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38 REIKALAUJA ĮTRAUKTI PABAL
TIJĮ Į “NEBRANDUOLINĘ ZONĄ”

Vakaruose gautas 38-ių pabaltiečių pasirašytas Atviras 
Laiškas Sovietu Sąjungos ir šiaurės kraštu vyriausybėms dėl 

:i nebranduolinės- zonos sukūrimo šiaurės Europoje, sekančio 
turinio: - “

“^Sovietų Sąjungos, Islandijds, Norvegijos, Danijos, Suo
mijos ir Švedijos vyriausybių galvoms, laisvos nuo bran

duoliniu ginklų zonos Šiaurinėje Europoje klausimu.

.v 'S>—iSf;

SOVIETŲ KARO LAIVAI GALI 
DINGTI Iš PIETŲ ATLANTO
JAV TEIKIA ŽINIAS IB DEGALUS ATLANTE 

ESANTIEMS BRITŲ KARO LAIVAMS

“šiaurės Europos tautos ir vy
riausybės šiuo metu visapusiškai 
svarsto laisvos nuo branduolinių 
ginklų zonos šiaurinėje Euro
poje įsteigimo klausimą, kaip 
buvo pasiūlyta Sovietų Sąjungos 
Aukščiausios Tarybos prezidiu
mo pirmininko, šiuo raštu męs 
siūlome išplėsti minėtą klausi
mą, įjungiant į minėtą zoną Bal
tijos jūrą ir. tris Baltijos kraštus 
— Estiją, Latviją ir Lietuvą.

“Laisvosios nuo branduolinių 
ginklų zonos išplėtimas į Balti- 

. jos jūrą ir Baltijos kraštus būtų 
logiškas,. nes minimas; rajo’nas 
faktinai yra šiaurės Europos da
lis. Be to, busimoji sutartis būtų 
žymiau svaresnė, nes ji būtų ly
gaus ir. balansuot©' -nusiginklavi
mo pavyzdžiu. Laisvos nuo bran
duolinių ginklų žo’nos išplėtimas 
į: Baltijos jūrą ir Baltijos kraš
tus -būtų taip pat naudingas ma
žoms .Skandinavijos ir Baltijos 
tautoms,- ypač kad tas prisidėtų 
prie jų. būsimo.saijgumo.

vais, lėktuvais ar raketomis) 
branduolinius sviedinius atitin
kamose susitarusiu šalių terito
rijose ir Baltijos jūroje.

“Mes tikimės, kad NATO ir 
Varšuvds pakto valstybės galės Į 
užtikrinti branduoilnių ginklų Į 
uždraudimą laisvoje nuo bran-, 
duolinių ginklų zonoje šiauri-' 
nėję Europoje, įskaitant ir Bal-j 
tijos jūrą ir Baltijos kraštus.I 
Toks branduolinių ginklų už- Į 
draudimas viename rajone būtų ] 
svarbus žingsnis į žnio’nijds lū
kesčių įgyvendinimą — visuoti
nį nusiginklavimą.”

(Parašai): Eva Ahonen, Keiki 
Ahonen, A. Andri ųškaitė, Rein
Arjukese. Ivars Blankenfelds
Birutė.,Bukauskaitė, lots Cali-

OR

. “Didžiųjų valstybių . sukelti 
konfliktai padarė labai daug 
nuostoliu Baltijos lautCms. Jos 
ypatingai daug' nukentėjo' per 
Antrąjį, pasaulinį karą, kada 
frontas perėjo per jų teritorijas 
du kartu, čia turėtų<būti .paž.y- 
mėta< kad. hepriklauspmų. res
publikų Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos vyriausybės dėjo visas pa
stangas, /kad išvengus įsivėlimo 
į didžiųjų valstybių kdnfliktus. 
Baltijos tautas t taip 'pat žino, 
kad didžiųjų valstybių vadovai 
tada visiškai ignoravo Baltijos 
tautų norus, likimą ir siekimus, 
kai jos pasidalino tą rajoną j jų 
įtakų sferas. To padalinimo 
drastiškas pavyzdys yra 1939 m. 
rugpiūčid 23 d. paktas tarp na
cių Vokietijos ir Sov. Sąjungos, 
ir to pakto slaptas priedas, kuris 
nėra paskelbtas Sov. Sąjungoje 
ligi šios dienos.

“Turint tai omenyje, mes ma
nome, kad yra labai svarbu su
daryti garantiją, kuri užtikrintų

tis, K“. ’Če/niausitiehė,. Uite, Ei- 
rraslo, Gunnars Gųtmanis, -Jlse 
Hėinsalu, Karin Inno, Urmas 
Inno, A. Kazlauskas, R. Kazlaus
kienė, V. Kazlauskaitė, V. Kiela, 
Aija Krūmina, Inta Karklina, 
KarĮįs Lapjnš, Janis Liepinš, 
Evalds TJžĮrerstjs, Laimcmis Lū- 
sis,;’Astra Niėdrė, Juris Nfėdre, 
Lagle Parėk, Arvo Pešti, Elmars 
Praulinš, . E ve Pamastė, Endel 
Ratas, , Gunars Stefansr Peteris 
Stockomis, Mara Žile, Enn Tar
to, Erik Udant, Jonas Petkevi
čius, Ona .Pdskienė-Lukąųskaitė, 
L. Kulvietytė. j

1(181 iri. spalio 10 d.
. ■ ' \ ■ (Elta)

— Walter Stoessel, Valstybės 
sekretoriaus Haig pavaduoto
jas, ketvirtadienį kalbėjosi su 
premjeru Beginu ir ] 
kinimo, kad Izraelis atšauks sa-' 
vo ginkluotas pajėgas iš Sina
jaus balandžio' 25 dieną.

mažų tautų saugumą, didžiųjų 
valstybių konfliktd atveju.

“Mes manome, jog turėtų būti 
natūralu ir priimtina visoms 
tautoms, kad sutartis dėl laisvos 
nuo branduolinių ginklų zonos 
uždraustų gaminti ir dislokuoti 
branduolinius ginklus, o' taip 
pat laikyti ir pervežti bet kokio--

Balandžio 16: Benediktas, 
Giedrius, Kitrė, čirulis, Balža, 
Gaidutis.

' Į
Saulė teka 5:10, leidžiasi 6:30.
Oras saulėtas, šiltas, gali lyti.

" Vakar Egipte sušaudyti ir pakarti 7 šijilai, nušovę prezidentą Sadalą.
Iš visų valstybės įstaigų, kariuomenės ir statybos darbų šalinami šijitai.
., ■ Egiptiečiai nenori naujo tikybinio pasikėsinimo.

EUROPA NUTRAUKĖ PREKYBĄ SU 
DABARTINE ARGENTINOS VALDŽIA
PREMJERĖ M. THATCHER PRAŠO PARLAMENTĄ SKIRTI 

REIKALINGAS SUMAS FALKLAND SALOMS ATGAUTI

LONDONAS, Anglija.— Britų 
premjerė Margaret Thatcher

... ... i trečiadienį parlamentui pareiškė 
priėjo Is|l'- apie Argentinos karo laivu įsi-

* — Egipto kariuomenės vado
vybė neleido nuteistiems pasikė- 
sintojams daryti jokių propa
gandinių pareiškimų.

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $36-1.

veržimą į Falkland salas ir rei
kalavimą atiduoti salas Argen
tinai ir pripažinti jai suvereni
nes teises salose. Falkland salose 
nėra nė vieno ispaniškai kalban

čio argentiniečio, bet jie nenori 
traukli iš salų, kol nebus jiems 
pripažintos suvereninės teisės.

Britų vyriausybė suorganiza
vo savo karo laivyną ir siusčia į 
Falkland salas. Dalis laivų iš-

Argenlinas kasmet pirkdavo 
užsienyje įvairios rūšies ginklų 
už $130 milijonų. Dauguma tų 
ginklų, veik už 100 mil. dolerių, 
buvo perkami Bendrosios Rinkos 
valstybėse. Nuo invazijos j Falk
land salas, nė viena Europos 
valstybė neparduos nė vieno’ šo
vinio Argentinai. Argentina

Premjerė Thatcher pranešė 
parlamentui, kad sekretorius A. 
Haig ,nepajėgęs suderinti abiejų 
valstybių nesutarimų, išskrido į1 pirkdavo lėktuvus ir malūnspar- 
Washingto'ną, o ne į Buenos Ai
res, kaip pradžioje buvo plana
vęs. Nustatyta, kad britai nesi-j Vakarų Vokietijoje Argentina 
tars su argentiniečiais, kol Ar-! pirkdavo narlaivius ir jiems rei- 
gentinos kariai nepasitrauks iš kalingas dalis, bet dabar vokie- 
salų, ar nebus išvyti. Argentinos ■ čiai nieko Argentinai neparduos, 
vyriausybė suliko atšaukti savo | Bendrosios Rinkos valstybės 
karius, bet reikalavo pripažinti susirinks—posėdžio už mėnesio, 
Argentinai Falkland salų šuva- kad galėtų nutarti, kaip jos atei- 
renines teises. Britai tokio pa- tyje tvarkys savo prekybą su 
žado nesutiko duoti. ( Argentina.

nius Prancūzijoje, bet dabar ji 
negaus jiems atsarginių dalių.

WASHINGTON, D.C. — Sek
retorius Aleksandras Haig, išsi
kalbėjęs su prezidentu Reagan u 
bei kitais Valstybės departa
mento pareigūnais ir atsakin
gais saugumo atstovais, ketvir
tadienio rylą išskrido į Argenti
nos sostinę Buenos Aires.

Kilo naujų idėjų britų ir ar
gentiniečių konfliktui Falkland 
salose išspręsti, todėl sekreto
rius nori !\!is klausimus aptari i 
su Argentinos pareigūnais. Sek
retorius Haig tas naujas idėjas 
telefonu jau pranešė Argentinos 
vyriausybei, kad jie turėtų pro
gos nuodugniau apsvarstyti ir 
vėliau aiškiai pareikšti savo 

nuomonę, kai susitiks su juo.

Laikraštininkai paklausė sek 
rotoriaus Haig, ar jis, prieš iš 
skrisdamas, gali ką pasakyti 
apie\nauję kelionę į Londoną po 

tpisit&rtmų ĄrgeaBftojiFr
— Dabar, nįeko negaliu pasa

kyti, — atsakė sekretorius. 
Jeigu atsiras reikalas, tai iš- 
skrisiu, o jei tokio reikalo nebus, 
tai grįšiu namo.

Prezidentas Reaganas, Bal 
tuose Rūbuose išsikalbėjęs su 
sekretorium Haig ir kitais atsa
kingais pareigūnais, vėliau ga
na plačiai pasikalbėjo su laikraš 
tininkais. Vienas New Yorko 
dienraščio korespondentas pa 
klausė prezidento, ar teisybė 
kad Sovietų karo laivai šokioj; 
į Pietų Atlantą plaukiojančius 
britų karo laivus ir pranešinėja 
Argentinos vyriausybei apie bri 
tų laivyno pozicijas.

— Girdėjau ir aš tokių žinių 
— pareiškė prezidentas Reaga 
nas laikraštininkams. — Kon
fliktas dėl Falkland salų eina Į 
tarp britų ir Argentinos, tai So
vietų Sąjunga čia visai neturi 
kišti nosies... Iš viso. Sovietų 
Sąjungos karo laivai turi dingti 
iš Pietų Atlanto.

Į Toliau prez. Reaganas, laik

KINIJA PROTESTUOJA 
DĖL TAIVANO

TEKINAS. Kinijos vyriau
sybė pasiuntė viešą protestą 
prezidentui Reaganui už prašy
mą Kongreso leidimo parduoti 
įvairių ginklų dalių dabartinei 
Taivano vyriausybei.

Iii šio meto kalbėjo užsienio 
reiklų m misteris, premjeras ir 
vicepremjeras Tengas Hsiaopin- 
gas, b. t dabar paskelbtas oficia
lus pranešimas šiuo reikalu, ši
tas pranešimas išėjo daug silp
nesnis, bet jame vis dėlto pa
reikštas didelis Kinijos vyriau
sybės nepasitenkinimas. Prane
šimas nieko nekalba apie nusta
tymą laiko*, kada bus padarytas 
paskutinis ginklų pardavimas.

-Kiniečiai, matyt, suprato, kad 
prezidentas Reaganas buvo pri
žadėjęs parduoti Taivano vy- 
raiusybei reikalingų ginklų ir to 
savo nutarimo jis negalįs at
šaukti. Sekr. Haig pakvietė Ki
nijos ambasadorių j Valstybes 
departamentą rr prašė suprasti 
susidariusią padėti.

— Egipto pareigūnai tvirtina, 
kad vyriausybė nepardavė ycr 
neperleido palestiniečiams ran
kinių granatų.

— Visus Artimuosius Rytus 
paveikė prezidento M ubarako 
įsakymas sušaudyti šijitus, prez. 
Sadato žud-.kus.

— Izraelio kareiviai paleido 
kulkas į Gazos demonstrantų 
kojas, sužeisdami 17 arabų.

— Viceprezidentas G. Bush 
tvirtina, kad prez. Reaganas 
dar karta kandidatuos preziden
to pareigoms, nes per pirmą sa
vo terminą nesuspės įvykdyti 
užsibrėžtų savo planų.

Prez. Reaganas trečiadienį 
pareiškė, kad Amerikos lai* 
vynas padeda ir padės bri 
tams atstatyti tvarką p.ety 

Atlanto salos*.

plaukė iš Portsmouth uosto, o 
kiti išplaukė iš Gibraltaro. Bri
tų laivai jau pasiekė Ascension 
salą. Ten gaus reikalingų dega
lų ir plauks toliau į Falkland 
salų vandenis. Britų narlaiviai 
jau yra Falkland - salų vande
nyse, r<

Britų premjerė smulkiai in
formavo parlamentą apie neti
kėtą Argentinos karių ginkluo
tą įsiveržimą į Falkland salas. 
Ponia Thatcher reikalauja, kad 
parlamentas paskirtų pinigų 
Falkland ir Pietų Georgia sa
loms ir jų gyventojams ginti.

Amerikiečių spaudoje vyravo 
įsitikinimas, kad britai padarė 
klaidą, leidę argentiniečiams įsi
stiprinti Falkland salose, bet da
bar aiškėja, kad britai yra pasi
ryžę atgauti Falkland salas ir 
tik siekia sustiprinti savo turi
mas pozicijas.

Premjerė Thatcher neri, kad, 
parlamnto nariai pasisakytų šiuo 
reikalu ir skirtų reikalingas su
mas kovai vesti su Argentinos 
įsibrovėliais. Britai yra pasiryžę 
apsupti Falkland salas ir išva
lyti jas nuo įsibrovėlių. Britai 
neleis argentiniečiams daryti 
kolonijų Iš britų salų ir žmonių. 
Parlamentas pritaria premjerės 
politikai.

* » *

EUROPA NUTRAUKĖ PRE
KYBĄ SU ARGENTINA

LONDONAS, Anglija.—Bend
rosios Rinkds Europos valstybės 
nutarė nutraukti visą prekybą 
su Argentina. Bendrosios Rinkos 
valstybės ne tiktai neparduos 
jokių ginklų Argentinos vyriau
sybei, bet ir nepirks jokių Ar- 
gentnioje gaminamų produktų 
bei nieko nemokės už visiškai 
nuvertintą Argentinos pesą.

Beiruto aerodrome kilo' 
kruvinos muštynės tarp skirtin
gai galvojančių musulmonų.

— Chomcini mahometonams 
aiškino, kad didžiausias žmoni
jos priešas esanti Amerika ir 
jos skelbiama Vakarų kultūra.

— Prez. Reaganas prašė Kon
gresą paskirti dar 100 milijonų 
dolerių atominėms raketoms ga
minti.

— Illinois valstijos gubernato
riaus J. Thompson žmona Jayne 
nekandidatuos leisėjds parei
goms.

— Washingtone siūlo suda
ryti bendrą Amerikos ir Sovie
tų Sąjungos kdmisiją, abi šalis 
liečianlicms įvairiems klausi 

| manu spręsti.

Sekretorrius Haig dar kartą 
išskrido j Buenos Aires sie
kiant taikiai išspręsti Falk

land salų krizę.

kus. Jie yra tokie:
— JAV aptarnauja britų ka

ro laivus degalais Ascension sa- 
’oje, — pareiškė prezidentas. — 
JAV ir britai turi pasirašę su
art), kuri įpareigoja JAV pa

dėti britams vandenynuose, ši 
utartis pasirašyta 1062 melais, 

kai darėsi aišku, kad Sovietų Są
junga taikos nesiekia ir Dužu* vi
sus anksčiau padarytus susitari
mus. Ascension saloj a JAV turi 
didelius degalų sandėlius, iš kil

ių gali aptarnauti ir aptarnauja 
į p etus plaukiančius britų ka
ro laivus. Sovietų laivynas gali 
matyli į Ascension salą įplau
kiančius britų karo laivus ir 
pranešti.

Be to, JAV yra pasižadėjusios 
teikti britams informacines ži
nias apie įvykius Argentinoje ir 
vandenyne. Amerikiečiai tas 
žinias britams teikė, žinių rinki
mas ir t i .kinus nėjo tokiu tem 
pu. ko’klo britai būtų norėję, bet 
britai vis tiek yra gana tiksliai 

I informuoti apie kareivių perkė- 
I limą ir sudarantį pavojų.



ERŽVILKIECIO GODA Iš KITOS
Įgimto papročio verčiamas, 

neseniai buvau pasėjęs avižų 
saują savo nuosavame sklype
lyje. Laisčiau. Laisčiau. Nieko. 
Vėl laisčiau. Vėl nieko. Po 
šimts balų. Vadinas, tas Colo
rado River nebe vanduo — 
vien chemikalai? Nugi. Turbūt 
aplinkos saugotojų perdėta pro-

]tau, nerangiai išdygo susirietę 
lapcliūkščiai. Tuoj atskrido iš
tisais e^kadrenais rupkės ama- 
los. Pačiu Luku pastebėjau, už- 
pui^kiau. Krito ir pora mūsų 
gubernatoriaus medflajų.. Taip 
pamažėl tena jais aukštyn besi
skverbiąs atžalynas ėmė stip
riau plėtotis, nes karvamėšlo 
tuoj privilkau tekinais. Atleis
kit. Ne tam šneku. Paprasta 
žemdirbystė- pareiga...

Mat. štai staiga užgriuvo 
skriaudos reikalas. Tenka atvi
rai jums pasiguosti, mieli drau
gą*.

(FELJETONAS)

žemės vaisiui, pasijutau suviepi 
turtuoliumi. Tik va, pačiu blo
giausiu laiku, kai jau vsos kliū
tys įveiktos, derliau^ ėmimas 
prinokęs. •.

Pasibeldė Santa Monikos 
valstybės mūsų kvartalo prie
žiūras. Oficialiai apklausė:

—Ką veiki?
— Neveikiu. Laistau.
— Ne šsidirbinėk šalimais. — 

Kur tavo grūdų ataskaita? A?.
—Atsiprašau, pone komisare, 

man nevisai aiškus Jūsų klausi
mas, nes nebesugaudau, kur es
mi: Jugoslavijoje? Ukrainoje? 
P rancūzi jo j e ? Lenkijoj e?

— šniukšt!, griežtai atkirto 
(ar kitaip angliškai, kartais ne- I 
prigirdžiu). — Nesi vartaliok
kvailybėse. Tavo plepalai, pilie
ti čėster, man neįdomūs. Tuoj 
prisipažink, kiek grūdų? Kiek 
valandų išdirbio? Kiek nuosmu
kių darbylaikio? Kiek nenuė-
iimų į privalomus ideologinius siliko amžiais. Tu gyveni da- 

barco>e ne Europoje, ne Aust
ralijoj, ne kur kitur, dar laikinai 
ne mūsų valdžioje. Gyveni, pi
lieti ėester, pas mus, 
Monikos {Komunoje, 
šventąjį Robespierą, 
pavartojusį giljotiną 
ne riams Išnaikinti;
1870 metais, narsiąją
Komuną. Šiandien, mes jos pa
vyzdžiu organizuajame komite
tus, kurie teisingai paskirstys 
privačias, taigi, nelegalias nūo-

(jetvv?* nepriklausomybės laikais Alytuje pastatyta dviaukštė mūrini mokyki*

— Svajoji apie nuosavybės 
teisę? A? Tavo smegenukai at-

♦ * »
Nemigo naktų, blausių snaudu
lio dienų apgožtas, vientarp nu- 
sijutau, lyg Batakių parapijoje 
jūsų išeivio ūkininko pasodin
tos avižos, kad papurto, suram
bėjo. prasi iumpo nepaprastu 
derliumi: dvylikto grūdo!

Nagi tarpas, būdavo atsliau- 
žen slieką, atzvinben vapsva, 
kirmėlės susiknisen. Kun ten, 
ponuli, viskam papasakosi?

Subrendus su meile pasėtam

susirinkimus?
Sutriuškintas, vos nevos be- 

šliaužiodamas pažemiukais. pa
bandžiau kitą būdą.

— Gerasis pone komisarai! 
Atvirai, draugiškai Jums pasa
kysiu, kad esmi tik taip sau. 
baisiai vidutinis pilietis. O ko
dėl jūs, mano pone, nelaukti 
štai stovite ant mano mažyčio, 
34 iš 20 pėdų sklypelio?

Paziūrė’o, patikrino, ironiš
kai šyptelėjo:

, Santa 
Atsimink 
sėkmingai 
reakcijo- 

gi vėliau 
Paryžiaus

savybes tikriesiems, profesiona
lams bedarbiams, badaujan
tiems iš maistženklių. Kiek mo
ka? Išnaudoji? A? Sakyk! A? 
pagalbon? A?

— Atsiprašau, aukštasis po
ne, visą tiesą išpažinsiu- — 
Pas mane gyvena žmona Ele
na, gana malonios išvaizdos, ir 
Taika, ir Margis’7. .

— Juokus kreti! — piktai su
riko. — Tavo žmonos man kol 
kas nereikia. Kas tie piliečiai 
— Taika ir Margis? A? Kaip 
balsuoja? Kokios spalvos? Jie 
ne juodi, slaptai įleidai baltuo
sius, kuriuos įsakau tuč tuoj iš
mesti, nes kitau) taptum krimi
nalu diskrim^natorium! (Gerai 
nesuprasdamas angliškos kir
mės plonybių, nebežinau ką* tai 
turėtų reikšti.) ' t .. <

Drebėdamas lig baltinių, 
šnibždu užkimusiu balsu:

• Finally you can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings.
« As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toll free number 
that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay and out of town 
telephones).
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you wish to talk with Anywhere in the United States.

UNLIMITED USAGE:
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB’s high quality lines.
Service is available 24 hours a day, seven days a week.

No limit on calls you make.
• No limit on how long you talk on each call.

The Cost to Participate:
^OQKfF a month

for Residential Unlimited Usage
$299 a month 
for Unlimited Business Usage

NO OTHER FEES OR COSTS
How to Start Service:
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month’s fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and 
sign up NOW.
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD.

F CALL NOW TOLY FREE ]
j 1-800-824-7888 l
| In California 1-800-852-7777—ask for Operator 73 f

mb Mi M Ml M as WB m m M Wl WHB m MiMISBMiMiMMIMi'BlBiMSMIl* ’

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information.

Your 800 Club Service will begin in a matter of days 
. after receipt of payment.

THE 800 CLUB. 1710 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20009

^0 Ciub Inc. <3 sharing group 4
under Federal Comrnumcations Commission Tamfk

TIESA).
Asmeninius patyrimus tie 

nuolatiniai korespondentai pa
rašo tik savo tarny bą baigę. 
Pvz. Christian Science 
kore^ondente Elizabeth Pond 
pereitais metais išleistoje New 
Yorke ir Londone knygoje 
From The Yaroslavsky Station 
18 psl. rašo:

“Lietuvoje du pakeleiviai iš 
mano traukinio vagono “kupė” 
išėjo į koridorių, kai sužinojo, 
kad aš amerikietė — ir grįžo 
tik atsiimti savo bagažo trau
kiniui pasiekus savo tikslą už 
600 mylių’. j

Ką gali patirti iš tokių “pir
minių šaltinių”, jei jie tavęs 
bijo kaip maro,*arba . meluo
ja valdžios pavedimu?

(Iš “Dirvos”)

Skaitau ir netikiu savo aki
mis. . ■ šį kartą NAUJIENOSE 
ilgą Ant. Pleskio reportažą iš. 
Santaros- Šviesos simpoziumo 
apie mūsų spaudą. Vienas kal
bėtojas ten pareiškęs:

. .lietuvių išeivijos spauda ka
tegoriškai atsisako apie Lietu
vą painformuoti iš pirminių

• šaltinių. Argi girdėjote tokį da
lyką, kad koks nors laikraštis 
būtų pasiuntęs savo bendradar
bį į Lietuvą ir paskui papra-, 

! šęs, vot aprašyk savo įspūdžius. 
Ne. Ar buvo koks nors dalykas, 
kad letuviškas laikraštis būtų į 
okupacinę valdžią kreipęsis, 
prašydamas kokiu nors. klausi
mu informacijos”.

Klausimas būtų nestebėtinas, 
į jei jį pastatytų koks neseniai 
gimęs, tačiau Pleškio teigimu, 
taip klausęs prof. Z. Rekašius 
— AKIRAČIŲ redakcijos na- 

1 rys, pats neseniai buvęs Lietu- 
į voje- Sunku įsivaizduoti, kad 
jo redakcijos kolegos nebūtų 
prašę parašyti savo įspūdžių. 
Prašytas ar pareigos verčiamas, 
jis iš tikro ir parašė. Bet ką? 
Pasirodo, kad atstatyta Trakų 

bėra like du meteliai iki Orvel P^*s sukėlus, mintį, jog 
j gerai, kad mus nepavergė ... 
j lenkai. Ar negalima tai svars- 
į tyti ir Lietuvoje nebuvus? 
| Kiek atsimenu, anksčiau Akira- 
; čiai bandė kažką gauti iš Tė- 
! viškės Petronio. Lietuvoje vie- 
j sėjo ir kitas redakcijos narys 
į H. Žemelis — ką jis parašė, ko 

Du vyrukai kalbasi tarpusa--; mes dar nežinojome? Vienu žo- 
vyje: l džiu. tai ką priekaištingai klau-

—Praeitą vasarą uždirbau ne-! sė Z. Rekašius, jo paties lai- 
mažai pinigo. Apdraudos kom-j kraštis jau buvo išbandęs su to- 
partija sumokėjo man 50 tūks-į kiais rezultatais, kad bandy- 
tančių frankų už padarytus j mo, bent kol kas, dar neverta 
gaisro nuostolius. Į pakartoti.

— Aš uždirbau 100 tūkstan-1 Net ir pačioje SovieĮijoje re^ 
čių frankų nuo potvynio. ! ziduoja ‘nuolatiniai ^šrŠ . krašto 
* — Po velnių! Pasakyk man korespondentai daugiausia rė- 
kaip galima pagaminti potvynį?! miasi sovietų spaudos duomeni-

! mis. bet ne “pirminiais” šalti- 
! niais. Pvz. N. Y. Times prane- 
j Šimas apie tanklaivio pdskendi- 
i mą prie Klaipėdos buvo parem-

— Sunkiau dirbantis vyras tas sovietų draudimo srities lai-
reikalauja 50 procentų daugiau kraščio žinia. (Rekašius pagirti- 
maisto, negu dirbanti mote- nai tą įvykį smulkiau aprašė ir 
ris. komentavo,

r^.

Atsibudęs nustebau. Kur čia j 
atsidūriau? Ar išties dar Kali-! 
fornija nedreba? Juk ekspertai,j 
tiksliausiai apskaičiavę, mums j 
tikrai prižadėjo, o sis vėluojasi.!i

Reiškia, buvo tik žadintuvas.! 
Nagi, koks laikas? O! vis dar te-

išpranašautų 1984 metų.
Pasikrapščiau nugarą. Nuta-į 

riau abejingai: surizikuosiu dar- 
eiti nusiprausti.

MANDAGUMAS — MŪSŲ 
PAREIGA

Visi žinome, kad santykiau
jant su kitais žmonėmis, turi
me prisilaikyti tam tikrų man
dagumo taisyklių, tik, deja, 
apie tai mes dažnai pamirš
tame.

Susijaudinimas, piktumas ar
ba nuosavo autoriteto pasireiš
kimai neretai išmeta mus iš 
lygsvaros ir .pasakom tą, 
ko iš tikro neprivalėtumėm

PRANCŪZŲ HUMORAS
Vieni kitų įžeidimai, kivirčai, 

neapykanta ir smerkimai, ar 
tai būtų šeimyninėje pastogėje 
ar platesniam visuomeniniiam 
būryj e, niekaip. ; nesuteikia,
o tik ..pag^Sma- nuotaikas ir 
neęvus* tiems, kurie būna į 
tą įveltu

Mandagumas \ yra kiekvieno 
mūsų, pareiga. riĮ :

— Palauk, palauk tik mo-1.
mentytį, viešpatie komisarai. 
Kur, nagi, kur užkišau tuos 
įnamių dokumentus. Va! čia! 
Suradau! Viens ir1 kits jūsų ko
munistų City Hali legaliai iš
duoti. Taikos dog license #386, 
Margio #387.

— Tai nieko neįrodo. Charak
teristika?

— Taika, pone \ maloniausias, 
ištisai juodo plauko; pastovi, 
užsispyrusi asmenybė; be blusų; 
loja ant kiekvieno policininko.

— Gerai. Jinai priimta gyven
toja. O kas tas Margis.

— Jos sūnus, margingas, pu
siau juodai-baltai. Deja, nelabai! 
pastovaus nusistatymo. Kartais 
balsuoja prie musų stulpo, o, 
žiū. kartais vėl bėga per gatvę 
kiton pusėn. Bet tarp mūsų, 
drauge komisarai, jojo’ iltys vi
so colio, beveik kaip Danų Žu
dikų.

— O! Oh, I see. Padalysiu tar- 
polaikio išimtį, str. 45, §15. Už
rašytas laikinu Įnamiu, nes sū
nus. Bet neišsisukinėk. Kur jų j 
taksos? Nesumokėtos?

[ — Hercachaini! Jau sumokė
tos per abiem, tikrai autentiškai’ 
nuvertintais amerikoniškais do’- < 
leriais. 15 smokų. -Bruder. Pačiu j 
laiku. Vakar paštininkai pakėlė 
mane iš aštuoniolikos į dvide
šimtus centus, tuo tarpu mano 
inkomai liko tie pat

Viskuo kaltas, aišku, tasai ne
lemtas Reaganas. y

Pridūriau neatsargiai, be rei
kalo:

— Našlaičių ašaros ir akmenį 
perskelia.

PASSBOOK 
SAVINGS... 
the best way to savejegulariyi

Paid tad

OUR SAVINGS 

CERTIFICATES 
EARN UP TO . c

pasiremdamas . . .

see us for 

financing 
° AT Oim low RATES

WITH REPAYMENT 
TO FIT YOUR INCOME

’'c 
* * 000 

MutualįFederal 
Satiiigs and Loan

tt2 WEST CERMAK 1OAD CHICAGO, ILLINOIS

Virinte 7*7747

ti žmonės išneša nuosprendį 
apie mūsų kultūringumą ir 
vertę.

Tėvai yra atsakingi už išauk
lėjimą savo vaikų. '

Todėl iš mažų dienų reikėtų 
mokinti vaikučius mandagumo 
ir pagarbos visiems — mažiems 
ir suaugusiems.

Savanorė M*

PASKIAU VISKAS BUVO ' 
TVARKOJE

— Girdėjau Stasyte, jog va
kar buvai užkabinta gatvėje.

— Ne mainyte. Užkabina ma
ne tik vienas vyriškis.

— O paskieu, kai ėjome kar
tu, manęs jau niekas neužkabi
nėjo.

MEET THE CHALLENGE' ’

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

— O kaip (en dabar jūsų San
ta Monikos viršūnėse? Kaip pa
krypus padėtis? Ar vis tebetrali 
kia mūsų Izraelio burmisfrytę 
ing blogus tds'intVnhs, už juo
kingiausius, nekalčiausius kyšių | 
ėmimus, skridimą LondortSn ne
mokamai su vvm? -

Susiraukęs, ilgai nieko neat
sakė. Pagaliau burbtelėjo:

— l/hum. Tarp iškart ir pa-' 
stebėjau. Socialinis atžagareivis, j 
Nejyagrįstų blevyzgų platintojas. 
Šįkart nerašysiu Iš narnų išva- 
rymo, bet pavardę pabraukiau! 

’raudonai. Ta! saugok savo sto
pos. Tik nors šitn- j
tą pėdų nuo uždraustos viefūs

salom! — Ir nusiėjo.

Sučirškė žadintuvas

NUO

? Jos. Gornecu CoN Y., N.Y. ėb*

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingi i. 
turtingu, Švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors Vertina, 
žinote, kad tai yra labai gera.

Sveiks.

15, 1982



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

veržė nafta iš žemės ir pssidarė 
d.ue.is ežCi*4i», re.kia skubi 
s uiti. Lietuviai, lenkai ir kiti 

! sukruto investuoti pinigus pas 
minėtus “geradarius”. Visi kai 
ba, kad su šimtinėmis nėra ko 
prasidėti, reikia tūkstančius in
vestuoti, tekius nuošimčius duo* 
da Šim ą už š mtą, tūkstan 
cius už tuksiančius!

Kiek tu įdėjai? — klausi, 
kaimynas.

— Aš *10,000, aSiko kitas 
ka įnynas. — Visus pinigus S- 
dn’au iš banko ir atidaviau.

— O kiek už tai gavai?
— Vis dar laukiu. Jau antras 

menuo', o pinigų vis dar nėra.
— Aš girdėjau, kad Ape’is 

jau pabėgo. Pabėgo ir jo agentas 
lietuvis į Paryžių.

— O k ek tu, Tėve, investa
vai į naftos šaltinius?

Nieko. Mano šeimininkė 
perspėjo: “Netikėk, seneli, pa 
gunda; pinigų dyko i n L kas ne
mėlo”.

— Matai, Tėve, Moteriškė už 
vyrus gudresnė. Kaip ta aukso 

-i gadynė pasibaigė, Tėve?
— Kas pradžioje investavo 

mažai, tas savo pinigus gavo 
dvigubai; o kas 5,000, 10,000 ar 
daugiau dolerių įkišo, tai praki- 

*šo... Gaila, bet taip buvo, čia 
ne pasaka, bet skaudi realybė.

i — O kur dingo tie visi keturi 
! “geradariai”?i °

Beždžionė įtaigoja kiškelį, kad pavojui atsiradus, 
reikia tuojau lipti į medį.

nūs.
• Kartais šuo labiau myli 

žmogų, negu žmogus šunį.
• Blogą žmogų 

žįsta.
• Jei nori kitus 

turi gerai mokėti.
• Nepūsk dūmų
• Nekalbėk to, ko nežinai — 

būsi melagis.
• Su velniu neik grjbauti. 

Grybų nerasi.
• Ilga kelionė ne visada būna

gyvulys pa-

mokyti, pals

kitam į akis.

• Lėčiau važiuosi, toliau nu- 
| važiuosi.

• Per daug gersi, greičiau 
prigersi.

• Nekišk kuolo į kaimyno 
ratus.

• Po gimimo dienos gyvenimas 
eina trumpyn.

• Nuo' vaikystės iki senatvės 
einame per pavojingą ledą.

• Susitiko, kaip kirvis su ak 
meniu.

Sutaisė Don Pilotas

ke’io?
— Ne, tas žmogus ją turėjo 

savd k ik nėję.

KODĖL JAI PATINKA 
VYRAI

švedų karaliaus Gustavo Adol
fo duktė Kristina vengdavo mo
terų kompanijos.

— Mėgstu vyrus,— ji pareiš
kė. ae dėl to, kad jie yra vy
rai, bet dėlto, kad jie nėra mo
terys.

DABARTINIAI VAIKAI

Kaziukas matė, kaip motina 
bažnytinės rinkliavos metu į 
rinkėjo lėkštę teįmetė tik de
šimtuką, motina pradėjo smar- • 
kiai kritikuoti klebono pamoks- ■ 
lą. Vaikas klausė, bet, pagaliau- 
neiškentė:

-- Ir ko tu, mama, nori, už de
šimt centų? Nori, kad, tau pats 
vyskupas pamokslą sakytų,

SKUBI PAGALBA

— Ir sugalvok tu man tokias 
komedijas, Tėve! Jus visus iš
juokė tie apgavikai.

— Matai, Maiki, ne visai taip, j 
Lietuviai sąžiningi žmonės, pa
sitiki savo tautiečiais.

— Ar juos policija sugavo?
— Ne. Po’ kiek laiko Detroite 

dženitorius rūsyje prie boilerio 
rado krūvą suverstų fotografijų.

— Užmiršk, Tėve. Kas buvo, 
tai pražuvo.

— O štai, kita panaši istorija, 
tik daug skaudesnė. Taip pat dar į 
prieš karą, Bostone buvęs ban-J 
kininkas Pbnzi žmones “milijo- 

--------- c nieriais” darė, tik jam nepasi- 
Kauno Istorijos muziejų. Gėda [sekė. Tuoj po to, Chicagoje atsi- 
net sakyti, kaip lietuviai savo < rado net keturi “geradariai” — 
tautiečius apgavo. Tie du suk
čiai Brooklyne nusipirko seną 
forduką ir į Ghicagą atvažiavo 
rinkti fotografijų, žadėdami 
įamžinti... Už vieną fotografiją 
prašė 10 dol., o jeigu dar ir su 
istorija, tai kiek daugiau. Aš ir 
pats atidaviau savo pačią ge
riausią fotografiją net su unifor
ma; dar ir dešimkę pridėjau, 
manydamas, kad patekti į mu
ziejų ne visi gali, tai didelė gar
bė. Net daktarai ir biznieriai 
davė savo nuobraukas. Jie man 
rodė, kiek daug tokių davėjų 
turėjo.

-—- Gerą ry’tą, Tėve! - \
— Ko čia gero? Velykos pra

ėjo ir baigta. -
— Gal buvai gerokai išgėręs, 

Tėve?
— O ką tu manai, per šven

tes pasitaiko ir išgerti.
— Kartą tu pažadėjai papa

sakoti kaip .neteisingi Bukčiai 
•lietuvius apgaudinėjo.

— Gerai, kad tu prisiminei. 
Paklausyk, Maiki:

Prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
iš Lietuvos atvyko du apgavikai 
— Vėjelis ir Jurgelis. Važinė
dami po lietuvių gyvenvietes 
rinko, fotografijas nuvežti į

— Jų niekas nematė. Visos 
operacijos ėjo per jų agentus, 
Maiki. ‘

— Iki kito karto, Tėve.
— Dar pasimatysime, Maiki.

ŽINOJO KĄ PADARYTĮ

— Netrukdyk manęs, -- sako 
motina sūnui. — Jei nenori,kad 
didesni vaikai tave skriaustų, 
tai eik žaisti su mažesniais.

— Turėjau vieną mažą drau
gą, bet jį jau primušiau.

sįc a«t .

Kongresmanas : savo . koleigai 
sako: ' -

— Kas man sukelia neramu^ 
mą, tai daugumo balsutojų — 
taksų mokėtojų — sukilimas.”

i_______________

~ • Jeigu-nefri eiti, tai cik, ki
taip vakaras ateis.

• Nelauk senatvės, ji gali
greit ateiti. . /

• Jeigu karšta, tai pūsk.
• Balandžio pirmoji yra ^tei

sybės” diena. ' ? i
. Neužmiršk žmonos gimta
dienio, ji gali.pamanyti, kad tu 
ją užmiršai.

• Su kvailu du turgų.
• Nekelk to, ko negali pa-j 

kelti.
• Būsi saldus, praris; būsi 

kartus, išspiaus.
• Bažnyčioje negali švilpauti.
• Kokiame vežime važiuoji, 

tokia ir daina dainucfk.
• Mokytis niekad nėra per- 

vėlu.
• Dukart pamatuok, tada 

piauk.
9 Antroj pusėj tvoros 

gražiau žaliuoja.
9 Boba iš ratų, ratams 

viau.
8 Kur mūsų nėra, ten 

yra (važiuok į Sovietų Sąjungą)
. Meškeriotojai nemeluoja. ..Į pasako:

9. Ilgas, liežuvis turi trumpas 
kojas. f- ■,

9 Didėliame triukšme garsas 
neatsiliepia.

• Nuo šešėlio nepabėgsi.
' • Baloj'kipšas vaikus peri.

9 Sako, plikas kaip tilvikas. 
■Betgi tilvikas plunksnas turi.

9 Ir blogi sapnai būna malo-

BEDARBIAI

j 
žolė

leng-

Parke sėdi du bedarbiai. Pri- 
* eina pne jų jaunas vyrukas ir 
{prisėdės pasakoja apie tai, kaip 

Sovietų Sąjungoje gera gyventi. 
Darbo ten netrūksta ,tik norėk 
dirbti, čia jūs pasėdėję vėl eina
te į pašalpos biurą pašalpos pra
šyti ir valandas eilėje stovėti.

— Sovietų Sąjungoje reikia 
valandas eilėje stovėti prie ke
pyklos, o kai prieini, lai duo’nos 
jau nėra, — atsiliepia bedarbis.

* jfc ♦

škoto žmona

— Įsivaizduok sau. Pamiršau 
namuose, pinigus, o.man čia rei
kia šio to nusipirkti. Ar negalė
tum man paskolinti?

— Mielai. Še tau 35 centus 
autobusui, grįžti namo pasiimu 
ti pinigų.

visko Susirgo škoto žmona. Vyras, 
išeidamas pasikviesti gydytoją,

— Jeigu mirsi, neužmiršk už
gesinti švieso’s...

} *

Jeigu nori žinoti

— Jeigu nori žinoti, ar lyja,

Anglų, mokykloje mokytojas 
aiškina, jog žmonės paeina iš 
Adomo ir Jievos. Kažkoks ber
niukas pakelia ranką ir surin
ka:

— Tai ne tiesa!
— Kodėl ne tiesa?
— Nes mano tėvelis sako, jog 

paeiname iš beždžionės.
— Atsimink vieną, — atsakė 

mokytojas, — kad jūsų šeimyni
niai reikalai mūsų mokyklos ne- • 
interesuoja!

X , . » * *
Poniutė klausia naujai priim

tą tarnaitę:
— ;KodėIi buvote atleista iš

Bishopas, Haringtonas, Apelis, 
o ketvirto pavardės neatsimenu. 
Su jų atsiradimu prasidėjo auk
so laikai. Mano’ pažįstamas pasi
gyrė:

— Aš pas Bishopą investavau 
į naftos versmes 100 dol., o po 
savaitės amok ėjo 200 dol. Tada 
tuos 200 dol. vėl investavau ir 
gavau 400 dolerių.

— O aš pas Haringtoną inves
tavau iškart 500 dol., po' savaitės 
gavau visą tūkstantį. Pabandyk 
ir tu, apsimoka.

— Kažkas, Maiki, paleido gan
dą, kad Texas valstijoje prasi-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 

autorius,
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 —1959 metai).

664 psl., vardynas.
X *

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

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

-pakabink virvę* ore/‘Jeigu virvė- pirmesnės tarnybos? 
bus šlapia, tai žinosi, kad lyja.

— Durniau, aš galiu ir be vir
vės matyti, kad lyja.

— Bet aš kalbu apie akluosius.
♦ * *

— Kas atsitiko, kad ranką 
parišęs nešioji? Ar ne vėl gir
tas buvai?

— Ne, aš buvau blaivas, bet 
kažkoks girtas praeivis man ran
ką permynė.

* • »
Nepastebėjo

— Smarkiai supiauseiau savo 
padangą ant stiklinės bonkos.

— O ar aš klausiu ponios ko- 
dėyl apleido jus ankstybesnė 
tarnaitė? * * *

KIAULĖS IR ŽĄSINO 
POKALBIS

Kolchozo kiaulė klausia žąsi
ną, kuc jis norėtų būti?

— Ga, ga, ga, Ga-garinu.
— O tu kuo norėtum būti?— 

klausia žąsinas.
— Brež-brež-njovu! — atsa

kė kiaulė,

— Negi gegulė esi, kad savas
Ar nepastebėjai jos ant i bėdas kitam primestom

. SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
8501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-273T
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Kaina ?25. Kieti viršeliai

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

SIUNTINIAI Į LIETUVA
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2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787. 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARUA NOREIEIENS

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA,- lietuvių literatūros, meno Ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vince 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. ŠtankoS, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip .pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kaiubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinip šokią pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei ją istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 82.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašanska 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės U 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 86.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaltės atsi
minimai ir minty* apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. -t

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik m 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų Jį galima pavadinti kovotoju už Žmogau* teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja 86.

> RATUKINES NOVELES, M. Eoečenko kūryba, 7. Vahičie 
vertimas. 200 p«L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina (X

Knygos gaunamoš Naujienose, 178f So. Halated St, Chicago, 
IE ROOM. Užsakant 4ofcf| p^fotžnuj ŪBaMomi.
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Dirva rašo apie mitus ir tikrovės
Dirva balandžio mėn. 1 dienos laidoje paskelbė J. R. 

rašinį apie mitus ir tikrovės. Rašinio turinys liečia 'dau
giau artėjančius Lietuvių Bendruomenės rinkimus. Ra
šinio autorius, neva remdamasis objektyvumu, svarstant 
rinkimų reikalą primena abiems JAV esančioms LB-nė'ms 
jų įsisavintus mitus ir tikrovės.

Eū';''m?.knu, jei jo skelbiami tų B-nių mitai ir tik 
re*’ ' "litais ir tikrovėmis. Iš arčiau į juos 
pažve'gus atrodo, kad tai nebe mitai, o nukrypimas nuc 
+iescs.

Pirmiausia neajšku, kodėl šiam Dirvos rašėjui pasi
rodė-per Šiurkštus A. Švilonio. pasisakymaŠ dėt J. Kuprio : 
nic siūlomo solidarumo. Gailžfkad' jiš šį pareiškimą ne
patvirtino tikrovė''^ar bent mitu, kuo gi, iš tikrųjų, šis 
šiurkštumas pasireiškia. Toks J.R. tvirtinimas yra Dir
vos skaitytojų klaidinimas.

J.R. nuomone, tie spaudoje paskelbti straipsniai, ku
riuose aiškinama, dėl ko LB-nė suskilo, ir juose suminėti 
argumentai jam yra tik “apsispiaudymas”. žinoma,kas 
gi galėtų šiam rašėm! uždrausti manyti, kad LB-nės su- 
sikilimas Įvyko tik dėl “apsispiaūdymo”. Bet jei jis manb. 
kad ir visa visuomenė B-nės suskilimą laiko tik “apsi- 
spiaudymu”, tai J.R. skelbia tik mitą. Didelė sąmoningos 
visuomenės dalis taip negalvoja, todėl jo Dirvoje pa
skelbta skilimo priežastis yra netikra, o tik mitas.

J.R. rašo, kad Reorganizuotos LB-nės vadovai gal
voja, kad jų argumentai yra nesugriaunami ir jie pana
šūs į arabų reikalavimus žydams, nes pagal tuos rėika- 
lammus senoji B-nė turėtų atsisatkyti politikuoti ir imtų 
vadoavuti tik švietimui ir kultūrai.

Be to, būk RLB-nė reikalauja nebendradarbiauti su 
pavergto krašto žmonėmis. Tikrai, toks jo pareiškimas 
jau nebe mitas, bet demagogiškas kaitinimas. Kada 
RLB-nė draudė bendrauti su pavergto krašto žmonėmis? 
Nejaugi J.R. neskiria pavergtųjų nuo tų okupantui par
sidavėlių, kurių pagalba okupantas vykdo pavergtoje 
Lietuvoje moralinį ir fizinį genocidą? Man rodos, kad 
J.R. turėtų jausti atsakomybę už Dirvos skaitytojų klai
dinimą, mesdamas neteisingą kaltinimą RLB-nės va-
C" ■■ « ■ I ■ -- ' ’ -

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠlRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Petre-e-lis, Petre-e-liš.. . — smarkiai su

spiegė mėgdžiodamas: — Koks jis tau be Petre
lis, kad jau tikras Petras?

— Na, tai gerai!
— Kas gerai? — rūsčiai skambėjo Motiejaus 

balsas.
■ - Gal. sakau, kilnesniu žmPgūm. išeiš. . . G&I 

m ” - ir maldos pbadės pildytis. . . —

— Ėr! Aš visada sakiau ir sakysiu, kaip mano 
tėvas kad mokydavo: su ponu nedraugauk, sve
timų vaikų neaugink, savo pačiai niekad paslap
čių neatverk.

— Na, jau, Motiejau, tau bile priešais šne
kėti, — ramino žmona: — Ir būtum auginęs ir 
ka, jri savo nebūtume susilaukę...

— Niekad, kaip rtlžine gyVą matai!
— O kodėl gi taip mylėjai Cibutę ir, su ja 
/■ žnisda ai?

— 7r • ožkytę auginau, šunį ar žaltį ilgi 
ai’g'nci. r i. nei vilko, nei svetimo vaiko —

.'<? G TL'.ujc ;3. gerai žino, kas atsitiko Lapu

dovifiai. i , ,' ,
Atrtdd, jis yra jšitikih^š, kad senoji B-hė nėišsižadės 

savd užmojo politikuoti. Bet toks jos užrtidjis įneša į lie
tuvišką visuomenę erzelį, ją skaldo Ir, be to, dar dvigu
bini politinę Veiklą, čia kyla kl&iišiitižs, kaš Briei Nuteikė 

; teisę Mštdvauti pavertą Lietuvą? Juk ji joks politinis 
‘ veiksnys, ji yra išeiviu lietuvių biyanižŽcija, įsteigta 

=_==_ Į Vyriaūšid Lietuvos tMilsVihiiho Kortntėto, rūgintis lie- 
432.00 tuvių. iŠėiViį liėtuVyiiė. Argi rūpintis ir lietuvybės išlai-

kyniūi veikla riepatarriauja ir LietūVoš laisvinimui ?
Keišta, kad J.R. laiko mitu ir p. D. Adomaičio Nau 

jienbsė pasisakymą apite milijoną lietuvių, gyvenančių 
JAV-še. 0 jam.atrodo, kad paskelbtas tėkš skaičius yra 
tik hiitO. Kodėl jis šį faktą neigia, Fėftidatnašis istoriko 
J. Jakšto emigraciniais etapais apie liėtiiyių iškeliavimą 
į AriiėHk'4, d fle JAV gyventojų šūriišyMd dafniais, kurie 
aiškiai liudija, kad JAV-šė lietusių yfcl nė tūks

Kas yria, rasęš, kati dWdkrtitinb rinkinei Sistema 

natfdbti dėfti^ratihę-fėdėi^liiię šištėmą. IT tai dėl lo. kad 
JAV lietuviai yra apjungti įvairių organizacijų, klubų ir
susivienijimų. Jų atstovai turėtų sudaryti JAV LB-nės 
centro valdybą. Tiesa, kad rinkimai yra labai svarbus 
veiksnys. Tik, žinoma, tai nėra vienintelė sąlyga demo
kratiškumui pademonstruoti, tam dar reikia tolerancijos 
ir pagarbos žmogui. Be to, LB-nės vadai nuolatos kaita
lioja rinkimams vykdyti taisykles. Tai parodo jų pastan
gas valdžioje išsilaikyti vienai lietuvių ideologinei poli
tinei grupei. Arba, sakysim, įvedimas korėspondencinio 
balsavimo būdo. Juk toks būdas pažeidžia slapto Kalsa- 
dmc dėsnį. Taip balsuojant yra ne tik pažeidžiami visi 
demokratiškų rinkimų nuostatai, bet sudaromos galimy
bės tam pačiam asmeniui balsuoti net kėlfš kartūs. Tokia 
balsavimo sistema, kurią naudoja LB-nės Vadai, nors ji 
vadinama demokratinė, bet n'eapsaūgo nuo sukčiavimų. 
Tai liudija liūdni praeities balšaVimo faktai.

J.R. skelbia ne mitą, bet demagogiją, kai jis rašo, 
kad, girdi,' pavergtosios Lietuvos lietuviai, jei jie’gauna 
darbą valdžios įstaigoje, automatiškai pasidaro tautos 
išdavikais, ‘^raupsuotais” ir1 su jais 'bendrauti reiškia 
“tiltų” statymą ir tėvynės išdavimą. Nežinia, ar tai jis 
parašė nesuprasdamas, ką jis rašo, juk Voks tvirtinimas 
nėra mitas, o kaltinimas. Reiktų jo paklausti, kas ir kada 
smerkė tuos, kurie yra ten eiliniais valdininkėliais. Smer
kiame tik tuos, kurie okupantui padeda pavergtą Lietuvą 
kryžiuoti. Smerkiame tik tuos, kurie okupantui parsi
davę. Kaš smerkia kolchozininkūs, kurie taip pat yra 
bkubūhtd t^'rhaiftibjai? Mes smerkiame tuos Lietuvos 
“graborius” — enkavedistus, “generolus” ir jiems pa
našius; . . _ \

Kodėl J.R. rado reikalo kaltinti ir niekinti tuos, gy
venančius Amerikoje lietuvius patriotus, kurie pasitrau
kė iš pavergtos Lietuvos ir, gyvendami svetur, sielojasi 
jos likimu, jos sūrušinimū1, ten pasilikusių patriotų per
sekiojimu? Toks jo spėliojimas, kad jie, pasilikę okup. 
Lietuvoje, būtų pirmieji prisitaikę prie tenykščių aplin
kybių, yra neteisingas. Kodėl jis nemano, kad didelė jų 
dalis būtų išvežti į Sibirą ir ten sunaikinti ? Toks Įtari
nėjimas yra nerimtas, nes faktais neparemtas.

Įdomu, kodėl J.R. nepatinka A. Svilofiio minihil skau
doje principai, kurie senajai Bendruomenei nėpriimtini. 
Jo išmanymu, jų nereikėtų dažnai kartoti. Į tai jam reik
tų atsakyti, kad tie principai yra kartojami.ir bus kar
tojami, nes visuomenė turi žinoti, kas ir kokie užmojai 
LB-nę suskaldė. Jei iš viso j'arn tie principai nepatinka-,

čių Vyturiui, štai, va, ir Andrius patvirtins, — 
parodė į kaimyną.

— Žinau jau! — stabdė pati: — Tai pasak?..
— Kodėl gi pasaka ? 0 iš kūr gi Mū tos Višbš 

pasakos, jeigu ne iš gj^enimo? Taū tik lada 
saka, kai ne pagal taVŪ fcŠ&Į. Būt jeigu tau pa
tinka — keisčiausi prasimanymai isriftū ūž 
pinigą. Juk čia viskas tikra ir ^IrirtTntd. KtriG 
liškas ūkininkas Vyturys gyveno, ar ne? Gyvenb! 
Toks ponas Reimonas irgi Įbūvo. Jo sūnūs net da
bar tebesipeša dar dėl P^aVinksnio dvabd.

— Papasakok, Moiejau, — susidomėjo Lau
žadis. — Aš nesu girdėjęs dar.

— Ir tu, Petrai, negirdėjai, — pasiklausyk! 
Reimonas ir Vyturys buvo kaimynai ir abu pra
muštgalviški medžiotojai. Dėl to h’ susibičiulia
vo. Ale tokie jau draugai, kad nėt kur gi! V^tiys 
savo vaikų neturėjo, tad augino pamestihukĮ.

— Turbūt mergos? — įsiterpė Andrius.
— žinoma! Kieno gi daugiau? Geri tėvai vai

kų negi mėto. ..
— Na, na, kaipgi ten toliau? — Tūgibo Lau

žadis.
— Vyturys nusižiūrėjo į vieną Reimond fea- 

kUl^, kad gerai paukščius gaudo. Ertiė ir pasivogė 
jį. Pasivogęs gerai paslėpė. Tuojau atlėkė Reimo
nas su viršaičiu.. Ponas sakot “Nieks kitas su 
manim nemedžioja, kaip tik tu. Tu mano raibąjį 
ir būsi pavogęs? Atiduok greičiau!” Vyturys gi
nasi: “Ne”, sako, ‘‘nieko nežinau!” — “Krėšim!” 
— “Krėskit”. Visur išvertė, išieškojo — nesurado.

— Dabar Vyturys mėgina savo pačią, ar jau 
galės laisvai laikyti sakalą. Pagavo virtą, nupešė, 
činkšt, činkšt, nukapojo galvą, kojas ir duoda, sa
kydamas: “Te t^U. ČiŪ tas pats sakalas. Iškepk: 
įfetUgUūŠifa ib mėš šakalo. mėsos. Bene čia kas

=^- Kepant Užėjo kUmutė. “žinai ką, kūmu- 
Žėie, marib vyras Užmušė tą sakalą ir nupešė. Su
valgysim Ir iidbiš gerai. Aš tik tau pasakiau. Žiū- 
rėk; kūrAute; k'Ad niekam nė žodelio apie tai!’ — 
“Na ką Vū ciS d&bar... ? Imsiu, mat, ir pasakosiu 
tokį daiktą! Argi_aš nesuprantu?” Boba — vis 
boba: buvo ir pasilieka nekantrus gyvulys. Toji 
kūmutė pašnibždom kitai, kita toliau. Netrukus 
visas sodžius šnekėjo. Išgirdo ir Reimonas.

— Nuteisė Vyturį pakarti. Prieš kariamas 
^prAše jis, kad leistų jam savo turtą padalyti. 
“Viefri dalis”, sakė jis, “tegu lieka mano pačiai, 
antroji — mano augintiniui, o trečioji — tam, 
kuris manė pakars”. Vos tik ištarė paskutinius 
žodžfūšį atigintiiiiš tuojau atsiliepė: “Tėtė, aš tave 
'^ikartiU”. JIš gudriai šunietė, kad jam tada teks 
'abi dalys. Kabi svetimam atiduoti dar? -

— Kaip toliau? — nekantravo Laužadis.
— Tdlau viskas išėjo ant gero. Vyturys grą

žino Reimonui sakalą. Tokiu būdu išsinėrė iš kar
tuvių kilpos. Grįžęs namo, tuojau išvijo augintinį, 
kaip šunį nevalyvą. Pačiai niekad daugiau nebe- 
sakė teisybės. Ponas vėl gerinosi, tačiau Vyturys 
niekad su juo nebedraugavo ir medžioti nebėjo. 
Pamanykit tik: dėl tokio menko daikto, kaip sa

Tolumoje matyti Vytauto Didžiojo pastatyta bažnyčia

LAIŠKAS NAUJIENOMS
“VELYKINIAI*’ PUSRYČIAI VERBŲ SEKMADIENI...

Pieikia tik stebėtis Regines j nius'
koksKučięnės reportažu Drauge apie 

“velykinius” pusryčius Verbų 
sekmadisnį Jaunimo Centre. Ir 
tikrai, verčia stebėtis kiekvieną 
kataliką, kad jau pradėta ruošti 
“velykiniai” pusryčiai, prade
dant Kristaus kančios savaitę ir 
dar skelbiant, kad tsi tradiciniai 
pusryčiai. Kiekvienas tikintis! 
katalikas pasakys priešingai, i 
tai yra grubus krikščioniškos ir 
lietuvių tautinės tradicijos lau- 
žyinas.>,»ė , ■ '

Nejaugi Regina Kučienė neži
no, kad Verbų sekmadienis vra 
pradžia Didžios Kristaus kan
čios savaitės, kuri daugiau skir
ta didesniam dvasiniam susikau
pimui — rekolekcijoms, ši sa
vaitė niekad nebuvo pradedama 
“velykiniais” pusryčiais ir mar
gučių ritinėjimu. Iš reportažo 
riėaišku, ar prieš tuos “velyki-

pusryčius ar pc- ju buvęs 
nors dvasinis. susikaupi-

tai jau kita tema. Bet tada J.R. būtų daug geriau pa
daręs, jei jis tuos principus būtų sukritikavęs ir visuo
menei išaiškinęs, kad tai jokie principai, 6 tik kliuvi
niai, kurie trukdo susigyventi su Lietuvos okupacija; 
kliuviniai “tiltams” statyti.

Pagaliau, J.R., baigdamas rašyti savo mitus ir tik
rovės, sutinka, kad reikia dirbti sąžiningai savo pasirink
toje organizacijoje, neniekinti kitų. Su tuo reikia sutik / 
ir pritarti, kad nereikia VLIKo ir ALo veiksnių veiklos 
peikti ar niekinti jų veikėjų. Priešingai, reikia juos su
stiprinti naujais pajėgiais veikėjais, remti juos pinigi
nėmis aukomis. Tada nebus skilimų, nebus nei rietenų. 
Bet taip pat nemaišykime Lietuvos laisvinimo veiklos 
su mitais bei demagogija, o remkime vieningą kovą dėl 
pavergtos Lietuvos.

A. Svilonis

mas. Aišku tik tiek, kad po tų 
pusryčių vyko margučių ritinė- 
j’mas.

Tiesa, gal Regina Kučienė ga
lėjo pamiršti, ką reiškia Verbų 
sekmadienis, nežinoti jo pras
mės, bet gi tie sukviestieji aukš
ti svečiai, kurių didžiausioji da
lis buvo lietuviai katalikai (o 
ypač jėzuitas Juozas Va’šnys), 
rodote, neturėtų užmiršti.

Niekas nėra girdėjęs, jog kas 
būtų ruošęs Verbų sekmadieni 
vaikučiams margučių ritinėji> 
mą. Argi ne katalikų’ tėvų' pa
reiga išaiškinti savo vaikams, ką 
reiškia Verbų sekmadienis ir 
Didžioji savaitė.

Reik pastebėti, kad Jaunimo 
Ceųtre ruošiami ir tokie rengi
niai, kurie nieko bendro neturi 
su lietuviška tautine tradicija.

Antai, spaudoje skaitėme pa
reikš ą pas piktinimą dėl suruoš
to Užgavėnių baliaus, kc’kie jo 
metu nelemti dalykai ten dėjosi.

O dabar ir “velykiniai” pus
ryčiai, ir skelbiami kaip tradi
cija. Aš manau, kad tokių pa
rengimų rengėjai pirma turėtų 
apsvarstyti, ar tokie jų suruošti 
renginiai neužgaus tikinčių ka
talikų religinių jausmų, ar ne
bus sukeltas papiktinimas ir ar 
nebus paniekintos mūsų tautinės 
tradicijos. Neteko girdėti, nei 
spaudoje skaityti, kad krikščip; 
niškuose kraštuose kas rengtų 
Verbų sekmadienį putsnįčius,’ b 
vaikučiai būtų linksminami mar
gučių ritinėjimu. Kodėl, paga
liau, vaikams margučių ritinė-; 
jimą nėšūrūcsli, vietoj Verbų 
sekmadienio,- Atvelykyje.-

. - A'teitinmkas

— Sekretorius Haig, išeida
mas iš Anglijos premjerės rū
mų, paslydo ant laiptu ir neteko 
lygsvaros, bet nesusižeidė.

— Argentinai įsiveržus į Falk
land salas, Sovietų valdžia stip
rina santykius su Argentina.

—■ Amerikiečiai Turkijoj turi 
10.000 karių ir technikų lėktu
vams prižiūrėti.

— Gazos srityje palestiniečiai 
puolė tvarką palaikančius Izrae
lio karius. Susirėmime izraelitai 
užmušė viena 7 metu berniuką.

4- V

— Saudi Arabic's princai nu
statė, kad Irano mulos Clioni ei
ni šalininkai kursto Mekos mal
dininkus.

kalas, būtų žmogų pakoręs!
— Et! — suniekino Marijona: — Man svar

biau, ką Petras dabar galvoja ir jaučia. Ką tu 
j pasakytam, sūneli ?

— Ką gi, aš dabar nieko nežinau. Kai pa
būsiu, pamatysiu...

— Tik jau žiūrėk, Petrtli, — . mokė fnoti- 
nar — visada nusilenk, klausyk, būk 'dbfa'š, tei
singas. .. ,

— Žinoma, nusilenkti ir klausyti teks, kai 
|jau kasdien ten trinsies pašonėj, — patvirtino 
tėvas.

— Na, ir palamdys dar iš pradžių! — sam- 
Iprotavo Laužadis: — Juk ten negi mūsų buitis: 
viskas švelniai, gražiai, visad ant kojų pirštų. Ir 

■ veidas,* kad sypsotųs. Tokios cącos tplihkųk,..
j Čia tai Metas — ibiiokb! Ką vilkta Mūsų 
Petrui? — ir Andrius įsikišo su savo nuombne: 
— Meškas išmokina šokti, jaučius arti, o jau Slo
gaus neišmokytų — tai tik juokai! Blogiausia, 
kad visišku ponų pastumdėliu teks būti...

— Šventi tavo žodžiai, Andriau! — jautriai 
pagavo širvckas Motiejus: — štai kodėl, kaimy
ne, aš toks nusiminęs. .. Bet šito daugelis nesu
pranta, kad ir manoji. Kaip aš čia gyvenu, taip, 
bet ris dėlto esu sau žmogus ir ponas. G t-M...?

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

I1ĮĮ Irt 
t.

UK PAUL V. DAKGlb
eYDYTOJA* (B CHIRURGAS

jvMUiAm eLretroriw

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

rAl-/UtL>UiX 6—(UTDO (UenaflOU 
xum ■cradlem b—1 vhL

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058 

DR. A. B. GLEvECKAb 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą

Brighton Parko Lietuvių Motery 
klubas rengia Bunco Party sekmadie
nį, balandžio 18 d., Dariaus ir Girėno 
salėje, 4416 S. Western Ave. Pradžia 
1 vai. popiet. Bus labai gražių ir ver
tingų dovanų laimingiesiems, taipgi 
bus skanių šiltų, valgių, virtinukų ir 
kugelio. Kviečiame visas nares ir 
svečius atsilankyti ir smagiai pra
leisti popietę. E. Strungys

Dr. Jonas F. Mažeika
D-D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMĖTRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 
ir “contact lenses”.

Jūros ar vandenyno atoslūgio 
metu, vanduo nuo kranto nu
slenka tik kelias mylias į jūros 
giluma, iš kur sugrįžta, kai pra
sideda potvynis-

A. Petnkonis

Williamson 
šokių kon-

vo Vytautas Daugirdas, vieneto f*"' 
vadovas, Danutė Striugaitė, Juo
zas Nakutaviėius Nakas ir Zeno
nas Jurys. šis vienetas linksmi
no susirinkusių publiką savo 
linksmomis dainomis ir pridavė 
Sekantiems ūpo per lokius, pri
tardamas savo linksmomis ir 
smagiomis dainomis.

Minkai dėkoja vienetui už jų 
gražų ir įdomų pasirtMymę bei 
gerai sutvaricytą programų.

Minkai taipgi dėkoja visiems 
už dovanas loterijai ir už iškep
tus skanumynus, skirtus kon
certo dalyviams.

Dėkojam Irenai 
už skirtas dovanas

i kursams.
Taipgi dėkojam _—

: kuisą k^m.teau: Onai Ivaškie- 
‘ nei, Elenai Valiukonienei ir 

ui Astravui.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

✓fcSfNAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

- GORDON FUNERAL HOME -

šokių kon-

I I

į Vardas Illinois yra prancū- 
' ziškas apibrėžimas krašto,kuria- 
: me gyvena Ulini indijonai, Al
gonquin giminės. Tas pavadini
mas reiškia “kariautojus”.

• Negirk dienos be vakaro.

KNOWVOUR HEART

Ofiso telefonu: 776-2880, 
Rešdencilos teleL: 443-554S

ŪT. UUAhNAfi SElBUTlb 
INKSTŲ, PUSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
- 2656 WEST 63rd STREET 

valandos: antrad. 1—« popiet,

HELP¥OUR HEAR! FUND

I HELP YOUR HEARTProstatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
SL Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

PALAIDOTA K. ZUBKIENĖ
(PROF. DR. J. ZUBKAUS ŽMONA)

Gyveno Washingtone, Spring- 
fielde ir anksčiau Chicagoje.

Mirė balandžio 9 d., sulauku
si 78 metu amžiaus. Gimė Lietu
voje, Amerikoje išgyveno 34 m.

Giliame liūdesyje liko sūnus 
Sigitas, marti Vita, duktė Vita I 
ir žentai B. Žemaičiai, keturi 
anūkai, prdanūkas Erikas Zub- 
kus ir kiti giminės. Velionė bu
vo našlė prof. dr. J. Zubkaus.

Kūnas buvo pašarvotas D. Pet
kaus koplyčioje. Laidotuvių išva
karėse kan. V. Zakarauskas su
kalbėjo maldas, sugiedota “Ma
rija, Marija”. Balandžio 14 die
ną iš koplyčios 9 vai. buvo' iškil
mingai palydėta į šv. M. Marijos i

.I- ' ““““ Ą
PERKRAUSTYAAAI

MOVING 

Leidimai — Pilna apdrawta 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charsa 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063
- '

Apdraustas perkraustymaa 
iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 arba 3765996

* -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūs^j studijai 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daulcva 
Talef4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

polkos kon- 
B.r.ašittnie- 

j nė, iš S.B., ir Ktias JaruŽevi- 
! čius, iš No. Andover. Jaunimo 

pOxkų laimėjo Danutė Grauslytė, 
iš Hudscfn, N.H., su savo broliu 
Ričardu. Valco konkursą laimė
jo Marta Iljinienė, iš S.B., su 

} Henriku Šatkum, iš S.B. Tango 
konkursą laimėjo Danutė Striu- 
gaitė ir Zenonas Jurys, Svečiai

Zubkaus. Pastatytas jų garbei 
paminklas.

Po visų apeigų kapinėse, buvo
me pakviesti pietų į Gold Coast 
restoraną.

Dalyvavo apie 15 mašinų ir 
. pietuose apie 40 asmenų. Tarp jų 
' nemažai giminių — V. Pavilčius 
! ir kiti.

Tarp dalyvių buvo ir keletas 
profesoriaus pacientų iš Lietu
vos ir Ghicagos. ’ ■’

1:30 vai., padėkoję, 
mės Į namus.

Specialiai ir nuoširdžiai dėko
jam mūsų mielai šeimininkei 
Monikai Pxevokienei ir jos pa- 
gdbininkėms už labai skanius 
lietuviškus valgius; 
sienis, kurie dirbo 
Dėkojam Vytautui 
Alexandrui Akulėi
platinimą; dėkoj am ir korespon
dentui Povilui Žiėkui.

Step, ir Valentina Minkai

taipgi vi- 
parengime. 
Jurgėlai ir 
už bilietų

skirstė' - MOTERS KUKLUMAS

Kuklumas yra viena gražiau-. 
šių mo'ters būdo ypatybių, kuk
lumas jTa vertinamas jau nuo 
seniausių laikų. Tas žodis arba 
sąvoka daug ką apima: papras
tą mandagumą, neišdidumą, 
švelnumą kalboje ir elgesyje, 

j vadovaujama originalių progra-j Tai nėra joks pasižeminimas, 
Imu vedėjų Stepono J. ir Valen-ikaip tvirtina kai kurie “pažan

gieji” rašytojai.

Padėka

P.

_________ ,________ radijo'
Gimimo parapijos bažnyčią Mar- ■ progrania Naujojoje Anglijoje, 
quelU Parke. Šv. Mišias atna- 16 
savo kan. V. Zakarauskas ir pa
sakė pamokslą. Po pamaldų bu-įj-nos junk^ atšventė radijo j 
vo palydėta į šv. Kazimiero Lie-! programų metu sukaktuves1 
tuvių kapines. Kan. V. Zakaraus-; sekraadieni, 1982 m. kovd 21 d., 
Aas sukalbėjo malda sir sugie-ijr įžengė j 49-tus metus.
dojonie Marija, Marija . Palai-j metų sukaktuvių proga 
dc'ta prie savo vyro prof. dr. J. į Į,nvo sur£ngta koncertas ir šo-

Nuo

Midland Savings <rptar
nauja taupymo u xiamt 
paskolų reikalus visos mū
sų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi ~ 
ateityje.

Sąskaitas apdraustos 
iki $100,000

2657 W. 69 STREET 
Chicago. IL 6062‘. ,
/Te* 925-7400

8929 SO. MAXLEM A v e, 
Bridgeview, IL

Tel. 598-9400

m
MIDLAND 
SAVINGS 
ANO LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE

CHICAGO. ILL. 60632

PHONE 254-4470

Seniausia lietuviška

i kiai pagerbti pernai išrinktą 
j “Miss Lithuania of N.E.”, pane- 
į ]ę Joan Ronukaftis, iš South 
Į Bostono. Koncerte ir šokiuose 
j pirmą kartą Bostone dainavo 
vienetas iš New Yorko ‘‘Jinai ir 
Trys Gintarai”, kuriame daina-

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

i I

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT)

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

kų Lietuvos kaime turėjo sa
vyje daug aukščiau paminėtų 
privalumų, kurie buvo dalimi • 
lietuvių tautinio charakterio. 
Tie privalumai nenustojo savo 
vertės ir dabartinėse mūsų gy
venimo aplinkybėse. į

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
let; 652-5245

l'KIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Ii

1914 metu j E AN VANCE ir GEORGE SORINI1

Aikštės automobiliams pastatyti

U

DON’T CUT IN BETWEEN CARS

FOLLOWING DISTANCES.

$

fe 
t

r
I

Aš jausiu, kad vienas visada 
turi būti įsimylėjęs. Dėl to aš 
niekad nenoriu ištekėti.

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIPS STEPONAS C. LAUK ik sūnūs

So. BalSted street CeL TArtn /-i>j

T*L: OLympk S-19A

TeL: LAfąyrtte t-3B7»

f
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MR6ULAHSQ 
PATARNAVIMAI

TURIMI 
KOPLYČIAI 

/ĮSOSE MiESTc 

QALYSA

JUcxfOf 
Jetwviu 

ud^tavių

nrtk torių

I

4W8 So. CALIFORNIA aVe.

\LACKAWIci

4124 neari HTKKK1 aAfumK i-1X1.
4102is SOUTHWEST HlGbWkl, rwo* Milu, HL »74-441‘

Cherry Dessert Nests w
package (3 oz.) er^am > 

cheesy, softened 
tablespoons sugar 
teaspoons lemon juice 
teaspoon grated lemon 

peel 
package sponge cake 

dessert cups (6 cups) 
cup flaked coconut.

> r - toasted
F fit chstrfex Combine cherries, 3/4 cup water and 1/2 cup 
@ugar. Cook 6 minutes. Blend cornstarch and 2 tablespoons 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick* i 
ened and smooth. Add brandy. CooL Combine cream rhees** I 
E tablespoons sugar, lemon juice and peeL Mix until smooth^ ’ 
Frost outride of dessert cups with cream cheese mixture. Roll 
in toasted coconut. Spoon chany aauce into enters Mak^ \

Presh Cherries Nest 
In Summer Dessert

RADIJO PROGRAMA

Seniausia lietuviu Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
nūdieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. SĄ programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
reikalai! krefpts į Baltic Florists — 
gėlių bei flovafių krautuvę, 502, E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi- 
nnkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanų. , _ .

RUN INTO TR

Northwest fresh sweet cherries are popular for fresh eating 
right off the stem, but they are also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups fr^eted 
with cream chew and coconut are the nesti for a spirited 
Cherry sauce.

This same cherry sauce can be used another time to spoon 
ever delicate crepes, or Layer with ice cream in parfait glasses.

Northwest rweet cherries are on the market from mid-June 
Io early August. To make the most of this short season, use 
fresh sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And 
freeze a supply while they're at their peak for use throughout 
the year. J

rape Northwest fresh 
tweet cherries -

8/4 cup water i 2
,1/2 cup fugai 2
v 2 Ublecpoom cornstarch 1/2

2 table®poo m water /
tableapooua brandy, or> 1
1/2 teaapocn brandy
flawxmf '1/2

r

BUTKUS - VASATTIS



TAUTOS FONDO AUKOTOJAI 
1981 METAIS

(Tęsinys)

21 dol. — A. ir L. Venezia
no, MA.

Po 20 dol. — K Aleksandra
vičius, FL; V. M. Ar.ciauskas. 
CA; L. Babrukas, V. ir G Bu
činskas, IL; dr. S. ir A. BaCkis. 
D.C.; SL Balčiūnas. FL; J. Balt 
lėnas, CA; H. Barčas, II.; K. A. 
Baumil, IL; W. O. Bcržinskas,

ir V. Sužicdel s, MA;
Hįra. TX J. ir M. l’ksas,
J. ir B. Va<bpa>s, IL; V.

Vaitiekūnas
E. ir J. Va 
O. Venckus,

kv

V-rškus. I L

IL; A. Valaitis, OH; 
ukJniai. MI); S. ir 
MA; L ir J. Viiga- 
r I Vilkas. CA; M.

FI

XY; A. S. Briedis. IL; B Briz- 
gys, MI; Budrevičiai, FL; A. ir 
J. Čereška, MA; A. ir B. česna- 
v’čius, XY; E. ir S. Cibas, MA:

Dirginėjus, FL; Br. Dirsė, Kana ! 
da; J. ir K. Dočkus, IL; A. Do
vydaitis, FL; kun. A. Dranginis, 
MD; R. A. Dūda, CA; R. ir P.! 
Dūda. IL; B. ir S. Dunda, II.;! 
kun. J. Gasiūnas, FL; J. Gimbu
tas, MA; dr. M. ir L. Griauzdė, 
IL; S. E. Grušas, FL; A. Guda? j 
tis, IL; J. Hasselberg, NY; St. j 
Išlinskianė, CT; R. ir D. Tvaska,’ 
MA; J. Juodijudis, IL; L. Jurs-Į 
kis, PA; Z. ir ž. Jurys, NY; A. iri 
E. Juška, MI; A. ir S. Kaluz.i, 
Kanada; J. Kasauskas, NJ; dr. 
P. Kazlas, AK; S. Kersnauskas, 

OH; J. ir O. Kirvaitis, IL; J. Kil
niai tis, OH; A. ir 0. Kremerio, 
IL; A. Krulikienė, FL; M. Kup 
rienė, IL; A. ir J. Lapšys, MA; 
P. Leika, FL; V. ir A. Leiis. MI; 
B. ir P. Lukas, FL; B. ir V. Ma
čiūnai, NY; E. Manomai lis, MA: • 
R. Markus, NY; P. Marlinkus, 
MA; A. Mažeika, FL; O. Merkie
nė. MA; C. ir V. Mitkus, IL; 
J. Mulokas, CA; B. Natkevičių- 
tė, OH; G. Naujokaitis, N Y; P. 
ir I. Navazelskis, MA; P. Noima
nas, OH; M. Norkūnas. MA; J. ir 
Pv. Orentas, MI; P.A., CA: S. ir 
L. Packauskas, MI; J. Paskųs. 
FL; A. Paulionis, FL; J. Petke
vičienė, OH;. J. Patrukonis, IA; 
A. Petrutis, MD; kun. A. Rač
kauskas, NY; V. Ramonas, IL; 
gen. S. Raštikis, CA; K. ir S. ša
kiai, CA; J. ir O. šepulai, Ml;
J. Sirusas, FL; J. Sirutis. NY; 
L. špokas, NY; D. Stankaitis ir
K. Kuraitis, IL; J. Stravinskas,

ka, N Y; K. ir O. Žygas, XJ.
1 7 del. A. ir V. Staknys, XJ.
16 d 1. — V. Kcžica, IL.
Po 15 dol. — A.GS., CA; P. 

Lab ukas, S. ir O. Bačksitis, VA; 
A. Bernotas, (71'; L. V. Bichnevi- 
ėius, IL; A. S. Bliudžius, MI; 
P. J. Bandžius. MI; A. Devenie- 
nė, CA: P. Didelis, PA; M. ir G. 
Erčius, NY; P. A. Gaspariūnas, 
FL; K. Granman, DC; B. K. 
Graudis, NJ; V. Grigaitis, FL; 
d r. K. Jablonskis, IL; E. Jurgu- 
iienė, MI; L. ir E. Kačinskas, 
FL; L Kamantauskienė, MD; 
Kari! i

A; L. ir C. Kiliulis 
IL;B. Klimas, OH:

kienė, IL; V. Mamaitis, FL; P. ! 
ir M. Mariūnas, CT; L. Matome-1 
nė, CT; L. Mingėla, MI; A. A J 
Milkevičius, CA; V. ir A. Ostei-j 
ka, MI; B. Paliulis, MA; G. ir;

J. Reinys, IL; K. Sapetka, ?
A. Šileikienė, MI; G. JŠpa- 

kauskienė, MI; O. ir E. Stanai
tis, ?vlN; J. Stapulionis, CT; V. 
Stimburys, OI I; A. Strazdas, 
NJ; K. V’aičeliūnienė, 011; E. 
Vainauskienė. NY; V. ir S. Va
liukas, CT; kun. J. Velutis, IL; 
J. Witort, IL; A. ir L. Zaparac- 
kas, MI; B. T. žemaitaitis, CA; 
O. ir P. Žilinskas, OH; J. žy- 
gas, OIL

Po 14 dol. — L.

MI;

12 dol. — A. ir 
kas, FL.

Tamošaitis, 
OIL į 
A. Petraus-

(Bus daugiau)

PIRKITE JAV TAUPYMO BONU

SUSIYIENIHMaS LIETUVIU AMERIKOJE 
jm seniausia, dldž'husia ir turtingiausia lietcrin r^aternalln^ ar* 

j?xiiiL2ciįa, lietuviams ištikimai xarnaujafiti jau per

SLA — atlieka kaltūririo darbui, gelbsti tr kitiems, kuria tuos 
dailius dirba.

SLA— išmokėte daugiai kaip AŠTUONIS MHJJONDS dolerį 
apdraudę savo nariams

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis S. A neieško peiso, na* 
riaias patarnauja tik savišalpos pagrindu

Klervienas lietuvis ir lietuviu draugas geli 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

ŠLA — apdraudžia ir Taupomąja ^pdiauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

ipdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
spdraudoff rūmą temoka tik $3.00 metama.

vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jums

SLA — Vk’kus
$1,000

SLA — kuopu
1 m vo
mielai pagelbės i SLA jsux-ryti.

Gilite kraiptts tr tiest it i SLA Centra

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
YarJc, N. Y. J COW 

JS7 W. Si.
Tat iltį: S44-1SU

w»sa MMxio rr motos 
WUKXJS * T*< U> 1*' 
CmaALX# M. MAYEftJ

EGIPTE SUŠAUDĖ PREZ.- SADATĄ 
NUŠOVUSIUS KARIUS

KETURIS FANATIKUS SMITUS KALĖJIME PAKORĖ, 
O KITIEMS PASKYRĖ ILGŲ METU SUNKIUS DARBUS

KAIRAS, Egiptas.— Ketvirta
dienio rytą kariškame kalėjime

. buvo sušaudyti 3 kariai šijitai, 
dalyvavusieji pasikėsinime prieš 
Egipto prezidentą Anwar Sada- 
tą. Pasikėsinimui'vadovavo lei
tenantas Chaleb.

Teismui jis pareiškė,' kad jis 
organizavo pasikėsinimą nes bu
vo įsitikinęs, kad prezidentas

, Sadatas buvo netikintis arabas. 
i Keturi pasikėsintojai buvo ci- 
j viliai, pasiruošę atlikti pridera- 
’ mą tikėjimo’ pareigą, nors tektų 
ir mirti. Jie buvo civiliai, bet visi

į buvo aprėdyti karių uniformo- 
! mis, kai pradėjo šaudyti į pre- 
! zidentą ir kitus. Jie buvo įjungti 
: į leitenanto Chaleb vadovaujamą 
‘ artilerijos dalinį. Kada jie pri- 
’ važiavo prie estrados, tai keturi 
pasikėsintojai paleido šūvius tie
siai į prezidentą. Kiti trv’s pri
žiūrėjo’, kad niekas keturims ne
sukliudytų šaudyti.

Tikintieji smarkiai spaudė 
prez. Mubaraką

Buvo daromas labai didelis 
spaudimas į prezidentą Hosni 
Mubaraką, kad nešaudytų nu
teistų šijitų, bet prezidentas ne
galėjo patenkinti didelės šijitų 
grupės, šijitai grasino nušauti

dienį, balandžio fP d., 7 vai. va
karo Marquette Parko parapi-* 
jos salėje. i

— Marquette Parko BALFo, 
5-tę skyriaus valdyba kviečia vi- ’ 
suotinj metinį narių ir prijau-1 
čiančių susirinkimų, kuris įvyks 
š.m. balandžio mėn. 18 d., 11:30 , 
vai., tuoj po pamaldų, šv. Mer-j 
gėlės Marijos Gimimo parapijos 
salėje. Bus CV pirm. M. Budie-| 
nės žodis, valdybos, revizijos • 
komisijos pranešimai, naujos 
valdybos ir revizijos komisijos ■ 
rinkimai. Valdyba į

— “GEROJI NAUJIENA LIE- * 
TUVIAMS" radijo’ programos j 
dalyviai kviečia visus klausyto
jus atsilankyti į PAVASARIO! 
VAKARIENĘ, kuri įvyks . šių 
metų balandžio mėn. 24 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakare, 3647 West i 
83rd St., Chicago, III. (83rd ir j 
South-West Hwy.) bažnyčios, 
salėje. ’

Po karštų valgių seks įdomūs 
asmeniški paliudijimai su solis
tais ir instrumentalistais^Drau
giškoje šeimos nuotaikoje turė
site progos pažinti tuos, kuriuos 
girdite šioje programoje. Įėji-1 
mas — laisva auka.

Dėl rezervacijų- skambinkite 
Tel. 735-4048.

EAST CHICAGO, IND.

R. Liet. Bendruomenės East 
j Ohicagos skyriaus valdyba šau-

Ar ų ; kia visuotini apylinkės nariupati prezidentą Mubaraka, jeigu; . . . . , ~ v1 T . . r. . _ 1 susirinkimą sekmadiem, balan-iis nepakeis mirties bausmes ii-1 ,v. v n o f . , . 1J \ . .... i dzio 25 d., 2 vai. businnkimas•gų metų kalėjimu. į
Egipto kariuomenės vadovybėj 

reikalavo sušaudyti visus pasi- 
kėsintojus. Prez. Sadatas buvo 
ne tiktai kariuomenės vadas, bet 
ir valstybės prezidentas. Jis bu-1 
vo nužudytas, kai priiminėjo’} 
kariuomenės paradą.

Prez. Mubarakas tada buvo! 
prez. Sadato dešinioji ranka. Jis 
buvo viceprezidentas, Egipto 
aviacijos viršininkas. Sadatui 
gen. Mubarakas patiko. Jis ma-i 
žai kalbėdavo, bet visuomet lies
davo esminius klausimus. Mu
barakas visada dalyvaudavo 
svarbesniuose ministerių ir kraš
to saugumo posėdžiuose.

Prez. Mubarakas yra įstikinęs, 
kad šijitai yra pavojingi fanati
kai. Jais negali pasitikėti ne tik 
kariai, bet ir valstybės parei
gūnai, o

Į įvyks K. ir J. čiurinskų reziden-į 
I ci j oje, 11233 W. 80th Ct., St.

John, Indiana. Nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

SPAUSDINAMA' B. RAILOS 
NUSIBASTYMŲ KNYGA

Naujienose spausdintasis J. 
Klauseikitf rašinys “Pastabos 
apie Bronio Railos nusibasty- 

{ mus” susilaukė ypatingo skaity
tojų dėmesio. Gauta daug para
ginimų rašinį išspausdinti kny-

> gule.
Pranešame,- jog rinkinys su- 

l tvarkytas ir knyga apie balan
džio vidurį bus išspausdinta.

Leidėjas: Chicagos Lietuvių 
Literatūros Draugija, 1739 So.
Halsted St., Chicago, Ill. 60608.

GERAM LĖKTUVUI
TRŪKSTA ELEKTROS

— Marquette Parko Lietuviu 
Namu Savininku draugijos na- 
~u susirinkimas įvyks penkta^-

CONCENTRATED f 
Fj DEODORIZER į

that ’
2 DROPS DEODORIZE 

.A SKUNK!
Just think of the odor 

problems it could solve
for you ... bathroom, pets, cooking, mildew, 
garbage, d.apers CH H fl

ONE SHAKER 9 < I 
BOTTLE V

One ’Ą o? ir 
bottle ecuai 1^4 9 I

to s»»teen

. co*ct«rr«*wt
aerosol

POSTPAID <2, •

To order send check or money order to SCHMID PRODUCTS CO Div. of 
SCHMID LABORATORIES. INC., Box A. Route 46 West, Little Fails. NJ 07424.

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psU liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą______ _______________ .L' /

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_ t

Minkštais viršeliais, tik_________ ■

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik .
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo Išlaidoms, . -

SALT LAKE CITY, Utah. —. 
Specialistai priėjo išvados, kad 
išgirtas F-16 lėktuvas turi trū
kumą, kurį reikia būtinai patai
syti, jeigu norima jį vartoti ko
vos lauke. Nustatyta, kad pas
kutiniais 32 mėnesiais išgarsin
tas F-16 lėktuvas 17 kartu nu
krito ir sudužo. Tai labai dideli 
nudstoliai. Miršta . geri lakūnai 
ir niekais nueina labai brangus 
lėktuvas.

Specialistai priėjo išvados, 
kad F-16 trūksta elektros. Tai 
yra per labai trumpą laiką, bet 
pdra sekundžių užtenka' lėkiu 
vui prarasti. Lėktuvas turi spe
cialų generatorių, kuris turi pa 
gaminti lėktuvdi reikalingą elek
trą: Kai jo veikla protarpiais už
sikerta, tai galingas ir sunkus 
lėktuvas, dvi sekundes pasilikęs 
be elektros, nepajėgia atsigauti 
ir išsilyginti. • 1 ~

K16 lėktuvas gamina Texas 
valstijoje veikianti General'Dy
namics Corporation, kuri turi 
rasti būdą nepalikti lėktuvo dvi 
sekundes be elektros. •

18.00

13.00

12.00

" vy V A 1' YJ

17X9 8a. HALSTED ST, CHICAGO, IL 606911

— 1950 metais nevedusios 
mergaitės JAV-ėse pagimdė 
141,600, o 1980 metais nevedu
sios turėjo 595,800 vaikų.

CORNS?
Soft pads protect 
from pam. while 
medicated disks 
work to remove 
corm?:

(U«41, — F»rd«vlmwi . - •
UAL tSTATl FOR SALI | UAL ISTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKE.TTM ATS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS l: •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

L212 W. Cermak Road Chicago, m. Tel. 847-7747.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ , 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

. —j

ELEKTROS ĮRENGIMAI J 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-86 METŲ AMi. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensink> 
kam s. Kreiptis:

X LAURAITIS
_ . 4445 - So. .ASHLAND AVI.

TeL 523-8775
• . • y

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija* jau atspausdinta.
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
auterių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jmns gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo- Alphonse 
WEELS peržiūrėta, “Sūduvos’"' 
išleista knyga su legališkomif 
formomis-.

Knyga su formomis gauna 
tna Naujienų administracijoje.

Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from painful 
shoe friction.

|/fr&ltoffS2&TOį>aife,

e Kanados Ontario provinci
ja iki XIX šimtmečio vidurip 
vadinasi Canada West.

AdVOtCBOLS
GINTARAS P. ČEP1NA1

f Darbo nlxndot: noo 9 viL ryt* 
iki 6 vaL vik. šeštadieni nnc

9 v<L ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal Ruritarimą.

TU. 776-5162 arts 776-5111
2645 We»t 63rd StrM

Chicks, ID- 60629

Dengiame ir taisome visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

c ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

A. TVEBASk
Laikrodžiai tr brangenybte

Pardavimas Ir Taisymas
2546 W«sf Strae’
T»i. REpublIc 7-1*41

/ “ ’1 T ' .
Siuntiniai j Lietuvą j 

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,
Chlcaso, I1L 60632. T«I. YA 7-59M

» ■ ■■ ' —

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai,, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes pra • 

švmai ir kitokie blankai.
>_ -------

HOMEOWNERS POLICY
F. Ztpelis, Agent 
320H4 W. 95th M 
Evert. Park, UL

Farm <»re ana Crafty

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

I — Nzujleflcs, Chicago, 8, ĮU. Friday, April 16, 1982




