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Penki Salvadoro kariai pripažinti kaltais
Nužudytų vienuolių tarpe buv0 lietuvaitė Darata
Kazei, (Kazlauskaitė)
ZAGATECOLUCA, Salvado
ras. — Trečiadienio ryte prasi
dėjo prisiekusiųjų teismas pen
kiems Salvadoro pakrančių sar
gams, kurie 1980 metais suėmė
keturias Amerikos vienuoles,
jas apklausinėjo ir pripažino šni
pinėjančioms .
1980 'metų gruodžio mėnesį
trys vienuolės ir dvi darrbininkės atsirado vietos aerodrome,
tikėdamos išskristi iš Salvado
ro, bet negalėjo. Tada jos ban
dė grįžti į netoliese esantį kaimelį. Ten joms einant, pakraš
čių sargų'buvo sulaikytos.
.Buvo susidaręs įspūdis, kad
jos norėjusios pranešti žinias
apie dvi Maryknol vienuoles, 40
metų Ita Fotd ir 49 metų Mąura Clarke, o trečioji 41 metų Da
nata Kazei (Kazlauskaitė) pri
klausė prie uršuliečių, o 2 mo
terys buvo paprastos vienuoly
no darbininkės.
Suėmusieji kariai pranešė sa
vo vadovybei. Suvo susidaręs
įspūdis, kad jos į Salvadorą at
vykusios šnipinėjimo tikslais.
Pakrančių sargžfi ' įas apklausi
nėjo. Priėje-^^^|ža|ios yra
buvusios- šnHilį: ?i^fM%utarė
jas susaūcįytĖ Bet jįerprl^ sušaudy^ahaij, nutarę?-' jais.- i^rievartaūti/ ; T>abar 'yfėisianif ■ iVisi
penki kariai uz išpnevartavima.

Įtakingiausias pakrančių sar
gu buvęs Carlos Contreras Pa
lacios pranešė tardytojams,, kad
jiems buvo siūloma kyšiai, jei
neliūdytų. Kiti teisiami kariai
vadinasi Įjiis A. Colindres AlemaRį' .-Francisco Orlando Con
treras, Jose Roberto Mirero ir
Daniel Canales
>
s i, Kada buvo suimtos moterys,
jos buvo pakartos. Už kelių die
nų paaiškėjo visa nelaimė. Pre
zidentas Carteris sustabdė 825
milijonų dolerių- mokėjimą Sal
vadoro kariuomenei paruošti.
Labai griežtas teisėjas

Sudarytas prisiekusiųjų teis
mas iš trijų vyrų ir dviejų mo
terų. Teismui vadovauja teisė
jas Bernardo Rauda Murcia. Jis
pranešė prisiekusiems teisėjam,
kad sprendimas privalo būti sku
bus. Suimtieji pakrančių sar
gai prisipažino prie nusikaltimo.
Prisipažinusieji teisme nedarys
jokio pareiškimo. Teisėjai turės
tepusti pagal jų prisipažinimą,
kurį prokuroras paskaitys. Tei
sėjų sprendimas neprivalo būti
vienbalsis. Gali būti kelios tei
sėjų nuomonės. Nuspręs daugu
ma. Bus vienas balsavimas. Tei
sėjas pranešė prisiekusiesiams.
kad jie negali iš teismo salės na-

t KASHMIR

AFGHANISTAN

krai — visai vistiek tui Jonui Kučingiui. Laukiame
ar šioje Olimpiadoje sovietai ir naujojo mūsų klebono dr. AImo išeiti ir su jokiais pasaulie
TIBET (CHINA)
dalyvaus ar ne. Mano požiūriu grdo Olšausko ‘"urbi et urbi”
čiais asmeniškai-kalbėti. Jis nu
būtų geriau, kad soviet?! Olim mūsų kolonijai, nes tikime (ir
rodinėjo, kad 1980 metais gruo
piadoje dalyvautų nes jie gale linkime), kad jo veik’a ir to
džio mėnesį įtampa visame kraš
WEST PAKISTAN
tų savo akimis įsitikinti, ma’y- lau globos tuos stiebus, kurių
te buvusi labai didelė. Pakran
IRAN
NEPAL
darni plevėsuoj nčią neprik. Lie viršūnėse dasnai (parapijos mo
čių sargai turėjo veikti pasku
rw Delhi
tuvos vėliava, kas reiškia, kad kyklos aikštėje — kieme) stebė
bomis.
Karachi
laisvė Amerikoje yra visiems sime laisve plevėsuojančias Ame
Teisėjas paskelbė, kad pri
sovietų pagrobtoms tau- rikos ir Lietuvos vėliavas.
s* EAST
siekusieji teisėjai pripažino vi
Jaučiuosi labai nepatogiai,
toms
PAKISTAN
sus penkis teisiamuosius pakan
kaip laikraštininkas, negalįs da
Dacca (•)
Per daugelį metų, čia, Los; bar paskelbti smulkesnes ap
INDIA
kamai kaltais. Teisėjas turi 15
Calcutta
i Angeles mieste, Amerikos Lie-j linkybes atvedusi ?s Lietuvos
dienų bylai peržiūrėti ir bausmę
; tuvių Tarybos pastangų dėka, i trispalve prie Mokslų ir Pramo
paskirti. Mirties bausmę už nu
• Vasario 16-ją minint, prie miesĮ nės muziejaus Koliziejaus artu
sikaltimą negali 'bausti, nes Sal
: to rotušės būdavo iškeliama Lie i moje, pro kur šios Olimpiados
vadore mirties bausmė panai
; tuvos trispalvė. Dalyvaudavo tų, proga praeis milijonai žmonių.
kinta. Teisėjas atsisakė plačiau
į ceremonijų metu apie pora šim ‘
komentuoti, bet tik pastebėjo,
VI. Bakūnas
i
tų
lietuvių,
miesto
tarybos
at-l
kad jis patenkintas sprendimu,
......
; stovai su proklamacija tą. dieną i — Teisėjas James C. Murray
o bausmę pasistengs paskelbti
; skelbiant Lietuvos Diena, kitų į nuspręs, ar mėras Harold \Vagalimai greičiau.
.
• «s ':^
tautybių atstovai, nepriklauso-1 shingtonas dar tebesąs Chicamos Lieluvos simboliniai vėliav- gos meras. 14-to wardo alderOi
RŪKYMAS LABAI PAVO
Mm
■ nėšiai— Lietuvos (‘garbės) kon manas Edward M. Būrke tvir
JINGAS PLAUČIAMS
iMMI
: sulai. Bet prieš kelerius metus tina, kad jis neturi teisės būti
WASHINGTON, D. C. — Vy
į tai gražiai lietuviškai — patrio-j meru, nes neatliko reikalingu
riausias JAV gydytojas Everett
tinei tradicijai skersai kelio per formalumu.
Koop vakar paskelbė, kad rūky
bėgo “juodas katinas” — rau;
mas labai pavojingas plaučiams.
MEA
donosios Kinijos ir Taiwano Kidtnwyiii
— Gėry meras Richard G.
Tiksliai ir neabejojamai nustaty
! nijos diplomatinis ginčas klaus- Hąlcher norėjo patekti į kon
^Indijos vyriausybė .siunčia kariuomenę į Bombėjaus apylinkes, kad sus ta bta, kad tabako dūmAf Užkrečia
t tuko ženkle: kokiai Kinijai, tau gresą „bet negavo reikalingo bal
.fljdų indų sektą, načė skerdimo ic deginimo musulmonų..
gjįaęs šveąlės proga,
iškel-į su skaičiaus. Sako, kad baltieji
l|avą.
nes
labi
Kinijos
; už jį nebalsavo, nes jis juodis?
ausias
iįteikaravo lydiško miesto stie?{
RADO SENUS
^kelbė,
jas jai
bo savo yčliabcms. Miesto ta- ■ — Sovietų karo vadovybė su
MAJŲ KAPUS
i’įpardūot’dvės
bako!
ryba tarėsi radusi “saliainoniš- į
GUATEMALA, sostinė. — ką” sprendimą nutarime, kadi traukė visas savo karo jėgas- į
Netoli Belitzės atidengė mają neleisti jokiai taniai ar vaistys [ Panj ano slėnį, o ketvirtadienio
Casey kelis kartus pareiškė, kad jis jokių Carterio
kapą, įrengtą kalno pakraštyje. bei prie miesto rotušės iškelti i vakare afganiečiai išdegino vi
Vakai. - ’ v-yriatesiAš' '“gydytoj as
dokumentų nematė, apie juos nęžino
Iš apskaičiavimų atrodo, kad savo tautinę bėliavą. išskyras : sus komunistu centrus: Kabule.
EveretL'Koop pareiškė^ ikad vė
WASHINGTON,
D.
C
Wil- ČIA direktorius turės pasakys ten buvo palaidotas įtakingas
žį gauna ir nerūkantieji: Jeigu
Amerikos?.’ Tai buvo prieš kelis
Ham Casey, CIA direktorius ir tį- kas jam sąsiuvinius įdavė. majų tautos gyventojas.
George Bush buvo Pakis
kambario oras yra užterštas ta
metus
ir
nuodo
laiko
prie
rotu-j
Kapo atidarymas buvo pada švs daugiau nepasirodo joVi} tane. Prezidento Zia lydimas,
bako dūmais,, taf kvėpuojantis' James Baker 3rd pranešė atsto Jeigu mokėjo,’tai turės pasaky
vu rūmu komitetui,. kad Wil- ti ne tik kairų bet ir kiek. Casey rytas labai atsargiai, kad krin
jis pamatė Chuler kelią, kuris
tą tabako dūmais užteršia orą
Mūsų
svetima
tautinė
vėliava
iarp,Casey tuo metu buvęs veik gali netekti saįvo vietos.
prieš kelias minutes buvo rusų
tantieji akmenys nesugadintų
galinanti vėžį arba ėntizemą.
trispalvei liko vienintelė publi bombarduotas.
lus 'Reagano rinkiminio komite
laidotuvių dienų paliktos tvarJie įtraukia tabako durnus ne
kai matoma vieta — šv. Kazi
to direktorius, juos atnešė į ko
ŽUDYNĖS VYKSTA
tiesiai iš cigarečių, bet; kai jie
miero (tiėfuviškcs) parapijom
BOMBĖJAUS SRITY
— Izraelio vyriausybė patrau
miteto būstinę ir padavė komi
Viduje rado kelis puodus. Ša
yra rūkančių paleidžiami į kam
mokyklos
kiemas
aikštė,
kur
teisman 25 žvdus, organizavuteto vedėjui James Baker.
bario orą, kuriuo kvėpuoja ir
Bombėjus, Ind. — Iki šio me lia lavono buvo gražiai nukalta įvairių religinių ir tautinių (lie
Casey labai apdairus ir apsu
sius teroro veiksnius prieš Jor
nerūkoriai. Tie dūmai taip pat
to kruvmiausiės žudynės vyko varinė taca. Ant jos stovėjo -di tuvių) švenčių proga iškilmmgai danijos arabus.
y
krus, bet kaip jis galės iš šios
pavojingi.
Bengalijos pasienyje, o dabar delis puodas, o šalia ant žemės pakeliama Amerikos ir Lietu
bylos išsisukti, sunku iš anks
žiaurios žudynės prasidėjo Bom stovėjo mažas puodelis. Reikia vos vėliavas. Už tai, žinom s, dKolumbijos vyriausybė par
to
pasakyti.
Tuo
tarpu
tiek
te

manyti, kad dideliame puode
— Teisėjas Louis Obardorte
bėjaus apylinkėse.
davinėja narkotikus ir sudari
žinoma, kad Casey visai nekal
turėjo būti gėrimas, kurį mažu deEs ačiū ne miesto tarybai
atmetė 120,000 japonų skundą '
Vakar Bombėjuje žuvo 6 po
burmistrui*, bet jau pensijon te nėja aukso atsargas.
ba su Baltųjų Rūmų reikalų vepuodeliu galėjo semtis ir gerti.
už laikymą konpentrasijos sto-,
licininkai. Jie skubėjo Į riaušių
beinančiam. dideliu nuopelnų
Bet įdomiausia buvo molinis
vykioje karo metu. Japęmai no- ,
sritį, bandydami ginti bėgan
— Ekspediciją į Gualemalcs
rėjo gauti 24 bilijonus dolerių. Į Teisėjas Greene negavęs jokio
ąsotis, labai gražiai išmargin lietuvių parapijos ir kolonijos
čius
iš
Bivani
indų
puolamus
ugdyme turinei m, per beveik kalnų k. ;>us organizavo Natio
įsakymo iš aukštesnio teismo,
tas, užkimštas suktu kamščiu.
Teisėjas sako, kad pavėlavo
arabus.
Jie
puola
grupėmis.
Vie
i paleido teismo dokumentus vie
10 metu uoliai di* būviam prela nal Geograplric Society.
Pries
pusantro
tūkstančrio
me

skundą, nustatytas terminas to
šumon. Paaiškėjo William Ca- nas priartėjo prie arabo ii dūrė tu jau vartojo suktus kamščius.
kiems skundams jau pasibaigė.
jam į vidurkiu. Kai jis parkri
J Islamabad

iHIMi

sev.

Caspar Weinberger

‘

Gegužės 25: Beda, Grigalius
Sekretorius Casper Weinberger
VII( Marija Magdalena
pasmerkia rusus už naudojimą

Saulė teka 5:23, leidžiasi S':T2 galingų aviacijos bombų prieš

Kabulo priemesčk) gyventojus.

Michigan© demokratas Donai
J. Albosta, pakomitečio narys
pataria kiekvienam atstovui su
sipažinti su byla. Jis primena,
kad turės būti sprendžiama. Da
bar reikės išaiškinti, kokiu būdu
prež. Carterio sąsiuvinis pateko
į respublikonų rinkiminį komi
tetą. Jei kas įėjęs į Baltuosius
Rūmus juos pavogė, lai nusi
kaltimas ,už kurį tas žmogus
privalo būti baudžiamas.
Teisėjas Greene šitą reikalą
supranta, todėl jis taip drąsiai
prokurorui Franch Smith įsakė
pradėti bylą. Prokuroras Fr.
Smith pabrėžė, kad jis kreipėsi
į aukštesnį teismą, prašydamas
sustabdyti federalinio teisėjo
įsakymą, bet iki šio meto aukš
tesnis teismas neskuba. Pačiam
prokurorui būtų daug geriau,
kad byla prasidėtų ir tikruosius
kaltininkus išvilktų viešumon,

tęs šaukė pagalbos, tai kitas at
bėgęs apipylė sužeistąjį žibalu,
o trecias jį padegė. Jeigu kuris
dar bando degantį gelbėti, tai ir
tas galina durtuvu į vidurius.
Vakar šiauriniame Bengalijos
pakraštyje žuvo 35 arabai. Tūk
stančiai jų bėga į pietus ir pra
šo vyriausybės pagalbos. Vyriau
bengalų

— Vokietijos prezidentas iš
rinktas Richard von Weiz
T?achen.. Jį pasirinko kancleris
Helmut Kohl ir Willy Brandt.

Už pasakytas kalbas juodžių
susirinkimuose meras Harold
Waslnngtonas pirma imdavo po
$500, o dabar reikalauja $600.
— Kristine Holdened pirmoji
moteris baigė JAV’ aivyno aka
demiją pačiais geriausiais pažy
miniais.

— Prcz. Reaganas yra pasi
ruošęs prašyti Kongresą leisti
jam parduoti S rudi Arabijai
1,200 moderniausių lėktuvų naf
tos transporto laivams ginti Per
sijos įlankoje.

— Kinijos vyriausybe
— Ketvirtadienį aukso^ unlijj
nuoja savo kariuomenėj
kfernevo $375.
kariškiams laipsnius.
— Saudi Arabija yra įsitiki
Georj• Shnltx r
paruo—
Kinijos
vyriausybė
nusi, kad patys arabai yra pa
jėgūs dabartiniam Tranui savai šė Įstatymus kariuomenei suma- Valstybės sekretorius pritaria prezidento Reagano vedamai poli
iinti.
tikai, kovojant prieš rusų norą pavergti visą pasaulį.
dyti.

MONTREALIO NAUJIENOS

Laiškas Redakcijai

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS

KEISTAS BALFo VEDĖJOS
ŽYGIS

I

Motinos dienos minėjimas, ku
rį suruošė Muntrealio Lietuvių
Lmctruomenė ir jos jaunimo
sekcij 3, 19X4.V. 13, sekmadienį,
prasidėjo Aušros Vartų bažny
cioje šv. Mišiomis, kurias atna
šavo mūsų klebenu Jonas Ku
bilius, S.J. Pakalbėjęs kiek apie
motinas, pranešė, kad šv. Tėvo
apsilankymo Mcntrealyje rug
sėjo 11 d. proga, kas nori da
lyvauti jo mišiose J any Parke,
jau šiandien turi pasiimti kle
bonijoje dalyvavimo pažymė
jimą ir pasą, nes be jo nebus
galima įeiti į parką.
Turbūt dabar jau kiekvieną
sekm ad ienį girdėsime į vai ri ų
pranešimų apie šv. Tėvo vizi
tą, nes jau ir praeitą sekmadie
nį, kun. J. Aranauska^, SJ, sa
kydamas pamokslą vaikams pri
imantiems pirmąją komuniją,
(jų šiemet buvo devyni, kuriuos
paruošė sesuo Palmyra), kad
vaikai turi jaustis labai laimin
gi, priimant, pirmąją komuniją
Uis metais, kada pirmą kartą
aplankys Montreal} šv. Tėvas.

lonskio pokalbyje. Galimas daiktas, kad pirma pasikalbės popie
žius ii* prezidentas, o vėliau prie
jų prisijungs ir pats kardinolas.
Tai būtų pirmas popiežiaus
pokalbis su pačiu aukščiam iu
lenkų valstybės pareigūnu. Iki
šio meto popiežius kalbėdavosi
su &en- Jaruzelskiu, bet daLar
pokalbis ėjo su prez. Jablonskiu
kardinolu Glemp.

atsiradusi tarp mūsų, savo gim
Per eilę melų. BALFo meti-!
tajame Montrealyje. Dėkoda
niuese pranešimuose vis girdė
mi, kad mes jos nepamiršom,
davome, kad liALFo Centrui
pradeda skaityti paskaitų apie
įstaigos tarnautojos Grožvvdcs^
šių laikų modernišką moliną,
Giedraityk-S, be darbo įstaigotokią, kogia ji yra šiuo metu,
je, kasmetinė BALFui surinktų!
ir nebaigia savo gražų žodį Ma
aukų suma siekia poros tūks
černio šeštosios vizijos eilėraš
tančių dolerių. Manėme, kad ji BYLĄ PRIES REGISTRUOTĄ’
čiu.
JĄ VĖL ATIDĖJO
sąžiningai dirba BALFui ir yra
Pranešėja Irena-Adamonytė
naudinga BALFo organizacijai.
Connectituc valstijoje regis*
pasakė, kad tolimesnę progra
mą tęs lituanistinės mokyklos
Bet daugelį nustebino žinia, truotes Lietuvių 'Bendruome
mokiniai.
kad vieną šeštadienio rytą, vos nės Iškelta byla prieš Illinois
Taigi, mokytojai Marijai Adajai atėjus į darbą, buvo jai įteik registruotą Lietuvių BendruoI menę atidėta. Priežastis: kal
menytei vadovaujant, patys ma
ti čekiai ir pasakyta, kad dau
tintojų buvusiam advokatui at
žutėliai mokinukai padeklama
giau ji BALFui nebereikalinga. •
sisakius tęsti bylą, pasamdytas
vo ir net pašoko kaip mokėjo,
Paprastai amerikiečių įstaigos
naujas advokatas.
nes jau daug jų yra, kurių tėvai
raštu praneša atleidimo priežas-.
neišmokina lietuviškai kalbėli,
tį. O jai buvo pasakyta,
Į
o mokykloje tik pradėjo dardaugiau nebereikalinga.
Lie>uv->s nepriklausomybės laikais Alytuj t pastatyk dviaukštė mūrinė mokykla
mokytis.
Grožvyda yra žinomo pedaO Raimondas Verbyla, nors j
; gogo, rašytojo Giedraičio duktė.
mažesnis už savo akordeoną, bet i
Stebimės, argi BALFui nebe
sc, <š SLA centre Labdaros Fon
HAMILTONAS, 0NT., KANADA
kai astisėdęs paėmė savo instru-i
do gauta $120 pašalpa. Kuopos reikalinga aukų?
mentą ir pradėjo groti gana ga.r-|
Ignax Petrauskas
•žd ninkas Ig. Varnas pranešė
Sėkmingas SLA 12-ros kuopos L'im s valdybą ir aptarė
šiai ir su tokia gera technika, j
apie kasos stovį. Kuopos iždo
metinis susirinkimas
veiki;
tai publika suprato, kad iš to I
Susirinkimą atddrė kuopos globėjas T. Melnykas perskaitė,
POPIEŽIUS TARĖSI SU
mažojo muziko užaugs geras Į SLA 72-ros kuopos metinis pi;m. J šarapnickls, paprašy pajamų ir išlaidų patikrinimo
LENKIJOS PREZIDENTU
akordiohistas — solistas ir tau nariu susirinkimas, ivvkes š. m. damas narius pagerbti tylos mi aktą, kur buvo pažymėta, kad
tinių šokiij^sokėjams geras rit kovo 31 d. Igno Varno patalpo nute mirusį ilgameti kuopos vi- atskai tomybės knygos vedamos i
ROMA, Vatikanas. — PraeiPo pamaldų, motinų pager
se, apsvarstė valdybos patiektą
miškas palydovas.
Į tą savaitę į Romą atvyko kar
vicepirmininką Vlaką BAGDO- tvarkingai.
-O
1
bimas vyko .Aušros -Vartų salė
Toliau, jau didesnės mokinės 11-kos punktu dienotvarkę, iš XT \
I
SLA 72-ros kuopos valdyba dinolas Glemp. Ketvirtadienį į
je. Prie įėjimo visoms mote
ir Mo.ntrealio konservatoristės, klausė kuopos metų veiklos
1984 metams išrinkta tokia:' J. Vatikaną atvyko Lenkijos pre
rims buvo prisegtos gėlės.
pranešimą,
išrinko
1984
mci
Kucpcs
valdyba
pasiūlė
Vla

seserys Kristina ir Daiva BarPaskaitai buvo^ pakviesta bu
dą Bagdoną, ilganlclĮ SLA 72- Šarapiūckas — pirmninkas ir zidentas Henn’k Jablonski. Iš
šauskaitės skambino pianinu.
finansų sekretorius, K. Mikšys anksto buvo susitarta, kad prez.
imu
vusi montrealietė. Rasa Lukošeros
kuopos
vicepirmininką,
ku

” Abi jos jau gerokai pažengu mūsų ateitis. Bet mes monlreaJablonskis
tuojau
pasimatys
su
—
vicepirmininkas,
J.\J.
Bajovičiūtė - Kurienė, kuri nuo ma
sios, jgavusios jau geroką tech liečiai sakome: Jaunimas jau ris dirbo ir kitose organizaci j raitis — protokolų sekretorius, pačiu popiežium.
žų metelių iki nutekėjus net į
joje. įamžinti Lietuvos Laisvės
niką. ypač vyresnioji Daiva jau mūsų dabartis.
i lę. Varnas — iždiminkas. Iždo .
Trečiadienį atvykęs kard.
Windsora,” Ont., pernai vasarą,
Ižde. Susi rinkimas vienbalsiai
visai laisvai skambina.
Auksinio amžiaus “Rūtai” klu
oglobėjai -- G. . Melnvkas ir R• i Glemp jau matėsi su popiežium.
buvo labai darbšti lietuviškoje
pritarė. Visi nariai, dalyvavę Matukaitis.
■
Jeigu
neišvažiuos
iš
Montre-,
Ligonių lankytojai Jis tuojau, pasimatė su. popie
bo nariai, kurių yra 130, dabar
veikloje.
susirinkime,
šiam
tikslui
įteikė
—
Z.
Puli'inauskas
ir V. Tripo-} žium, bet nepaskelbė- kalbos, tu
■alio, turėsime pianistes koncer- tik iš šono stebi jaunųjų lietu
Mes ją matydavome visur,aukų.
tarites.
1 viškąją veiklą.
rinio. Manoma, kad jis daly
kur tik mūsų jaunieji ką nors
Kadangi
velionis
priklausė
vi

Pasibaigus programai, scenon.
veikdavo lietuvių tarpe.
šiais metais vėl nutarta ruos- vaus popiežiaus ir prez. Jabsai eilei organizacijų ir nuoMotinos
dienos
minėjimas
atėjo M. L. B-nės pirmininkas:
Ji vadovavo choreliui, pritar
šidžiai rėmė aukcęnis tautinę t: SLA tradicinę gegužinę lie
Arūnas Staškevičius. Mūsų pir baigėsi. Išėjome iš salės į šal
—
dama gitara, ir pati giedodavo
bei kultūrinę veikją, tedėl bus jies 2.2 d. A. Padolskio sody
mininkas irgi • jaunas; baigęs; tą, vėjuotą orą. Nors jau ir ge
■bažnyčioje. Gintaro ansambly
kreipiamasi ir i kitfcs geros va- boje, Paris, Ontario. Geguži
lietuviškąją mokyklą ir litua-j gužės mėnesio pats vidurys, o
L•
JA
!&
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
je, skambindama kanklėmis,- de
lios lietuvius, prasint aukų. • nės tik.Jas — įamžinti Kana-į
pas
mus
dar
šalta
ir
dažnai
ly

nistini seminarą. Jis buvo ne
dos Lietuvių Fonde politinį ka
klamuodavo eilėraščius, lyg tai
yra seniausia, didžiausia -ir turtingiausia lietuvių fratemalinė
Kuopos pirm. J J Šarapnickas
pamainomas akordionistas, ly ja be sustojimo ištisas dienas.
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti*, jau per 97 metus.
lini
kun.
A.
Svarinską.
būtų tikra aktorė, dainuodavo
Namuose dar kūrenami pečiai. pranešė apie kuopei praeitų me
dėjęs
visus
tautinių
šokių
šokė

Kun. A. Svarinskas be jokio
^LA — atlieka kultūrinius -darbus,, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
ir šokdavo. Ir, pagaliau, tapu
Kažin ar sulauksime, paga 1 tų veiklą, pasidžiaugdamas, kad
jus, o dabar iš profesijos peda
darbus dirba.
nusikaltimo yra Lietuvos oku
si Gintaro vadove, visam an
liau, šiltesnės vasaros.
! ruošta 1983 metaisį gegužinė A. panto — Sovietu nuteistas’ il
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS WXTQNUS dolerių
*
*
aįc
sambliui vadovavo iki išvykimo gogas.
Padolskio sodyboje^ buvo sėk
apdraudų savo nariams/ 5: ■
Kalba
lietuviškai,
angliškai
ir
giems metams vergų darbams
į Windsora.
prancūziškai. Mokina qvebekie- .Montrealio Lituanistinė mokyk minga, todėl iš gąųlg rpelno gą7 ir bausmei atlikti ištremtas į So
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
Įėjo
paskirti
aukų
šioms
organi

Baigusi lituanistinę mokyk čius prancūziukus anglų kalbos.:
la perėjo j jaunųjų rankas
vietų Rusiją.
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
zacijoms: Kanados į Lietuvių
lą, kurioje vėliau mokytojavo. Lietuvių mokykloje dėsto lite
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
Mokyklai
vadovauja
Julija'
Fondui ir Tautos Fondui — po Ruošiant SLA gegužinę, pi
Kalba labai gerai lietuviškai, ratūra ir lietuviu kalba.
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
Adamonytė, tos pačios mokyk $100, Hamitono Radijp valandė niginės loterijos šį kartą nebus.
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam
angliškai ir prancūziškai. Visa
Pirmininkas, padėkojęs vi
los
buvusi
mokinė,
ir
kiti
7
mo

aukštojo-mokslo ir jų gyvenimo pradžiai. .
Kuopos
valdyba
kreipiasi
į
ge

lei
“
Gintariniai
Aidii
”
—
$25,
da kalbėdavo tomis kalbomis siems programos dalyviams, mo
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
kaip pranešėja^ pav., 16 Vasa kytojams ir taip gausiai susi kytojai, beveik visi, ne taip jau BATUNui ir ’:Lithu|nus” žur ros valios lietuvius, kad parem
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
seniai baigę tą pačią mokyklą. nalui — po S20, Vaškrio 16-to- tų gegužinės ruošą, paaikodami
rio šventėse. '
' • ' -i
rinkusiems svečiams, pakvietė
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Dabar mokykloje belikę tik sios gimnazijai — $lį5, ir Ka loterijai laimikių. Savanoris Ir štai Rasa, dabar jau mūsų visus pasivaišinti.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjus,
20 mokinių. šįmet gegužės 12 nados spaudai — $94.50. Viso kūrėjas A Padclskis tam tiks
jie
Jums mielai naselbės į SLA įsirašyti
viešnia, publikai plojant, pasi
Kai skaitai laikraščius, visur
d.
mokykla
pradėjo
vasarines
lui
jau
panikoje
vertingą
daly

$374.50.
rodo scenoje. Ji džiaugiasi vėl vis pabrėžiama: Jaunimas —
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
atostogas.
SLA nariui A.Kauspėdai ser ką.
E. Kardelienč gant ir esant slaugyrio namuoSusirinkimas praėjo
labai
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
draugiškoje nuotaikoje. Po už
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
baigos Iš Varnas visus pavaiTeL (212) 563-2210
šino kava ir sumuštiniais.
e
_ > UTKRATORA, lietuvių literatūros, meno ir mokei ■
SLA Narys
GIFT PARCELS TO LITHUANIA
m. metrašti*. Jame yr* vertingi, niekuomet nesensta, Vine
Jrėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenki-*
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
T. Rankflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1
2608 West 69th St, Chicago, Ill 60629 o TeL 92512787
Keliaus straipsniai bei studijos, Muštruotos nuotraukomis t
M- K. Čiurlionio. M. iHefkio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir A. Vara.Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
kūrybos poveikriai*. 365 pn*L knyga kainuoja tik £3.
Maistas iš Europos sandėlių.
> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn
MARIJA NOREIKTENE
fialų šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atiminimai apie datm
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja®
tiems, gėrintis autorės, puikiu stiliumi ir surinktais duomenj-mt /nMiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!iiinrjniin!i!ifi!Hiiiiiniihiiiiimirinii!iiiiiiiiihiiiiiniulsrHb
bei užkulisiai*. Studija..yra 151 pusi., kainuoja 82.

ENERGY
WISE/

j

*
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■

*

1

v

'« VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht*
ratūrinė studija, suakirštyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr

SIUNTINIAI I LIETUVA
Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

> L1E7ITJ V iaKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-T<m<lrat
įdomiai parašyt* stadija apie Rytprūdua, remianti* PakalnM k
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai jdomū* Hekvfonan
lietuviui. Leidinys Btustroota* nuotraukomla, pabaigoje duodami
ritovardžių pavadlnlmaletr Jų vertiniai | vokle&ų kalbą. Labs
Gandingoje 53S puaL knygoje yra Rytprūalų temėlapla. Kaina S*

Ml W. 69th St, Chicago, Ui. 60629 ♦ TeL 925-2737
, L-

y ALANTI N AS

V.

> K4 LAUKIS LIMB, rašytojo* Petronėlė* Orlntaftėa at*i

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revolludonlerfua, neaupntk
tat ir klaidingai interpretuojamas gyvenime tr politikoje? tik B
Jurgio Jašinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų Ir po*
Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui šmogaua tdM»
Kayga jr** didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fdL

JAY DRUGS VAISTINE
2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
• BtJPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI
DUMYNAI

N* .5

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ _
ATEINA LIETUVA,

•__________________________________________________________ .

tnfnSmal ir mintys apie aamenla tr vietas neprik. Lietuvoje ir pb
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui
bet kainuoja tik H

Ini LIUDAS MIKŠYS,

• FANNIE MAY SAL

• KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

N

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuvių kalbą. Jia mokėsi kartu su kun. Jaunium ir proi. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių .kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus
tr patarė mums toliau studijuoti.
lalna J25. Kfett ylrieflal.

fe

u

F*št*s p.
J

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. vak.

ųr KATT^t^ ^S NOVKLK, E_ Soočemko kšryba, J. Valafll

D. KUHLMAN, B.S., Registruota* vaistininkas

TeL 476-2206

.'

KXHJIEK0 8
B. Halsted St, Chicago, IE 8OSJ8

—

'fe

t?

8 — Naujleoo*, Chicuo, 8, HL
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tartuou.
Murkas, obuolius ir salieras
sumaišyti pirmiausia su citrinų
sultimis ir smulkiai sukapota^
žalumynais, petražolėmiis • ir
kt). Viką gėrai suspausti, kad
vitaminai ir mineralinės medžią
gos negalėtų išnykti, ir 1 — 2
valandas palaikyti.
Pagaliau į mišinį reikia įpilti
vaisių sirupo (serbentuiviečių,
žemuogių ir kt.), alyvos ir vis
ką sumalti.

T.iv'.i. anot gaišiojo Gayelerd
ITausc/, stebuklingasis maistas
\;a _r kitaip vadii»ama> bul
garų pienu. Jis Bulgarijoje sulūgsta savaime: ten gamtinės
sąlygos yra palankiom tos rūšies
rūgimo bakterijoms. Užtat bul
garai joggurto daug naudoja,
Nuo te, sakoma, daug priklaulausąs io sveikatingumas,nors
vra stebėtojų, tvirtinančių, kad
jie atrodą lietingi ir krūtingi
dėka savo siuvėju, kurie deda
i cikiamose vietose storus vatos
sluoksnius.
bebūtu dėl bulgaru
peungumo. jogurtą s vra nau(lotinas. ne tai yra lengvai vir
maista turįs savyje
skinamas maistas,
visą vitamino B kompleksą.
Jogurtą galima padaryti iš
lieso pieno. Bet tam geriau
vartoti pieno miltelius. Iš jų
pienas yra lygiai blogas,
Kaip
kartono buteliuose pirk
tasis. bet jis kainuoja beveik
du kartu pigiau ir jo tirštumas vra nustatomas pagal no-

ant dėžutės būtų pažymėtas jų
gamybos būdas.
Path jogurto darymas yra la
bai paprastas. Pirmiausia reika
lingas stiklinis inefe^. Neturint
nieko po ranka, virtuvėj e anl
lentynos, galima rasti kokį bokalą su burokais
gurkėliais
Jo turinį isverčiam kur pato
giau. Maistui tckia^ prekės vis
tiek netinka.

sę, ar du trečdalius — žiūrint
kokio tirštumo jogutą norime
darytu — pripildome milteliais. Paskui užvirfnam reikiamą kiekį vandens iii? jį atvėsives.
uam iki drungnume Tą vanTaip namuose atsiras dar vie
denį užpil am ant biiltelių, is
nas elektrinis indas.
Kai
maišam ir le i tižiam jam dar at
kur.es šeiminikės juos mėgsta
vėsti. Kai gautas skystimas yra
tai duoda jom^ profesionališ
tik šiektiek drungnas — be
ką savijatuą. Nepatogumai su
veik kūno šilumos— įdedam po
jais yra tas, kad jie šiek tiek
rą ar trejetą šaukštų krautuvėj
perkaitina jogurtą stiklinės apa
pirkto jogurte ir vėl smaisoru.
čfee. kur pienas pasilieka kar
Dabar indą reikia padėti kokiotais nesurūgęs. To galima iš
ie diėgnoįe vietoje, - payyzvengti. pastatant aparatą ne la
džiu.i, ant radijatoriaus - ir už
bai šiltoje vietoje apyvėsiam
kelių valandų (nuo keturiu iki
Ansčau pieno milteliai buvo
kambaryje, pridengiant jį laik
astuonių)
urūraščiu.
,
>’
gaminami diem būdais. puršRyte yrą
valgomi
patys
kimu (spray proc ) ir \clais
su: ūgti reikia nuo /:žmogžudiškiausin valgiai: be
(roll proses^). Dabar naudojaF. IdipsnMį
konas, kiaušiniui, sviestas, duo
mas visų Kompanijų tiktai an?
ka?i
•
imant
jn's
na, “komfle^kąs”, cukrus. Juos
trasis būdas: pieną: yra leidžramas per volus ir išgarinamas sta tokioje šilumoje, kurioje in -galima pakeisti įvairiais patiėdideliame karštyje Jo maistinė das, prikib us prie jo ranką, .kalais su 'ogurių. Pavyzdžiui,
vertė sunaikinama bet tas ne- yra vos pastebimai drung kad ir iš tokių receptų: užmerk
i.
\ '
patogumas kompanijoms ne^u nas.
ti iš vakaro traiškytų avižų
Jei neįmanoma ' rasti vietos ^svarbu, kad jOą nėbūtų quickK’iaro daug galvosūkio.
;u pastovia šilumą, joguitui da cookmg’*), ir išhikštėntų saulėm
Šiuo metu galima rasti
ryti galima nusipirkti tam tik Tgrąžų (randamos supermarke
tolių pagamintų pirmuoju
du. purškimu (spray process, rą aparatą. Juos' paidavinėja Tuose ir sveikatos maisto kfautiktai supermarketuose ir tik didžiosios krautuvės.kaip Eaton, i tuvėse), nakčiai padėtimi ind?
tai trijų svaru dvdžio kartono Simpsonsy. Jie . kainuoja- apie f į šaldytuvą, y Ryte pridėti jo
dėžutėse, tad juos perkant rei <25, gamina iš karto 6 stikli- gurto ir kiek medaus. Taip gau
kia rūpestingai patikrinti, kad nes, jogurto ir ima 25 watų sro- naši gana skanus sveikų gami

Ind that’s -adiere ILS. rings Bonds come ra. Bey
za through your bank- Of
y^ur husband t®
n up fe tBė Payroll
3 Plan Where be wcrk&
Chat way, while you're
eting the day-to-day
'
ises, you’ll still be btriktew
lore secure future foryoor

J _S. Savings Bonds. Fer
voman who really kuo7-’7

cheterio iSaugmo bei augina /
vaikus, u^luikc švarą bei tvar-i
ką 14 kambarių name be tarnaites ar pašalinės pagalbos n Į
dirba Nuodų kontrolė* centre.I
yra laiko išnaudojimo eksper
tė. Savo patyrimą ji suveda į
10 skirsnelių:
— Prijunkite telefono ragelį
prie ilgos vielos, kad kai bedeg
ina galėtum judėti ir ką nors
dirbti.
I — Surinkite daiktus, priklau
• Nevartoki guminių piršti
sančius 2-ajam aukštui ir padė
kite juos prie laiptų, kad einant nių valant ir blizginant sidabrigalėtumėte paimti ir padėti į >niųs daiktus. Guma tamsina si
dabrą.
vietą.
• Jei jūs turite vargo skutant
— Dėvėkite suknią su didelė
mis kišenėmis, kad valant kam morkas, pirmiausia užmerkite
barius galėtumėt į juos įdėti ne jas verdančiam vandenyje ir po
vietoj esančius daiktus, o vėliau penkių minučių įmeskite į šal
tą vandenį ir žievė pati nu
padėti i jų vietą.
— Kojinėms ir kitiems vaikų eis.
•daiktams sudėti vartoti įvairių
• Jeigu turite bėdos su jūsų
spalvų plastikines skryneles su
vaikų vardais ant jų. Vaikai jas raktais, laikykite ant stalo ma
pasiima ir tvarkingai laiko sav? žą dubenėlį ir įėjus vidun vi
sad įmeskite raktus į jį. Nie
kambariuose.
kad nereikės gaišti laiko ieš
— Savo rankinukuose turėkit
Kuršių mariose
kant raktu.
laiškų popieriaus ir laukimą gy
dytojo kabinete ar kitus išnau• Amerikiečiai valgo pietus
Salieru sriuba. 1 litrui van 1 dekite laiškų rašymui.
nių valgis
po dienos darbo. Lietuviai ūki
— Turėkite paruošusi krepše
N. Kinetinskas dens — 1 svogūno galvutė, 1 di
ninkai pagrindinį maistą val
delis salieras, perą lapų kopūs lį su kojinėmis, kad galėtumėt gy (Savo rytą. Taip pat rytą pie
to, 3—4 bulvės, petražolės šak dirbti kaimynei apsilankius.
tus valgydavo anglai. Tik ka
nelė. Daržovės nulupti, nuvaly [ — Planuokite visus darbus iš raliaus William Nugalėtojo lai
KAIP IŠVENGTI BĖDŲ,
ti ir virti, kol suminkštės. Dar vakaro. Jei trūksta laiko ir nė kais, 9-me šimtmetyje, buvo pra
RAUGINANT DARŽOVES
žoves išgriebus, pertrinti ir su ra noro, nevalgykite pnešpie- dėta pietus valgyti vidudieny
Ontario' Agrikultūros ir Mi pilti skystį atgal, kuriame vi
je. Karalius Henrikas VII (1459
—
Pasidarykite
darbų
sąra
tybos ministerija auoda keletą rė, įJėti pagal skonį ir sveikatą
--1509) kažkodėl pietus valgy
o
nelaikykite
juos
savo
at
druskos, lauro lapelį, pipirą, už
gerų patarimų:
davo 11 vai. Maždaug tuo pa
mintyje.
Įėjus
į
kambarį,
sten

— Rauginamos daržovės susi- virinti.
čiu laiku Prancūzijos karališka
kitės
jame
atlikti
visus
raukšlėja, kai praeina per daug k
sis dvaras ir didikaipagrindinį
Valgyti su pyragu, užbaltinti bus.
laiko nuo jų mukynimo iki ran ■
maistą valgydavo 9:30 v. ryto,
manote apie šiuos
ginimo; kai raupį as ar syrupaš pagal skonį grietine ir užbarsty
o dabar po 50 metų 2 vai. / Gi
Lietuvoje tekias
yra per stiprus; kai yra varto-1 ti susmulkintais salieru lape patarimus
1945 metais valgė j^^aŲriVėliau
liais.
moteris:
:ai kas su pajuoka
jama per daug cCto ir per iria-1
Porai. Žaliųjų porų dalį var vadindavo. Barbemis devyndar. pietus pradėta .valgy^-liet 8 vai
žai vandens.
*
Tik Dikensas? ir kiti žymūs as
— Minkšti ir slidūs raugmiai ; toti sriuboms, kaip prieskonį bėmis.
menys patys valgė ir kitus vai
pasidaro tada, kū įdedama per baltąją dalį galima pagamint
šino 5:30 vai. ‘
.
@ Šviežių daržovių mišraine
mažai druskos a: acto Į rauga kaip patiekalą ar priedą prie
patinka vaikams ir suauguis kai nenupkunami agurkų mėsos ar žuvies.
® Daugelį baldų galima at
galiukai raugina It. kai riėnit- Salieru kepimas.Kelias salieru nems. Reikia: svaro stambiai naujinti labai lengvu būdu. Rei
griebiamos putos kasdieną riiib I gei nuvalyti ir virti pasūdyta tarkuotų morkų, puses svaro kia paviršių nuvalyti benzinu,
stambiai tarkuotų obuolių ir
faugąlo.
me vandenyje Išvirus nusunk
ir uždėti sluoksnį baldams vakpusės
svaro
stambiai
tarkuotų
įlenkia per darg kieta;
ti ir sumalti į skystį, kuriame
salieru, 2 kaukštai citrinos sun
dilo arba jeigu laikoma
virė salierai, sunaudoti* sriu
boms. { tą masę įmušti 1-2 kiau- kos. 2 šaukštai vaisių sirupo. 3
tfaug šiltbje vietije.
s Perplaukite grybus van
šaukštai alyvos, smulkiai kapo
Įšinius,
baltymu*
išplakti
iki
deniu nuplovimui smėlio,.' ta
— Tamsios spalvos rauginiai
tų žalumynų.
I
putų,
įdėti
2
šaukštus
pyrage
čiau nelaikykite vandenyje,nes
pasidaro, nauido.ant maltus prie
Morkas, obuolius ir salieras
džiūvėsėlių.
,
Viską,
išmaišyti.
skonius, o ne grūdus (pyz., pi-j
nuvalyti ir stambiai sutarkuoti.' grybai sugeria vandenį ir daro
Bulves
išvirti
su
lupynomis,
si perdaug drėgn*.
pirus), jeigu vandenyje yra!
Obuolius taip pat nulupti, iš
iiulūpūs
supiaustyti
griežinė
Magdelena, Šulaitienė
per daug geležies (ar kitų mi- j
jų išimti vidurius, su žieve
bais.
Dėti
eilėmis
į
indą,
išteptą
neralų), arba naudojant virtu-Į
stambiai sutarkuoti. Sal-eių
vei įrankius š žalvario, gele-j alyva ir išbarstyti džiūvėsėliais stiebus išplauti, nulupti, -dar
žies ar galvanizuoto metalo.
j salieru masę ir bulvių griežinė kailą nuskalauti ir stambiai su
liūs. Viršutinė dalis— salierai
— Baltes niosėdos indo dug
ne atsiranda naudojant papras ant viršaus užbarstyti pyrago
tą <druską: geriau vartoti spe džiūvėsėlių ir užtarkuoti lietu
cialią raugininio druską (‘'pitk-1 viško sūrio. Kepti 10 — 15 mi
ring’' salt).
Į nučių. Valgyti su pamidorų ai
grybų oadažu.
(Bus daugiau)
NAUDOKLVE DAUGIAU
DARŽOVIŲ
KAIP PARUOŠTI
VARšKg SU VAISIAIS
Pavasari stenkimės auginti
įvairių daržovių ir daugiau pa
Tam reikalui paimti:
J
tiekti savo šeimoms.
1 pakelis Varškės, 1 dėžutė
Daržovės turi daug vitaminų labai smulkiai piaustytų anana
ir gytllomij'u savybių.
sų, 1 dėžutė apelsinų, apelsinu
1 ‘Jelio”.
Viena iš vertingų daržovių}
yra salierai. Jų eteriniai aliejai! “Jello“ išverdamas kaip nulodyta ant pakelio, bet panau
žadina apetitą, gerina virškini
dojant tik du puodelius Van
mo organų bei inkšta darbą.
dens.
Kepti salierai. Salierus nu1
Kai išvirtas '‘Jello” atšąla, į jį
valyti, supiaustyti griežinėliais,
sudedama varške, nusunkti anavirti apie 10 min.. įraputį pasū
ansai ir apelsinai. Paliekama
dytame vandenyje. t*o to. nu
porai valandų atšalimui ir
sausi Utį. apvelti duonos džiūvė
duodama prie saldžių patie
seliriri, kepti trtii>dtį įpylus
kalu.
a Heja lis. Rot gražiai pagels iš
abiejų pusiu. Užpilti pamidon
KAIP PASIGAMINTI
p&įfžii. . Valgyti $u rauginta.1
ągtn^ąis ir bulvėmis.- Išpepu: kukurcziNes BANDEtES
! if,£t§stdžius, galrriia Užpilti tina
Tam reikalui imama
1 dėžutė nusunktų kukurūzų.
įdnėzti. ir Valgyti, kaip tlžkan
Į
SU <hiona.
! jhiddufcuš miltų, Ž š. Eep.tnc
ni'.rihati. ŠuKetųs su thiiiellų. truputį druskos, kčlepfeostjti Jftamblafš ■griežinė.
pipirų. % jiubdukd pieno. ir
\
klausiniai.
liais ir apvirint! pasiHlytaTne' i’
pui ūgslintamė vanBėnyje. Iš
Kiaušinių ttyrtiSi išptakąrrrli
I griebus' leiaur&suHtiV, nusaii- piene. Įdedant trupdU drlftkcĮ <Wli .ir:-kepinti ta ali«B«m. kad
gražiai pagek. Griežinėlitis dir
fHaūSthih MftitnAi išptaka
supiaustyti * 4—6 dalis. Svogū 'Hi ir į anksčiau paruoštą iMsę
nus supiausčius griežnėliais pa jie dedami dalimis, pakaitomi
kepinti su trupučių
pucMi aliejaus h su tniHais.
Užpiltirirnt caherų.
lier£ ' KVirti sadKar ėtekač yra paruošta, ' už
i
marinį
ff
džiurūgštį m rinitą Ir nttu§i yhdnama yri
nūs juo užpl Pataikyti mari Hhrna įfo Smlritą Jftfc
viktJftfti. Tai}
Dale Tibnt pb
IžmdMKA tr IMK
p.-trhošli <«Fe
pufaKls iJvaii gražiai pafad L yra ISmamos
d» ir sKonin j maflflH^tū* bara
krthhfes ir ūojifu duodamas
vykus.
’y
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koja giną savų laivus. Jie tuojau paskelbė pirpi^ pa
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Pinigus reikia siųsti pašto Money informuotam amerikiečiui reikia susiorientuoti. Prezi
Kitose JAV vietose:
mus.
Orderiu kartu su užsakymu.
(ATSIMINIMAI)
dentas Reaganas nepasimetė. Jis visiems susirinkusiems
Kad 2-ji dūmą išvaikyta, at
parodė, kad netiki apie santykių su Ęusija pablpgęjimu;
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmądieniua,
(Tęsinys)
kalėjime
stovai — socialdemokratai pa
jis visai nesijaučia kaltas dėl tų santykių pablogėjimo.
nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL
Vajstybės dūmos atstovai
Žinia, kad dr. Pr. Gudavi- traukti atsakomybėn, jau žino
Jis priminė visiems, kad prieš keliąs dienas jis davė sekjome. Bet kad teismas juos nu
teistų, to nelaukėme.
retoriui George Shultz vieną žurnao straipsnį paskai
Už ką? Už žodžio laisvę, ku
SANTYKIAI SU RUSIJĄ
tyti- Tame žurnale buvo aiškiai parašyta, kad per pasku gūnas nesulaužytų sutartyje Įrašyto pasižadėjimo, tuo
ri buvo įstatymo garantuota?
tinius 20 metų tie santykiai nebuvo tokie blogi. Tas tąrpu rusai juos laužė sutartį ’pasirašę.
Praeito antradienio vakare prezidentas Ronald Rea straipsnis buvo atspausdintas balandžio pabaigoje.
Kas būtų atsitikę, jei amerikiečiai būtų naudoję tas Vilniaus teismo rūmų prokuro
ras savo kaltinime neužmiršo
ganas, dienos metu atlikęs visą eilę reikalų, pasirašęs
Sekretorius permetė akį per straipsnį, rašytą ba pačias priemones, raginti pavergtas tautas sukilti, būtų jos. Atstovai, puolė jis, neleisti
daug Įvairių Įsakymų ir patvarkymų, sukvietė laikrašti landžio mėn. ir nustebo, kad mokslo žmonės tvirtino tą teikę joms paramos, davę ginklų ir padėję nuversti oku
nai naudojosi ja priešvalstybi
ninkus Į Baltuosius Rūmus ir juos gana gyvai ir tiksliai patį, ką tvirtino sen. Byrd, būtent: per pąskutipiųs 2p pacines valdėias.
nei propagandai.
Neužteko
informavo ne tik apie, dienos reikalus, bet gana smulkiai metų niekad nebuvo tokie blogi santykiai tarp Ame
Netikėtai prez. Rooseveltui rūpęjo šitas klausimas, Jiems ‘dffiiips ;bet ir už jos šiepalietė santykius su užsieniu.
.,
.
į
rikos 'ir Rusijos, ir kad visojeĮ' tampoje kaltas bęt iy prezidentas.Ti’umanąs:pirmais prezidentavimo mė nti įvairiuose susirinkimuose jie
Baltuose Rūmuose buvo naujai išrinktas Salvadore buvo prezidentas,.
; nustebo, kai jam buvo pasakytą^ tai š stl^dųrę jų ■šiž.Ętahhd ' veidmainyste. Stalinas ir So kurstė klausytojus prieš valdžią.
Už susirinkimų laisvę' ■ taip
prezidentas Jose Ną^ofecpi Dųąrte. Pats Dųąrtę sekma kad straipsnis buvo paskelbtas. 198Q. netų baląndžio mė vietų karo vadai pąsižadėjb atitraukti savo karo jėgas
dieni amerikiečius informavo apie pasitarimus sų prezi nesį. Tada buvo kitas prezidentas, tet kaltinimai buvo bei agentus iš Irano. Bet kai atėjo laikas atitraukti, tai pat gai'&nldųtą įstatymo. - Ir ši
pateko į prokuroro didžiųjų nu
(lentų, bet iš jo kalbos ne viskas buvo aišku, bet' kai pre tie patys. Santykiai su rusais visą Iriką bųyo tie patys, rusai visą reikalą vilkino. Jie-norėjo atsiplėšti visą šiau sikakimų litaniją. Atstovai, sa
zidentas palietė pokalbi su Duarte, tai keliais žodžiais nes rusai nesirengė pažadų vykdyti. Ji.ems rūpėjo užka rės Irano dalį, turėjo paruoštus maištininkus, kurie su ko Lis, prisidengę savo neliepasakė pati svarbiausią reikalą, užčiaupdamas burnas riauti pasauli ir visai žmonijai primes:! savo valią. Kada kilo prieš Įranp šachą ir buvo pasiryžę prijungti didžiau jį.amybe, 1907 m. balandi-o mėbereikalingai triukšmą keliantiems žmonėms. “Prašyk, prezidentas Franklinas Delano Roosveltas atnaujino di sius Irano platus prie Sovietų Sąjungos. Prez. Trumanas neų Vilniuje, muz’ko> draugipatalpose, sušaukė LSDP su
bet kurią paramą iš Amerikos, bet neprašyk Amerikos plomatinius santykius su sovietine R įsi j a, tai čičęrinas porą kartų priminė Stalinui apie reikalą išsikraustyti iš
vaikų kovai Salvadore, — pasakė jam prezidentas. Už pasižadėjo nesikišti i JAV reikalus ir kad Aųierika ne Irano. Amerikos aviacija buvo atšauktą iš Irano teri įlinkima Kam? Atskirti LielUivą nųa- Rusijos ir steigti ne
teko šio sakinio, kad pakeistų kongreso atstovų nuomonę sikištų Į Rusijos vidaus reikajus.
torijos, bet pats Trumanas pasiuntė Stalinui telegramą: priklausomai valstybei. Didžiau
apie paramą Salvadorui.
— Jeigu neatitrauksite savo karo jėgas ir agentus, si as nusikaltimas prieš pagrin
Amerika, dar ir šiandien laikosi &o susitarimo, p SųPrezidentas greitai orientuojasi, klausimą supranta vietų Rusija tuos susitarimus suįąųžė ir įipasi priępipnių tai aš pasiųsiu karo lėktuvus, kad padętų rusams išsi dinius Rusijos įstatymas —
griauti Rusijos valstybę! Ar
ir moka paįvairinti žodžiais tiksliam ir naudingam atsa Įvairiais būdais izoliuoti Ameriką, apsupti ją iš visų j>ų-' kraustyti įOrąno.
:
kymui. Persijos vandenyse buvo padegtas vienas laivas, šių, sutraukti visas savo karo jėgas i Amerikos pasienius,
Prez. Trumano telegramą pądęjp. Į dvi savaites am jie buvo rinkti į dūmą?
jūreiviams pavyko nušokti ir išsigelbėti, bet klausimas vienu metu visokiom priemonėm ji pulti ir likviduoti Irane jau nebuvo nei vieno ruso — kario ar agento. So Už organizacijų laisvę, taip
visiems parūpo. Prezidentas yra pasiuntęs kelis laivus didžiausią Sovietų Sąjungos jĄelaiipe.
vietų valdžią buvo pasiryžusi ir prisijungti Ghomeinic pat leistą įstatymų? Atstovai,
arė prokuroras, — <Fūmos sie
Į Arabų jūrą. Amerikos lėktuvai bet kurią minutę gali
Visos Sovietų yąldžiog laužė susįt.arirnus sų Ąųjęriką vynuogynus, bet iš j° pąšląičių atšaukė savo agentus.
nose steigia Lietuvos socialde
pakilti ir nuskandinti pakraščiais plaukiojančius laivus, ir kjfomis valstybėmis, bet .dįdžiąųsiis tų sųsiįarim.ų Įa.ų- •
Brėz. Kennedy turėjo Įsakyti Amerikos laivynui ap mokratų frakciją.- kuri, eidama
prezidentas net paprašė, kad Saudi Arabija leistų Ame žytojas buvo Jurijus Andropovas, nes jis atsistoju čękps supti Kubą, sustabdyti Sovietų transporto laivus, ir išvien su nelegali LSD partija,
rikos lakūnams naudoti aerodromus, jeigu kiltų reikalas, priešakyje. Jis pertvarkė visą užsimio reikalų ministe-. Chruščiovui atšaukti atomines bombas. Sovietų tran ruošiasi Lietuvoje ginklu su
bet jis nepasakė svarbiausio dalyko. Jis užsiminė, kad riją, pripildė ją slaptos policijos agertais, įsakė jieiris kon- sporto laivai iš Vidurio Atlanto apsisuko ir grįžo atgal kilti. nuversti teisėtą valdžią
pačios arabų valstybės galėtų ginti savo laivus, bet ne t-rpliupti visus Sovietų ambasados tirnąufpjus.' Jie vogė Į .Gibrąltąrą ir Į Bosforą. -Prez. Johnsonas turėjo siųsti ir įsteigti Lietuvos nepriklau
somą valstybę su. <eimo val
užsiminė apie tai, kad tuo reikalu jau eina pasitarimai. kiekvieną registruotą patentą, nusirašydavo kiekvieną Amerikos karius Į Vietnamą.
džia. Tam tikslui buvo leidžia
Prezidentas nori turėti galingą karo jėgą, bet jis nenori, svarbesni išradimą, nusipirkti ir išsivežti naujus instru
Kiekvienas Amerikos prezidentas turėjo bėdos su ma literatūra — prieš valdžią
kad Amerikos kariai kištųsi Į kitas valstybes. Jis džiau mentus, mašinas, chemikalus, kad galėtų amerikiečius Sovietų Rusija. Tos bėdos buvo ne mažesnės, negu šian nukreipti laikraščiai ir kny
giasi, kad amerikiečiams nereikia kištis.
apgauti, jų išradimais pasinaudoti. Valstybės dępartą-! dien yrą prez. Reagano rūpesčiai. Laimė, kad preziden gos.
Nespėjo prezidentas baigti pareiškimo, Saudi Ara- mentas dar ir šiandien seka, kad jeks Amerikos pąrej- tas yrą geriau informuotas, negu dauguma amerikiečių.
(Bus daugiau) I
♦ ’

ALEKSANDRA VAISIŪNIENĖ

VEGETARIŠKA MITYBA
IR SVEIKATĄ
Venezuela, Caracas, 1982 metai
(Tęsinys)
Po to devynerius metus dirbo, naudodamas
kunigo Tadeo mokslo žinįas. Vėliau abu išvažiavo
Į Kolumbiją ir ten gydė raupsais spigąneįųs. o
laisvu laiku studijavo kunigo Kneippo vandeniu
gydymo metodiką.
Žymiausieji vandeniu gydymo pionieriai
Pasaulyje pagarsėję vandeniu gydymo spe
cialistai buvo šie: Priessnitz, Kuehne, Rikli, Just
ir Bilz. Jie visi ir Europoje yrą gipųmį.
Kuehne Įrodė, kad visi ligppįai tiąri cljdxJj
karštį viduriuose, o kun. Kneippas, žinodamas,
kad per ligonių odą blogai pąs^Jiną^ii kūne esan
tieji nešvarųmaį, patūrąliąpi gydymu) naudojo įr
kitiems siųįė paudoti moįio kompresus bei vaisių
ir daržovių dietą.
Pasaulyje egzistųęją dyi medicinos inįsys:
gamtos metodais gydymo medicina ir profesinė
medicina. Su šia pastarąja visi esame susipažinę,
a natūiah medicina ne kiekvienam žinomą.
Profesinė - profesionalinė medicina yra žmo
nių išraoir.ias, o natūralinė mediciną yra gamtos
padarinys, prtaikia as žmogaus egzistencijos ir
jo gyvybingumo palaikymui.
Kaip visi gv jai žemėje, taip ir žmogus yra
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dalis gamtos, todėl gamtos Įstatyčiai lygiai liečia
visus: žmogų, gyvūniją ir augmeniją. Be natūra
laus maisto, žmogaus sveikatingumui palaikyti
dar reikalingi ir yti natūralūs gydymo priedai.
Priesspitzas įrodo drėgnų kompresų naudingumą,
kunigas Kneippas, Just ir tėvas Tadeo — vande
nio Įšvirkštimus; Kuehne — šaltast sėdint, vonias,
apsemąnčiąs yidurius tik iki pusiau; Riklis reko
menduoją saulės ir oro vonias. §ios visos priepionės žymią) prisideda prie geresnio virškinimo
palaikymo, o organizmas pats pašalina esamas
kenksmingas medžiagas.
žymusis rusų bakteriologas Mečnikov, pę
ilgametės praktikos ir tyrimų Paryžiaus Pasteur
institute, priėjo išvados, kad žmogaus gyvenimas
iįaįgiasi tada, kada vidurius užvaldo puvimo propesąs. Girdėdami kalbas apie užkrečiamas Įigąs,
žinokime, kad tai yra organinių rųedžįągų nuosė
dos — liekanos, kurios ir iššaukįa kūno karštį.
taip sąkapt; uzkpefimas ateina jš išorės dėl nėr
tinkamoj ryitybos, o puvėsiai sayo kenksminą^
veikimą atlieka viduje. Dėl to ir susergama mikro
bine liga. įiuehne yra išreiškęs, kad “... nėra Kgonių su geru’virškinimu, kaip ir sveikų žmonių
su blogu virškinimu”.
Niekas neišgydo nieko, nes nėra vaistų išgydymui, rbet? t& apgydymui, kaddęgi sveikata 'įf'
Ilgos yra niūsų pačių kasdieninio gyvenimo reiš
kinys. Ligą galima atitolinti tik tądą, kada prieis
ją pastatome stiprią atspirtį, glųdinčią natūra
liame maiste. O maisto yra dvieją rūšių: vieną,

i

* < •

kuri gydo ligas, kita — kuri susargdina. Vaisiai,
daržovės, lapai,, vaistažolės gydo mūsų sergantį
kūną; tuo tarpu dirbtinas maistas apsargdina.
Pvz., kietas sūris yra sunkiai virškinamas ir su
daro palankias sąlygas artritui atsirasti, paga
mindamas acidoriko rūgštį. Žųyis, greitai gen
dantis produktas, užtat patartina ją valgyti tik
šviežią, panašiai kaip ir mėsą. Labai kenksmin
gas viralas iš plėtos (Į)uįJonas), nes Neverdant
nors ir ištraukia visus nešvarumus, bet jame pa
lieka gyvulio šlapimo nuosėdos.

■

Alyvą patariama valgyti žalią. Citrina yra
stipri kraujo yąlytoją, todėl sergantiems artritu
siūloma |įeįi Įtiek jc^ išgerti rytą. Taip pąt labai
svarbu nuolat sekti maisto sudėtį ir jo i^is; ku
rios daž^ąi tarpusa\yje “piąynąąi” ,pąįpgindamos virškinimą ir sukeldamos dujas — gazps virslęįpimo ąparątą.
sulauku
siems
if (įąpmąu ą^tų, l^a žmogauą jąrgąnizmas pradeda pavargti, išsisemti ir nu^fjįi ener
gijos.
Miesto gyvenimas — žmonėms nuodas

Miesto gyvenimas žmonėms yra įvairiiynis
negerovėmis apsikrėtimo lizdas, nes jame iš visų
Dusių pilna nuodų: užterštas oras, visokių degalų
įa^ąiamh
t^rŠMim nuodai, “lavoninis mais
tas”. to maisto pąrąn^igm į^ėse pagamipti vįrti ir rūįcyt) pąjjekąiąj skleidžia mumyse tų maisto
produktų nuodus, iššaukiančius tų produktų var
totojų tarpe visokius auglius ir kitokius neporma-

lumus, po to reikalaujančius ilgo ir atidaus gydy
mo. Jeigu tas gydymo procesas pareikalauja ilgo
laiko ir jo eigoje ne visada pasiseka negeroves nu
galėti, tai nėra tų negerovių gydymo klaida, bet
mūsų organizmo nusilpimo, pasėka. Turėtume Įsi
dėmėti, kad žmogus miršta apsinuodijęs, o mirtį
pagaminančios laboratorijos yra šios: virtuvė, ku
rioje paruošiamas “lavoninis” (riebalais gausus)
maistas, ir vaistinės kuriose parduodami abejojĮąo vertingumo vaistai. Gyvenant tokiose ne
natūraliose sąlygose, mirtis jau pakeliui Į mūsų
namus.
(
TrumpaląĮkis bądąyimąę arba ir ilgas pasninkayįmas yra pati tinkamiausia priemonė žmogaus
organizmo apsivalymui ir tuo pačiu jo sveika
tingumui.
Dr. Tanner, gyvenęs ir gydytojo praktika !
vertęsis Duluth, Minnesotoje, 1877 m. septynių'^gy-!
dytojų konsiliume buvo pripažintas nepągyjįojnu \
,3X9P?U- Jis
.širdie? pąrąĮyfįųjpį įp }jjąu.čių į
aštma. JĮ varginusi ir kankinusi liga buvo įsi^enė- ■
jusi ir nebeteikė jokios vilties išsigelbėti^ Ligonis, į
dr. Tanner, nutarė mirti badu. Anuo metų dar i
IPąžąį tebuvo žinoma apie badavimo įtaką ir reikš-1
inę Žmogaus organizmui. Dr. Tąnner, pabadavęs •
viąn.ubįika dienų, pasijautė galįs iengviąu kvė- į
puoti ir sumažėję skausmai leido jam ramiau pa-1
miegoti.
-J
(Bus daugiau)
i
4—Naujienoj

g
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j e turės darvt' ne tik mui
tinu vertu erdvėlaiviu, bet if
u jame esančiais žmonėmis.
?i tyrinėti įstaiga paeky
klausimui kelis mokslir milijonus. Pirmon ei•s reikėjo nustatyti, kas
am
iželyje darosi, kai astrokyla nepaprasta sparta
įau.
. Kaip to gūželio skys[ia žemės paviršiuje ii
aukštumoje, kaip jis reaguoja
š Ityje ir šilumoje.

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšt
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigui
tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

OMilfIMIIl

2618 W. 71st St. TeL 737-5149
Tikrina a km Pritaiko akinius.

4

\

-ir “contact lenses”.

Šv, Kazimiero bažnyčia Vilniuje

KELIONIŲ LIGOS :

Vieni kelioniii metu serga, o
į kiti — nė. Vieni neserga autoi mobiliais važiuodami, o kiti serj ga. Gali nesirgti automobilyje,
: bet kai ilgesnei kelionei įlipa j
įslaisg,’ tai- visa . kelionė nueina
iiiekais.'< Į_
-V*
PirmiausiaXtokiam keleiviui
pradeda galva suktis. Vėliau pa
sidaro pikta. Trečias žingsnis
žmogų verčia vemti. Jeigu jis
laiku neprigula, tai išverčia viį sus pietus. Rodos maistas buvo
j geras, bet pilvas jį išvertė lauį kan. Tokiam keleiviui visa ke
lionė laivu tampa didžiausia
kančia. Jeigu būtų žinojęs, tai
tokion kelionėn nebūtu važia.
ves.
Bet dar blogiau astronau
tams. Jie pajėgia skraidyti, gal
va jiems nesusika, bet kai jėga

INKSTŲ, PŪSLĖS IR
PROSTATOS CHIRURGIJA

‘ 2656 West 63rd Street
Valandos: antrad. 1—4 popiet,
ketvirtad. 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2880,

'--tc.

Rezidencijos telef.: 448-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgija.
•5025 CENTRAL AVE1
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

..

Apdraustas perkraustymas
iš įvairių atstumu.

ANTANAS VILIMAS

TaL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI
Leidimai — Pilna apdraudė
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA korteles.
R. ŠERĖNAS.
TeL 925-8063

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir
namų paskolų reikalus visos
mūsų apylinkės. Dėkojame
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos
iki $100,000.
2657 W. 69th STREET
Chicago, IL 60629

Tel. 925-7400
8929 SO. HARLEM AVE
Bridgeview, IL 60455
Tel. 598-9400

MIDLAND
FEDERAL
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60632

jis išmetamas IpO myliu auk
tūnion. tai pradeda trūkti oro.
Be pakankami bro, galva pra
deda suktis. Is astronauto rei
kalaujama daužau įtampos, o
savo valia.ir gata jis nepajėgia
to Įvyfeljstf;ateina noras
viską mesti ir užmiršti. Ne vie
nas astronautai apsvaigsta ir
pasitaiso. •
|•
Apie kelioninį ligas daug bu
vo kalbėta,, bet .gydytojai ir psi
chologai negalėjo nustatyti iš
kur ta bloga savijauta kyla. Ko
dėl vieni serga, «> kiti tos kelio
nės ligos visai nejaučia? Kodėl
vieni paserga iri jiems praeina?
Galvojanfieji ^gydytojai žino
jo; kad žmogauSausyse yra ne
didelis gūželis,
nustato lyg
svarą. Bet kai Žmogui minėtą
gūželį išpiauna itai visi žino,
kad tas žmogus-teturi lygsva
ros.
r

Houstono fizikai ir matema-J
tikai nustatė, kad ausies gūže
lio pakraščių labai dažnai pra
nešimai protui sukelia svaigulį.
Protą atėmęs svaigulys sudaro
pavojų visam organizmui. Or
ganizmas, besigindamas nuo mir
ties pavojaus, pradeda gamin
ti adreoliną, kad žmogus pa- į
vojaus metu būtų ramus, gale-1
i
Gūželyje yra- skystis ne vi tų protingai galvoti, imtis apsau
sai skystas, bčt jis žmogui ir | gos priemonių. Nors adrenolipaukščiui pasako; Ir jis stačias, ' nas ir achtas panaikiną svaigulį,
gulsčias ,ar leidžiasi šonu. Kaip 1 pastato žmogų ant kojų ir rafaš gūželis pi'anėšį smegenims, ' gina jį gintis.
gydytojai if geriausi specialis
Fizikai ir matematikai yra pa
tai nežinojo.
U
Isiryžę nustatyti, kas priverčia
Erdvės
kontroliuojančioji žmogaus organizmą gintis nuo
įstaiga ryžosi reilalą ištirti ir gūželio paleistų pranešimų sautiksliai nustatyti todėl vienam | gotis pavojaus.
astronautui galva vaigsta. o ki
Antanas Stasioni.
tam ne. Kiekviei as skrieji mos
erdvėn kainuoja milijonus do
— Vakar Bombėjaus srityje
lerių, užtat įstaigai reikėjo ži
nužudyti 35 musulmonai.
noti tikras svaigino priežastis.
Jie negalėjo leisti 'apsvaigusiam
astronautui nustatyti, ką jie erdjav taupymo bonus

1

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

1

DR. FRANK PLECKAS

mažas būrys narių nešdami vals
tybinę ir d-jos * vėliavas ,rinkosi! -*-**-■
neles ir prisiminė geras įnamy-j ______
Šv. Mišias atnašavo kun. Z. j
mytės: Mrs. Petrellio ir Mrs. Į ______
Viso dalyvavo virs 100 asme-į

1

Valandos pagal susitarimą

1

1907 West 103rd Street

1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

1

DR. A B. GLEVECKAS

Kanados lietuviams reikia su
sirūpinti ir budėti, kad nuo to
kio pasikėsinimo nenukentėtų
nekalti tautiečiai, kaip tai Įvy
ko JAV-se. Jie ten besiginda
mi neteko sveikatos, prarado
turtą bei pragyvenimo šalti
nius.
-z

1

Service 855-4506, Page 06058

V rSkui ii

1

TEL. 233-8553

OOr1

Ne medikai ir ne gydytojai
šį reikalą tyrinėjo, liet fizikai
bei matematikai. Gydytojas be
matematikos šiandien ne gydy
tojas. Jis privalo klausyti, ką
jzm fizikas pasakė.
Houstono laboratorijos fizi
kai, tyrinėdami esantį gūželį,
kad nepaprastai padidėjęs erd
vėje ausyse sukelia tokį didelį
judėjimą. Labai dažnai prane
šimai apie padidėjimą gūželyje
sukelia svaigulį, pyktį ir neri
mą visoje sistemoje. Kada erd
vėlaivis iškyla nustatyton aukš
tumom pranešimai aprimsta ir
svaigulys praeina.
Bet Houstono mokslininkai
paste liejo kitą dalyką, kas anks
čiau jokiam gydytojui neateida
vo į galvą. Pradėjus gūželio pra
nešimams į smegenis, organiz
mas pradeda gaminti adrenali
ns. noradrevaliną ir acht hor
monus. Tie hormonai organiz
me atsiranda, kai organizmui su
sidaro pavojus. Kada gūželio
pranešimai susimaišo, lai kūnui
susidaro pavojus. Organizmas
gamina adrenoliną, kad smege
nys gautų pakankamai kraujo,
l<ad širdis tvarkingai plaktų ir
žmegus galėtų gyventi.
Haustono mokslininkai jau pa
darė didelį žingsnį priešakiu. Jie
išaiškino kada labai dažni pra
nešimai sukelia, bet jie dar neiš
aiškino, kaip ausies gūželio pra
nešimai įsako adrenolinui plauk
ti į kraujogysles, maitinti protą
ir duoti plaučiams ir širdžiai rekalingą deguonį.

i

“Toronto Sun” 1984. IV.26 d.
paskelbė straipsnį, kuriame ra
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šoma, kad Kanados žydų gyny
Westchestar Community klinika,
bos lygos direktorius Halevi pa
Medicinos direktorių*
sakęs, jog min. Kaplanas turėtų
įsteigti specialų tiriamąjį orga
1933 S. Manheim RcL Westchester, III.
ną, kaip ir JAV-se, su advokatų
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis
būriu, kuris galėtų tikrinti do
; ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL
kumentus ir apklausinėti liudi
|TeL: 562-2727 arba 562-2728
ninkus.

DR. PAUL V. DARGIS

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

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0410

■

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

atarėjai ir laidojimo direktoriai
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

PHONE 254-4470

RADIJO 4EIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* tr
nuo 8:30 iki 938 vaL ryta.
Stotie- WOPA - 1490 AM
trišali uo| a rrm !ž mday
Marquette Pirk®.

DON** CUT PS BETWEEN CARS
THAT ARE AL'-OWlX? SA.”
FOLLOWING DISTANCES—■- ’

*159 Se. MAPLEWOOD AVI

CHICAGO, IL

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KAZt

T r*<r« hm*

>

Utfdien ano phnaaxUmle ik
Udlenlo 8:30 vaL
v.^nf a s
j
AK.
Si Petersburg, Fbt, 13:30 vsl

4 WTIS.
H4I W.

1.1

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

AA-i

71«t
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KAPŲ PUOŠIMO DIENĄ — ’’MEMORIAL DAY"
SEKMADIENĮ. GEGUŽĖS 27 DIENĄ. 1981 M.

LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE
ĮVYKS ĮSPŪDINGOS APEIGOS

UAL ISTATi FOR *ALB
hmut. !»■>• — r«rd*»lmui

|
,

UAL «TAT1 hb* tALl
w MmmI, 2am4 — Fwirriiw

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISSIM0KU1MAIA.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

• Iškilmės prasidės lybiai 11 valandą ryte šia tvarka: nuo steigėjų pa
minklo prasidės eLena ir žygiuos iki paruoštos estrados. Eisenoje ir
programoje dalyvaus Petro Zahrbcs vadovaujamas dūdų orkestras.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
’ PETRAS KAZANAUSKAS, PrezidenUa

Ž212 W. Cermak Road

• Amerikos Legionierių Don Varnas Postas No. 986 ir Moterų Auxiliary
Unit No. 986 dalyvaus eisenoje ir pagerbs už laisvę žuvusius karius

BUTŲ

g Kunigas dr. Eugenijus Gerulis (LTK direkcijos prezidentas) sukalbės
tai dienai pritaikytą invokaciją.

TeL 847-7742

NUOMAVIMAS

B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI
C NOTARIATAS • VERTIMAI

• Giesmių programą atliks operos solistas Algirdas Brazis ir Petro Zalubos vadovaujamas dūdų orkestras.

YISŲ Rūšlt DRAUDIMO AGENTCOLL

ST. BACEVIČIUS — BELL REALT1

> Pagrindinę kalbą pasakys John Paukštis.

INCOME TAX SERVICE

® Iškilmėse pakviesta dalyvauti Lietuvos Generalinė Konsule Juzė
Daužvardienė.

1529 So. Kedzie Ave< — 778-2231

DĖMESIO NETURINTIEMS AUTOMOBILIŲ! Lygiai 9 valandą ryte nuo
Ridikas Funeral Home — 33rd Place ir llalsted St., išeis autobusas
(Valley Transit School Bus) ir sustos sekančiose vietose: prie Darius
Girėnas Hali — 1116 S. Western Ave. ir prie Marquette Hall — 69th &
Western Ave. Autobusas atgal į C.hicagą nuo kapinių vartų išeis 3-čią
vai. po pietų. Kaina j abi puses -<M-00. Būkite laiku nurodytose vietose.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA

LIETUVIAMS.

i

j9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.;
Dilelis butas savininkui. Geras inves-’
tarimas.
\

VISUS LIETUVIUS KVIEČIAME DALYVAUTI RUOŠIAMOSE APEIGOSE
LIETUVIŲ TAUTINIŲ KAPINIŲ VADOVYBĖ

Prašome visus dalyvius pavaikščioti po šias gražias kapines, apžiūrėti
puikius paminklus, prisiminti savo artimuosius. Norint pasirinkti vietą
savam sklypu, kapinių pareigūnai suteiks jums pageidajamų informacijų.

Chicago, BL

ELEKTROS ĮRENGIMAI .
PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lil&sį,
Dirbu ir užmiesčiuose, gralt,.
garantuotai ir sįžiningaL
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Tahnan Avė. *
Tai. 927-3559

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas
pirkinys.

J. Da^vs
o.

Tremtiniai. Medžio skulptūra

Didelis, gražiai įrengtas bungalow-’
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY i

vos šaulių Sąjungos įkūrėjo liūs ir seseris su viltimi mižti
LITHUANIAN NATIONAL CEMETERY
Vlado PCTVI0 balsu! :
. sąžine: t
LIETUVIU TAUTINĖS KAPINĖS
Darbu ir pasiaukojimu trum atlikau savo pareigą? aįtidaviau
pinkime pavergtos Tautos- ver tautinę — valstybinę > duoklę.
S201 So. Kean Avenue
Tel. 458-0638
Justice, Ill. 6045S
gijos dienas.
Visuomet- su Jumis —
Pavyzdžiu ii pasiryžimu jun
šaulė E.’.Klupšienė" '
kime jaunąją kartą prie tautos
Toronto VI. Pūtvio šaulių
kamieno,
.-kad
11
retume
kas
vykgausite oficialius kvietimus su!
kuopos prm. S. Jokūbaitis yra
detąliška informacija, i šioje in-|j -do mūsų testanentą.
labai gabus organizatorius, o]
Būkime
vistu
ir
visada
pa

f ormac i n ėj e korespc n d encj j oj e
pati valdyba tikrai (ferbšti. Be j
vergtos
Tautos
gynėjai.
■- TORONTO VLADO PUTVIO
iš Floridos.
paminėsiu Toronto Vlado Pūt
abeo, viena valdyba negali visų j
Dvidešimties
metų
sukakties
■ KUOPA MINĖS 30 METŲ
šaulių
Kanados ir Amerikos
vio šaulių kuopos įsteigėją
darbu atlikti. - Šiame dideliame
veikimo
proge
sveikinu
Jus,
VEIKLOS SUKAKTĮ
malo

dalinių vienetai būkite
Emilijos Pūtvytės - Klupšieinės(
darbe reikalinga visų ■ kuopos
brangūs
šauliai
ir
šaulės,
ir
esu
nūs ir atkreipkite dėmesį į šį sveikinimą, minint Vlado Pūt‘
šaulių parama darbu bei auko
laiminga,matyduna
tokį
didžiu

• Minėjimas įvyks š. m. rug- pranešimą, ir tuo laiku nemes vio šaulių kuopos 20 metų veik
mis.
lį
būrį
pasiryžėliu
vienmin.
sėo 29-30 dienomis Toronto Lie kite parengimų, o organizuotai los sukaktį.
Apie šios šventės ruošą bus
J čių.
tuvių namuose, 1578 Bloor Str. dalyvaukte Toronto Vlado PūtAtkurtosios Lietuvos Šaulių daugiau informacijos lietuviš
j. Šventės pagrindinis kalbėto vio šaulių kuopęs veiktos 30- ‘'Mieli, brangūs broliai ir sesės
koje patriotinėje spaudoje.
jais ir garbės svečias bus gerb. mečio sukakties minėjime.- Be
Susispieskite krūvon Lietu Sąjungos Tremtyje svarbiausias
J. Šarapnickas
VLIKo pirm. dr. K. BOBELIS. abejo, šaulių dalinių vienetai vos sakalėliai — šaukiu Lietu- tikslas — laisvinti pavergtąją
Tautą ir Tėvynę. Mes vertina
me visų organizacijų ir sambū
rių veiklą, krrios dirba Tautos
laisvinimo kryptimi, ir jiems
Triaminic® Syrup
talkininkaujame.
. Triaminicin® Tablets
• Ypač šiandien prasmingi VI
1
_
or
Pūtvio žodžiai: ‘‘Pamirškite as
lriaminic-12®
1 ablets
meninius ir partinius vaidus,
For Allergy Relief
i i dėkitės Į bendrą darbą.. Tegul
that’s nothing to
{ pavojaus supratimas sustiprina
autorius,
Į jūsų širidis, tegul visos jėgos
sneeze at.
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia
susivienys bendram gyvenimo
—- Chicagos lietuvių istoriją------ ------darbui’’.
Prisiminkim? kenčiančius bro(1869 — 1959 metai),

TORONTO, ONT.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd SL
Tel: 436-7878
Miko šileikio apsakymų knyga
“Liucija” jau atspausdinta.
U T

T TT-n T T 1 B

DĖME ŠIO
62-80 METŲ AM1. VAIRUOTOJAI
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
liability draudimas pensininkams.
Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avė.,
Chicago, 111.
TeL-523-8775 arba 523-9191

tuojameir esame apdrausti;'

ARVYDASKiELA
6557 S. TcIman Avenue

Autorius pavaizduoja lietuvių
gyvenimą nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

—....... .. -..... .......... ... ........

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daugpadėti teisininko Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonse
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”
išleista knyga su legališkomi?
formomis..
Knyga su formomis gauna
ma Naujiepų. administracijoje.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminiu
iškvietimai, pildomi pilietybės prašymai ir. kitokie falankail

Siuntiniai į Lietuvą
P. NEDAS, 4059 Archer Avenw,

Chicago, HI. 60632. TaL YA 7-59T .

C P84 ftonev Laboratories Division of
Sandoi. Inc., Lincoln.Nebraska o8501.

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina SIS.
Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Homeowners Insurance

Good service/Good price

For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX‘tonight •
Ex-Lax helps restore your system’s own natural
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight.
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is
“The Overnight Wonder!’

‘

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

T‘

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia
Vardynas ir trumpa angliška santrauka
J*1*

KAINA

.

$17. IPersfuntiirui pridėti $1)'
Sfijstf &kĮ:
----- -

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

Read label and follow
directions.
CEx-Lax. Inc., 1982
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DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naaji«gose gahma gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, rhaomenė? veikėjo ir rašytojo atriminimū*.
Dr. A. Gdmcb — MINTYS IR DARBAI, 259 peL. liečia 1905
įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir
turirūpinlmą____ ___________ _ ___________
18.00

Dr. A. J. Gugaeu — DANTYS, jų priežiūra, rvdkata ir
grožis. Kietais viršeliais
1400
MinHtais viršeliais, tik
13.00

Dr. A I. Gowen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONES. Kdionės po Europą įspūdžiai Tik____ 82.01
G«ita> taip pat užsakyti pažtu, atritintus ček| arba
moooy orderį, prie nurodytos kainos pri. faiaat Si persiuntimo ižlaidoina.
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— JAV R. L. B-nės Marquette

Parko Apylinkės valdyba ren
gia linksmą gegužinę š. m. ge
gužės 27 d. (sekmadienį), Vyčių
salėje ir sodelyje. Pradžia 12
vai. dieną, i
Bus skanių valgių, veiks ba
ras, laimės šulinys, loterija ir
kiti įvairumai, šokiams gros
“Gintaro” orkestras. Visi kvie
čiami dalyvauti ir linksmai pra
leisti laiką.
Valdyba

— NAUJIENOMS reikalingas
raidžių rinkėjas mokantis dirbti
Mergenthaler mašina. Jauną
rinkėją išmokinsime. Geras at
lyginimas, geros darbo sąlygos.

F. Zapolis, Agent

W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654
Fftw rin Cw** Ca****”
tew DRck. frimrir *•*.

Advokatas

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: noc
9 vaL ryto iki 6 vaL vakaro.
Sedtad.: nuo fi vai. r. iki 12 vaL (L
Ii pagal susitarimu.

TeL 776-5162
<849 West 63rd Street
Chicago, DL 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

ir V. BRIZGYS
Darbo valandoc
‘ Nuo 0 ryto Od 5 vai. popiet
Chicago, IM. 60629

TeL: 778-8000

