ■ — Nagi, ir vėlyvas tamsta sve
neturėtų duoti iš Amerikos gautų elektroninių paslapčių sušaukė bankininkų pasitarimą. Tame pasitarime Uzbe dente.’' ■ _i. ' u “U
— Kam aš ten reikalingas? ' čias, mes seniai jau laukėme, — aš, — tai būtų padaryta prieš
kistano banko pirmininkas pasiūlė Bendrosios Rinkos pi- — Žaiidarų pulkininkui,, pagal- ka-lbėjo jis.
kitiems.
statymus, kuriuose aiškiai pa
9.
Kinijos vadams, įskaitant ir Tengą Hsiaopingą, pa- niginį vienetą Eką skaityti V.akarų Vokįe.tijos piniginiu B. 1st. 126 straipsnį.’ ' 1.
’ — Ar daug jų ir kas tie sve sakyta: teismas greitas ir malo
tiko prezidento Reagano reikalavimas naudoti naujausias vienetu. Vakarų Vokietijos bankai
banLai savo pagrindan yra'
yra’- Kelionės žinia kaip balzamas čiai? — tuo pat tonu paklausiau ningas. '
(Bus daugiau)
Amerikos mašinas tiktai taikos reikalams. Kinija tuojau padėję ^Jolerį, bet yra pagrindo manyti, ’kad Ypkietija- paveikė mano žaizdą: lengviau jį. -Lyg ir atsakydamas rotmistpadarė pirmą žingsnį. Kinijos užsienio reikalų ministerįs priims Uzbekistano pasiūlymą ir, vietoj dolerio, piniginiu
— Keturiems gazolino parda
saulių!/Amerikos
pramonė,
mokslas,
prekyba
ir
išradin'
išskrido
i
Šiaurės
Korėją,
kad
darytų
taiką
\ienetu
pripažins
Eką.
j
*
/
.
/
A
</
vėjam uždėtos didelės bausmės,
Hu Jaobang iš:.
.
Mintis išstumti dolerį apėjo visą pasaulį. Visi norėtų gumasĄįolerį padarė viso pasaulio prekybos vienetu. Dau- nes nemokėjo taksų.
«ū Pietų Korėja. Sovietų Sąjungą valdo komunistai ir
su
Kinija valdo komunistai, bet Sovietų Sąjungos komunis- turėti dolerių, bet daugelis būtų patenlcintas, jeigu ga-. geliui pacionalistų ši idėja nepatinka. Vietoj stipraus,
— Prie Alfcrtcille mokyklos
tų vadai at sisakė duoti Kinijai paslaptis atomui skaldyti.] lėtų dolerį nustumti į šalį. Nors ląikinąi, jeigu nepajėgs: patikimo ekonominio pagrindo, jie pasirinko silpnutį, ma sprogusi bomba sužeidė du pa
Sovietų* Sąjungai'tos paslaptys brangiai kainavo, todėl , to padaryti visiems laikams. Tvirtinama, kad penkios žą eką. Ar. jam pavyks nustumti dolerį į šalį, netolima
ryžiečius ir sukėlė didelę pani
veltui jų nenorėjo duoti.
' Centro Amerikos valstybės yra linkusios linkti prie Eko.’ ateitis parodys.
ką žmonių tarpe. Niekas nesu
Buvęs FBI agentas LeRouche. išaiškino įvairių bankų prato, kuriais sumetimais bom
Buvo laikotarpis, kada Sovietų kariuomenės vadai Bet kaip jos apsieis be dolerio, tuo tarpu joms pačioms'
konspiraciją prieš dolerį ir p>atarė amerikiečiams imtis bos galėjo būti padėtos prie mo
norėjo iškelti į padanges Kinijos dirbtuves kuriose Ki- neaišku, šių penkių valstybių bankai paremti doleriu.
Amerika dolerio prievarta neprimetė laisvajam pa- priemonių doleriui ginti.
kyklos.
nijos specialistai bandė suskaldyti atomą. Sovietų Sa
metams ....
pusei metų
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ant šio politinio rusų masalo, kaip musės ant me kijos užsienio reikalų ministras ir žiniomis iš Len- ateityje Lietuvos-Lenkijos santykiai gali temptis
daus, skrieja.
kijos buvę Vilniaus lenkai laukia kokio nors siur- iš naujo — yra reali galimybė. Lygiai reali galiLIUBLINO UNIJOS SUKAK
Arba, štai, rusai su lenkais susitarę, visur (su prizo. Konkrečiai: susitarti su Vakarų Vokietija mybė yra, kad Ukraina bus laisva... O gal, ateis
ukrainiečiais, gudais, per buv. Rytprūsius) nu dėl Oderio Neisės sienos linijos, o po to pereiti laikas, kada Ukrainos pagalba mums bus svarTIES PARAŠTĖJE
brėžė tiesiom linijom Lenkijos valstybines sienas, į... Rygos sutarties atgaivinimą.
vesnė, negu JAV-ių. Šiandien tik spekuliacija,
(SANTYKIAI SU MŪSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
tik vienoj Suvalkų srity (su Lietuva) paliko zig
Wroclawe prieš porą mėnesių buvo teisinin tačiau rytoj ji gali virsti degančia realybe’’...
1569 — 1969
zagais iškraipytos, niekuo nepateisinamos, buvu kų susirinkimas ir ten Jendrychowski buvo pa (žr.: “Naujienos”, 1969 m. rugsėjo 10 d. Am. lie
sios carų laikais Suvalkų ir Seinų apskričių šie- < klaustas: “Ar yra vilčių sugrįžti namo?”, paklau tuvių kongrese Detroite rugp. 30 d. A. Kasulaičio
nos. Visa tai parodo paskaitos autoriaus gerų vil sė iš Vįlniaus rępątriayę teisininkai. Ministras paskaitą: “Lietuvos laisvinimo darbo sėkmės ir
Iš tikrųjų, lietvuių-lenkų ginčų sąskaitos lik-' čių — kitą, liūdną medalio pusę.
Jendrychowskj atsakę: “Viskas yra įmanoma, bet nesėkmės”).
vidacija pilnai priklauso vien tik nuo lenkų ge
Jei dar to būtų maža, štai ištrauka iš J. Ci-J kiekvienam reikalui yra savo eilė”.
Busimoji Vidurio Europos
ros valios ir noro tuos ginčus baigti. Jei tokių cėno “Dienų skeveldrų” (žr.: “Naujienos”, 1969-1
Beje, Sovietam Lietuvą okupavus, Jendry
eruditų su reta objektyvia, blaivaus proto (com XI-22), “Būkime pažįstami — Stefan Jendrychow chowski išrinktas “liaudies” seimo atstovu ir
mon sense) galvosena, kaip istorijas Ochmanski. ski! Gimęs Varšuvoje, bet mokslus baigęs Vilniu “Prawda Wilenska” vyr. redaktoriumi ir sostinės
Dienraštyje “Naujienos” š.m. rugpjūčio mėn.
Mitkiewicz, Lossowski, Otrębski rastųsi žymiai je. Stipendijas dalinantys sluoksniai jį nukreipė plano komisijos pirmininku. SaVo ministerijoje 19 d. išspausdintas (E.) pranešimas “Lenkų suma
daugiau lenkuose, tai galėtume visai be nuogąsta į Vilnių. Senas komunistas. Gudijos partijos na jis yra įkurdinęs pareigūnų, kurie buvo aiškūs nymas”. Ten rašoma: “Australijoje yra susida
vimų žvelgti tų santykių šviesiem ąteitin. Taip, < rys (atseit, “ojezyznos” labui infiltruotas dijįr-. įietuvos nedraugai”, f jų vorą, pagal turimus riusi tam tikra taryba, kuri bando paruošti sąly
“lietuviai tėvynėje lenkams rodo nemažai palan- 1 santas! — V.Ž.).
duomenis, tenka įrikiuoti čikagiefį, Vilniuje tais gas sukurti rytinių bei vidurinių Europos valsty
kaus dėmesio”. Iš tiesų, visuomet lietuviai tai ro
Kuo jis įdomus lietuviams? Ogi savo antilie pat laibais sių^jjąyu^ “extrį” gudų “patriotą”,, bių federaciją. Kaip ir Europoje bei Amerikon
dė, bet ir visuomet buvo apyiįtį, taip jr čia.
tuvišku nusiteikimu jau bestudentaudamas Vil į vieną dūdą su revaiišistais lenkais puaantį, lie-’ besireiškiančio europinių “federalHv” sąjūdžio
Gerai žinome, ka<J įš dabąrtųięs okupuotos niuje. To ir geidė stipendijas duodantys veiksniąj. tuvių Įtautos ,sJavųitoją<Xietuvps vardo ir jos isto tarp ir tos tarybos pradininkai yrą lenkai. (Mano
Lietuvos, ypatingai Vilniaus, repąįriavo visi tik Kai pas.u|p i komunizmą ir redagavo maskuotus rijos “oackauščyznos’' fabui nųsavintoją — Vac__ pabrėžta, — V.Ž.). Svajojamoji federacija turėtų
rieji lenkai su nemažu būriu tikrų lietuvių; paliko komunistinius spausdinius, iš principo neigė
apimti Estiją. Latviją, Lietuvą, Gudiją, Ukrainą,
įįp trWJMTP*
Panųcevič (sprendžjąpt iš pavardes
gimimo
JKt
-------------ir ©****V
’*?^ i
tik aplenkėję lietuviai (tuteiszy), bet stebėkime niuje ir Vilniaus srityje esančių lietuvių teises į /Gardino apylinkė/ sugudėjusį dzūką).
Rumuniją, Bulgariją, Vengriją, Čekoslovakiją,
kokios didelės pastangos daromos iš dab. Lenkijos švietimą ir visuomeninį darbą. Buvo ištikimas
Dėl ko aš asmeniškai linkęs laikyti tikresne
puses, padedant okupantams rusams, kad tuos lie partietis, o Maskva lenkų okupuotą Vilnių buvo Algirdo Kasulaičio prognozę: /‘Metų irimai pratuvius padaryti sąmoningais lenkais, o vėliau ru paskyrusi Gudijai. Kai sykį R. Mackonis part*
PATS SVAfTYK IR KITUS PARENK
,
sais. Okupantui svarbv turėti didesnį nuošimtį gino pasisakyti tautinių mažumų reikalais. Jep- pujaučiąnje, k#ad ateitį Lietuva, kaip ir visa EuAITVTI ninuQA^Tl "MAUJIFMOę*
Lietuvoje nelietuvišku elemento ir palaikyti am drychowski net pyktelėjo: “Vilniaus krašte tera^ ropa,
' turęs
x
federatyyjrų veidą. Ateičiai tad’ nesi
žinus lietuvių-len.Kų kivirčus, jie tąsyk bus labiau viena gudų problema...”
ruošiame, net ir tose srityse, kur tokia ruoša būtų
lietuvių branginami, o lenkai tai nepramatydami,
Šiuo metu Jendrychowski yra “liaudies” Len- prasminga. Tai liudija ir kitas pavyzdys. Kad
ia t

K VILIAUS
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus
tokiu adresu:

HHHHflHBHHHHI

Funeral Home and Cremation Service

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

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

Charted Stasukaitis

DR. PAUL V. DARGIS

*312) 226-1344

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Westchest^- Community klinikos
Medicinoj direktorių*

Chicagos Lfietuvių Našlių,
Našliukių ir Pavienių Draugiš
ko Klubo susirinkimas įvyks
penktadienį, gegužės 11-tą die
ną, Vyčių salėj e, 2455 W. 47 th
St., 6 vai. vak. Nariai prašomi
atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. Bus vaišės..
A. K., rašt.

1^8 S. Manheim Ri, W«tchw<tBr, III.
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728
TEL. 233-8553

Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

— Paryžiaus policija nori ištirti, kas galėjo padėti 2 bombas armėnų kavinėje, bet neturi jokių duomenų.

1967 West 103rd Street
Valandos pagal susitarimą

dz:os vardu sveikinimo raštą, sk.ną btaPąrkųnento narys J. FUss skaito uąnapus
Ktį. ša.ia siovi: S. Jokūbaitis, Lietuvos
s.u jo4uoait\p pagerbanųi minint 65 melų
gen. komunas dnj.žniuid^lnas, Latvijos dr.
Lipemeks ir Estijos J. Heinsoo.
Pastabą. Pals parianyentp narys J. Fliss f rįeš įteikdamas St. Jokūbaičiui pagerbimo
įrėmintą sveikinimo rastą, stebėtojais pak vi tę Lie lovos, Latvijos ir Estijos konsulus.
Nuotrauka S. Dabkaus

KANADOS NAl)J|lįĮ|OS

ragintas įstojo į pLA 236 kuo
pą. Jis, dirbdamas kaip genera
Po karo per penkis Danijoje
— Maroko vyriausybė nieko išgyventus metus buvo tik vie linis organizatorius, į SLA kuo
nepaskelbė apie Polizario užpuo nintelį kartą, per radiją pada pą yra įrašęs virš W0 narių. ReiOPTOMETR.1STAS
limą; Marokiečius užpuolė ara rytas pareiškimas, kad Lietuvą
KALBA LIETUVIŠKAI
Kubaičio atliktų cprbą, dar ir
2618 W. 71st St. TeL 737-5149 bų demokratinės respublikos okupavo rusai. Danai užtai j s šiandien SLA 2<5S kuopa lorankariai. Prieš kelis- metus poli- rusų susilaukė daug priekaištų.
Tikriną akis. Pritaiko akinius
Le yra gyva.
zario maištininkai gyrėsi, kad
ir “contact lenses”.
Kada Danijoje lietuviai buvo
St. JoKubaitis 1956 metais su
jie esą komunistai, su jais ben- suvežti į vieną pabėgėlių stoorganizavę ir pastatė pirmąjį
dradaibiauja.
stcyyklą, vadinamą Nyminde- muzikinį veikalą [Toronte—ope
gab, tai jų ten buvo iš viso tpie
retę “Viengungiai’. Jis dirbo ir
— Ispanijoj policija turi teisę 2,000. Čia jis vėl ėmėsi 'iiiarbo ir
1NKSTŲ, PŪSLĖS IR
Toronto Lietuvių bendruome
krėsti įtariamus jaunuolius gat- suorganizavo didelį chorą, lau- nės valdyboje. Tio laiku jis su
PROSTATOS CHIRURGIJA
vėse. Ieškoti ginklų m-narko^ įiųjų<šokių grūpę, orkestrą, vai
2656 West 63rd Street
organizavę-lapai bėkmingą lėšų
dybds būrelį ir iietūvių: futbo
tiku.
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
telkimą sportiniiku išvykai į
lo komandą, šie visi kultūriniai Australiją. Be tol jis suorgani
vienetai labai išpupuliarino lie zavo Toronto lietuvių keietos
Ofiso telefonas; 776-2380,
tuvius ir Lietuvos vardą visoje 1 autobusų išvyką demonstraci
Rezidencijos teief.; 448-5545
Danijoje.
joms į New Yorką, prie Pasau
1950 metais 5. Jokūbaitis at lio Jungtinių Tautų.
vyko į Kanadą ir įsidarbino Ha
Toronte, tik ą-sisteigus šau
miltono mieste. Tais pačiais me
Florida
lių orgamčacijaį Stasys nuo
tais suorganizavo lietuviška or1955 metų įsijungė į jos eiles.
kęstą — “Aidas”, ir surengė kePerėmus S.’ Jokvbaičiui Toron
I
lėtą koncertų.
i to Vlado Pūtvioįšaulių kuopos
Prostatos, inkstų ir šlapumo
1952 m. Stasys persikėlė gy- pirmininkąvimąjjis labai pagytakų chirurgija.
vend į didžiausią Kanados lie- vino tos kuopos, kr bendrai Katuvių koloniją — Torontą. Gia nados šaulių, veijlą. Jau 18 me5025 CENTRAL AVĖ.
irgi suorganizavo labai pajėgų ) tų jis yra Toronte Vlado Pūtvio
St. Petersburg, Fla. 33710
orkestrą “Trimitą”.
j šaulių kuopos pirmininku. Jis
TeL (813) 321-4200
Gyvendamas Toronte sukūre! vra ir Kanados šauliu rinktišeimą ir abu įsijungė į lietuviš-j nės pradininkas, jos organizatoką organizacinį bei visuomeni rius ir pirmasis pii'mininkas.
nį gyvenimą. Užaugino dukrąI Ilgą laiką yra buvęs Lietuvos
Chans* the oil and
f Iters every 3,000 to
Danutę, kuri be akcento kalba j šaulių S-gos Tremtyje centro
Apdraustas perkraustymas
8,000
miles
to
avoJ^
lietuviškai. Priklauso Vlado Pūtį valdyboje. Jo pastangų dėka,
iš įvairiŲ atstumy.
nesting
gasoline.
vio šaulių kuopai ir dalyvauja buvo Įkurti šauliu daliniai. HaANTANAS VILIMAS
lietuviškoje veikloje.
j miltone, St. Catharines ir, SudSent be a Bora Locoa
Tei. -376-1882
ar 376-5996
WvV
St. Jonkubaitis,, SA 236 kuo-i būryje. Be to jis yra aplankęs
pos veikėjo Jurgio Strazdo pa- veik visus šaulių dalinius Kanaidbje. Už veiklą ir nuopelnu^
EERKRAUSTYMAl
Šaulių Sąjungai/ yra apdovano
tas šaulių medaliu ir šaulių
i žvaigždės ordinu. Pasaulio Es
Lridimai — Pilna apdrauda
ŽEMA KAINA
tu Laisvės Kovotojų Sąjunga.
Priimam Master Charge
Stasį Jokūbaitį yra apdovano
ir VTSA korteles.
I
^Anihcny Dias Blue
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063
jusi sidabro medaliu. Taip pat
St. Jokūbaitis buvo vienas ini
PINEAPPLE SPARERIBS
ciatorių organizuojant PabalticBork rad fruit go wdl tc^etber, aod
eombinaticE o£
čių, t. y. estų, latvių ir lietuvių
----------■■■-
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SOPHIE BARČUS

karines - patriotines organizaci
jas. i bendrą junginį — Baltic
Veterans League in Conada.
S. Jokūbaitis prieš 20 metų
įsijungė į Kanados politinę li
beralų organizaciją. Dalyvau
damas si os organizacijos įvairiuose suvažiavimuose, turėjo
progos suJ pažinti su pačiais
aukšščiausiais Kanados krašto
valdžios pareigūnais - ministeriais. Ne kartą yra dalyvavęs
ministerių rengtuose priėmi-1,
muose. S. Jakubaitis nesitenki-l
no vien taurę šampano ar vyno
kaitų su ministerių išgerti ir
grįžti iš suvažiavimų nemo. Jis i
tuose renginiuose ministerių pri
ėmimusoe iškeldavo ir Lietuvos
okupaciją ir prašė moralinės
bei diplomatinės paramos, esant!
progai priminti rusams, kad Lie
tuva yra okupuota.
Stasiui Jokūbaičiui taip vei
kiant, pasisekė įtikinti Kana
dos krašto valdžios ministerių s,
kad reikia daugiau atkreipti dė
mesio į pabaltieč. reikalavimus,
liečiančius rusų neteisėtą oku
paciją. Stasys Jokūbaitis, ga
vęs palankų ministerių pritari
mą, tuojau kreipiesi i Užvienio
reikalų minister! p. M. Sharp,
kaipo vieną kompetetingiausią
minister}, pareikšti Kanados
valdžios vardu nuomonę
apie
rusų Pabaltijo valstybių okupa
ciją. St. Jokubaits gavęs iš ministerio sutikimą, jam pareiškė,
kad idiidelė reikšmė būtų, jei mi
nisteris atvažiuotų į Torontą,
kur būtų sušaukta Pabaltijo
valstybių buvę piliečiai ir spau
dos atstovai. Toje konferenci
joje ministeris turėtų progos
susipažinti plačiau su nelegalia
lusų okupacija Pabaltijo vals-!
lybių ir išgirsti jų pageidavi
mus. Ministeris pritarė šiam
planui, o dėl galutinio išsiaiški
nimo ir datos nustatymo papra
šė Stasį Jokūbaitį atvykti į Ot
tawa.
(Bus daugiau)

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 827-1741 — 1742

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME
2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Ave.. Cicero
Teief. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652=5245
l'RUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE
Patarėjai ir lakioji—c direktoriai:
JEA_\ VANCE ir GEORGE SŪRINI

AiKstes automobiliams pastatyti
——„
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STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai
CMIGĄGO MOTOR CLU13

fiettadieniali ir teknulkmial*

— Aldon* Dcvtw

SENLAUSLA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

rpareribs with the sweet and soar taste of pineapple is a nateriBefore being cooked over a charcoal outdoor grffl, spare*

KAČIJO J 6 IMO* VALANDOS

Moti* WOPA - 1498 AM
teaa*liu*|amM ii nūay
Parts.

GAIDAS“ DAIMID

Stall be quite ddickxa^
This rather robost duh k Ideal fee a tebeeoe party. For
faster group®, allow 1 pound of sparerib* for each person aod
increase the amount of besting sauce accordingly. Acccmpsnj
the riba with cold potato or macaroni salad, sliced tocnatoe^
toasted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

2424 West 69th Street
PON‘T CUT IN BETWEEN
ALLOWING’ SAR^

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinoii

THAT APE

TeL 974-4410

T.Wu 771-154?
»LS9 S*. MAPLEWOOD AVJL
CHICAGO, IL WW

^Uetuvos Aidai”

potOMb
trimmed of ^rtiat &t
igggi c^a ( 48 ob»)
pmespph Wee
eta (M csJ) ar^hari
ptoetppte? Badzaioari
zcap dry White wfc^

tahfeepom'MiiMi *
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
tmsjxxaa peppe

and pour the pfaeappte
Jmee
edf wA wsteK. ReCrifMade for tdboum.
e MeenwMe, prepare tha heating sa
ertMbed pineapple sad Mi MqaitL, the wine, lemon Juice, pKfie»
Bring to a bofl and rimine? for 10 mmutea.
e When nady to griH, place the ribs 6 to 8 Inches above a
medium hot Uro, and cook, tantag frequently, for 30 minutei.
e Dmteg the last If minutes of cooking, baste often with
Bbe ptatepphi aanee, earing acme of it to aerve with the riba.

' f*t 77B-M74

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Ąyenue
Cicero, Illinois •

Telefonas — 652^1003

5 — Naujienos, Chkago, 8, HL

Wann day,

MayX 1(184
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V
Parko
Lietuvai
rt ku O r gan izaci j a
\ d irtu Šeri
per V Bražiofiį atsūntė $25
Naujienų paramai. Dėkojame. Į
J. Ba.gdz.ius nominacijos komi
BERNICE VAIČKUS, iš Mari
sijos va du palė kė valdybos
juctte Pa-.ko, pranešė, k^ l pei-(
kandidatus, štai jie: J. Blažys,
sikėlė cvventi i Redondo Bcae'o,'
G. Giedraitytė, P. Jonelis. J. Ka
valiauskas, A. Kleiza, J. Macke
Dėkojame už $20 Naujienoms;
vicius, A. Repšienė, J. Sasmausparemti ir linkime p. Vaičkusj
•ėkrr.ės naujoje gyveninio vie
Į kontrolės komisiją pasiūlė: toje.
I
Murųuette

BALFo penktojo skyriaus metinis
susirinkimas
1981 m. balandžio mėn. 29 d.
11.15 vai. Marquette Parko lie
tuvy parapijos salėje pirm. J.
Mackevičius pradėjo susirinki
mą ir visus dalyvius pasveikino.
| prezidiumą pakvietė A. Katelicnę, .1. š dlauska, ir garbės
nariais —Centro valdybos kasi-

pirm. Si. Vanagūną.
Minutis atsistojimu pagerini
BALFi mirusieji nariai.
Kadangi Centro valdybos pi r
mininkė M. Rudienė dėl kitų įsi
pareigojimų neatvyko, tai svei
kino kasininkas K. Čepaitis, dė
kodamas už aktyvią veiklą. Tai
pogi pasveikino ir SI. Vana
gynas.
Praeitų metu balandžio mėn.
susirinkimo protokolą perskaitė
A. Katelienė.
Penktojo skyriaus ilgametis
<yirš 30 metų) pirm. J. Macke
vičius padarė išsamų pranešimą
apie praeitų metų veiklą. Buvo
keturi posėdžiai, vienas infor
macinės susirinkimas su rinkė
jais. Prie parapijos bažnyčios su
rinkta $1,700.11; Tėviškės paraP:j°j (pas kun. A. Traki) —
$178. Rugpjūčio 28 d. Vyčių sa
lėje piknike gauta 604.63 dol.
pčlno.
Rudens vajuje dalyvavo 40
rinkėjų. Per 1983 metus surink
ta aukų $18,778.89. Iš viso sky
riui priklauso 1,273 nariai. Bekordistė—G. Giedraitytė aplankė
200 narių ir surinko S2,8<32.
Į Punską ir kitas Lenkijos vie
tas išsiųsta 1,021 pakietai. 1981
metais — 322.
Kasininkas J. Blažys patiekė
finansinę apyskaitą, kurią su
trumpintai paminėsiu:
1983 m. sausio 1 d. $19,029.79.
1983 m. pajamos — $18,778.89.
Apygardos valdybai perduota
$37,600. Pinigai laikomi Mid
land banke.
■Kontrolės komisiją sudaro:
K. Čepaitis, K. Povilaitis ir K.
Rožanskas. Komisijos protokolą
perskaitė K. Povilaitis. Siūlė
apyskaitą tvirtinti. Rankų pa
kėlimu apyskaita ir pranešimai
ėpatvirlinti.

B.SAL CSTATI FOR *ALR
z«wt« — Pftrdrvimei

ja priimtos kaip pasiūlyta.
Keletui asmenų už veiklą pa
skirti gai bes ženkleliai. Dalino

$10

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

PASSBOOK
SAVINGS...

b

INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2231
■

A
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Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
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ELEKTROS ĮRENGIMAI
PATAISYMAI
Turto Chicanes miesto UMlafa
Dirbu ir užmiesčiuose, sreli,
jsrintuotaj ir xilidngaL
KLAUDIJUS PUMPUTI!
4514 S. Taiman Avė.
T»l. 927-3559

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
AR MOTINOS IŠEIS
Iš MADOS?

INSURANCE — INCOME TAX

adresas: Lithuanian Ministries^
P. O. Box 321, Oak Lawn, Ik,
60454.
PJ£XITg JAV

taupymo sonuc

sa® ui for

FSLJCj

Mutual Federal
Savings and Loan
Tel.: 847-7747

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

D Ė M E S LO 62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave^
Chicago, Ilk
TeL 523-8775 arba 523-919T

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

“Yra kelias, kuris atrodo žmo
gui teisingas, bet, galų gale jis
nuveda i mirti”. Patarlių kn..
Miko Šileikio apsakymų knyga
4:12;
“Liucija” jau atspausdinta.
Maloniai kviečiame visus pasi
klausyti šios ‘‘Gerosios Naujienos £i
Lietuviams” šiandien 8:45 vai.
vakare radijo banga 1 150 AM Autorius pavaizduoja lietuviu;
per “Lietuvos Aidus”.
gyvenimą nuo XX šimtmečio
Sekmadienį 9 vai. ryte pei So pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa-'
phie Barčus radijo banga 1 PC
kymai, 184 psl. Kaina $5.
AM išgirsite: “Laiškas Mamai”.
Gaunama “Naujienose” ir pas
Malonėkite parašyti, ‘prisiusi
autorių: 6.729 So. Campbell ;
me knygelę: “Iš praeities tavo
Ave., Chicago, IL 60629.
sūnūs te stiprybę semia”. Mūsų

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI t
Tuo reikalu jums gali daug
padėti teisininko Prano ŠULO
naruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomis
formomis.
Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

tingiame ir taisome visų
$19'stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELAė
■v 6557 S. Taiman Avenue
Chicago, IL 60629 .

M. ŠIMKUS
Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės pra
šymai ir kitokie blankai.
i
L

.- r •z

>

• -■

•

t

Homeowners insurance
F. Za polis. Agent
320816 W. 95th St
Everg, Park, III.
60642 - 424-8654

5 1

Advokatas

, -

GINTARAS P. ČEPfiNASi
Darbo valandos: Kasdien: nnc
& vai. ryto iki 6 vaL vakaro. .
šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL (L
Ii pagal susitarimą.

.

Chicago, HL 60621

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

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

Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, vitnomenės veikėjo ir rašytojo atuminimua.

Vardynas ir trumpa angliška santrauka

Dr. A. J. Goesen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik____ f2.M
zioney orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo Hlaidomi.

.

». MEDAS, 4059 Archer Avinas^ _
Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-59ST I

1849 West 63rd Street

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia

ADVOKATŲ DRAUGIJA

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:
Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarimą.
*606 S. KedzU Ava.
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

all smokes

Naujienos, 1739 S. Halsted SL
Chicago. IL 60608
^6 — Naujienos, Chicago, 8, IU.JE»«hry,

e

ė.

Siuntiniai į Lietuvį
ir kitus kraštui ;

— NAUJIENOMS reikalinga^
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.
Kreiptis darbo valandomis.
— SLA 134-osios Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks gegužės
10 d., ketvirtadienį, 12 valandą,
Great American Savings bendro
vės patalpose, 6201 S. Western
Ave.- Maloniai kviečiame visas
nares dalyvauti.
Valdyba

_

42(4^655 ar 737-171' .

TeL 776-5162

Dr. A. J. Gusaea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais viršeliais__________ ...
84.00
Minkštais viršeliais, tik
|3.00

** KAINA •—• $17. TPersiuntiirui pridėti S1J
............
Blijstl čeki:

—

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
Dilelis butas savininkui. Geras invest
tavimas.

Dr. A. Gugaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pol„ liečia 1SO5
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas k
rutrūpinim^

r
(

...

LIETUVIAMS.

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES
k

-

ČIA GERIAUSIA VIETA

33UK1 Mon.Tuv.rxl.9-4 Thur.*-»*»*t. >-l

,■

l—.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608

ą

• VERTIMAI.

X BACEVIČIUS — BELL REALTY

Interest Rates
on Same įs

Peter Kazanauskas, Pros.

Tel 847-7741

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

H»«h

and Paid Quarterly

'

Namų pirkimas • pardavimas • valdymas
i> NOTARIATAS

AT OCX LOW IATB

Intrwt Compounded

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

*

SAVINGS

Chicago, EL

£212 W. Cermak Road

Aleksas Ambrose,

Minkšti viršeliai.
Kaina $15.
„
Persiuntimas — $1.

l(

MĖNESINIAIS ISSIMOKIJIMABk

UTUAL FEDERAL

Naujincms i

i

autorius,
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią
----Chicagos lietuvių istoriją.......... —....
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

— Nmm), Žemi

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

K. ir V. SKRIPKAI, iš Lock-1
port, Ilk, rašo:
“Prisiur.čiame už 1984 metų
prenumeratai apmokėti šimtą
Susirinkimas baigtas Tautos
dolerių ir linkime visam Nauhimnu. C. Genutis padarė daly
bui išlve.mėri savo darj ienų
vių nuotrauką.
Le.”
širdingai dėkojame už para
Iš viso dalyvavo 11 nariai ir
mą ir 1 nkėjimus.
apie 10 svečių.
Valdybai K. Čepaitis padėko
ONA IŠBACH, iš Los Ange
jo už našią veiklą ir palinkėjo
les Cal>f., rašo: ‘Siunčiu Jums,
sėkmės.
čeki $20 dol.—5 dol. už kalen-j
Po to buvome pavaišinti ka dorių, o likusius — auką. Lin-Į
vute su pyragaičiais.
kiu Jums geros sveikatos teikti}
Ilgametį BALFo veikėją Va
mums gerų žinių.” Ačiū.
lerijoną Šimkų nariai pasiliko
katutėmis.
Sokantieji skaitytoj.u pratęsė
Vienas narys (K. Dundulis) ‘ prenumeratas ir parėmė Nau
pries mirtį testamentu skyriui jienas: S40 — J. BUDRYS, iš
užrašė virš $1,300.
• Flammonid, Ind.; po $30 — S.
PRANCKEVIČIŲ ŠEIMA, iš
K, P.
Cicero. III. ir D. BRAZDŽlO-I
NIS, iš Los Angeles, Calif.; ^201
— IRENA RIMKUS, iš NewJ
Buffalo, Mich.; $10 ir $5 už
AUGUSTINAS Park, IIL; TERESĖ RUDZEVIkalendorių
POCIUS, iš Rochkford, III.; poi^^S, iš Merrillville, Ind. ii P.
R.LB EAST CHICAGOS - IN- į $10 — J. ANDRIKONIS, iš TERESEI IcIUS • iš Brighton
DIANOS SKYRIUS per valdy Manchester, Conn,; L. BIKNE- Parko $4 7 S- TURKEVIČIUS,
Esst Chico^o, Ind. ir S3
bą atsiuntė $100 Naujienų para- VTČIUS, iš JvlnrcĮuette Forko;
j KAZĖ BRAZAS, iš Oak Lawn, JUOZAS MIKĖNAS, iš Cheshimai.
' ’
Širdingai dėkojame už šia ir i m.; K. JASINSKAS, iš St. Pe-į re> Connširdingai
dėkojame
visiems.
i tersburg, Ha.; JOSEPH MAR-j
-nuolatinę paramą.
• TIN, iš Trenton, Mich.; IRENE]
Letroito Lietuviu Organizack
; PETRAUSKAS, iš Burbank,
JAV R.L.3. B-nės Marquette
ju Centras per A. Sukauską at i lll.: prof. dr. P. RAGAZINSParko Apylnkės valdyba kviesiuntė $15 Naujienoms paremti.
j KAS, iš Central, NM.; M. RIDInarįUs j- prijaučiančius daAčiū.
• KAS, iš Afton, N. Y.; A. SABA-j lyguti Motinos Dieną, gegužės
ANTANAS J. ALEKNA, iš LIAUSKAS iš^Santa Monica, jo, 10; vai. r/to vėliavų pakėli
N. Miami Beach, Fla., pranešė, Calif, ir M. VELYKIS, iš Cle me parapijos aikštėje. Vėliau,
kad persikėlė gyventi į So. Bos veland, Ohio; po S5—M. KIRIF 10:30 vai. su vėliavomis daly
JUS, iš Marquette Parko; B. vaujame pamaldose. Motinų
toną, Mass.
ALTOS LAKE APSKR. SKY LUKAS, iš Lemont Ill.; B. PA- garbei prie altoriaus bus padėtas
RIAUS VALDYBA atsiuntė $20 PAURELIS iš Montreal, Que.; gyvų gėlių vainikas. Ponios ir
M. PAUGIENĖ, iš Melrose panelės ]įrašomos vilkėti tauti- J
Naujienų paramai. Ačiū.
niais drabužiais.
Valdyba]

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

L

- ------ --- ——
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'
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-1. "4-. •«£*•
PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAJO

K. Čepai!į, K. Povilaitį ir K. BoBrigton Parko Medžiotojų —
žanską.
'luvdulojų Klubas per V. GaValdvba ir Kontrolės komisi

lecka aUiumė
-
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