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ŠVEICARIJOJE LIBANO VADAI 
SUTARĖ SKELBTI PALIAUBAS

VIENĄ DIENĄ PRALEIDO GINČAMS, KAS KALTAS 
DĖL VYKSTANČIŲ ŽUDYNIŲ

LUZĄNA. Šveicarija. — Susi
rinkusieji Libano politinių par
tijų vadai visą dieną praleido 
liesiginčydami, kas kaltas dėl 
dabar kiekvieną dieną vykstan
čių žudynių. Kasdien, įskaitant 
ii- šią dieną, įvairiose Beiruto < 
vietose gyvybės netenka po 30 
ar 40 žmonių ir apie pusantro 
šimto patenka į ligonines. Tie 
ginčai nieko nedavė.

Antradienio vėlų vakarą, kai 
jau visi kaltinimai buvo pasa
kyti ir pradėta juos kartoti, pre
zidentas Amin Gemajel pasiūlė j 
visiems suvažiavusiems skelbti 
paliaubas, nes iš tų žudynių jo
kios naudos libaniečiams nebus. 
Visi susirinkusieji pritarė pa- . 
liaubų pasiūlymui. Dabar jie tu
ri susitarti, kaip tas paliaubas 
Įvykdyti. Visi sutinka, kad rei
kia nustoti šaudyti, bet niekas 
nesutinka mesti ginklų. 0 gink
lus krašto gyventojai turės ati
duoti, jei nenori tęsti žudynių.

Baigė šaudyti devintą
valanda vakaro

ir vykdys paliaubas.* Falangistai 
pasakojo, kad jie neturi savo . 
atstovo Luzanoje, todėl ir ne- ' 
vykdysią nutanmo, bet kai iš
aiškėjo. kad prezidentas galįs 
juos atstovauti, tai tada sutiko. j

Libaniečiams tarpusavės ko- j 
vos tiek įgriso, kad jie sutiko j 
priimti bet kokias paliaubas, j 
Žudynės turi baigtis. Su paliau- Į 
bomis ■ baigsis badas, vandens į 
ir poilsio stoka, Vjsi nori, kad j 
tuojau prasidėtų miesto valymo ‘ 
ir atstatvmo darbai.

_ . J
Visiems buvo aišku, kad ne- Į 

bus taip lengva įvykdyti paliau- • 
bas, nes Beirute yra ginkluotų { 
jaunuolių, kurie nepriklauso jo- j 

,‘kįai grupei. Be to, kilo klausi-Į 
maš apie reikalą atstatyti aero
dromą. Reikalinga garantija, 
kad būtų galima laisvai prieiti i 
prie aerodromo. V. Jumblat ga-j 
rantavo laisvą priėjimą.

Kada prią^e 1^0/ irataita

SOVIETŲ VALDŽIA 
NEKENČIA ŽYDŲ

JERUZALĖ, Izraelis. — So
vietu ®žį8i»Lnekenčia to- 
dėl i^^^^taaujmt^nty-
kių vak^||de-
li am^štisir^^^^^asa k^''fez&-

išva'dos/iad relIžąT^s^ąfiį kaip 
tas J paliaubas rne-
tu kcUlėrdncijar- pirmininlįaJVęs' Ko • B^^-iiras.? \
Michel Sanahaį pąskdbė:' -dar. nebuvo

— Konferencija nutarė ;skell> suprantamo’paaiškinimo, kodėl 
ti paliaubas, kurios bus prade- Sovietųvaldžia nenori vėl už- 

užmęgžti santykių su Izraeliu. 
— pasakė premjeras. — Tokį el
gesį galima išaiškinti liktai no 
protingu žydų nekenti m u.

1967 metais, žydams sumušus j 
stovams tą nutarimą vykdyti, arsbų karo jėgas,

lki;Mb 'i'Selo' <dar. nebuv.

tos vvkdvti 9 vai. vakaro

Visi atstovai pritarė šiam nu
tarimui. Nutarimas. praneštas 
Bėirutui. Kiekvienos 
grupės vadas pranešė

politinės 
savo at-
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Paciume Beirute ir jo apylinkėse žuvo 30 krikščionių, 
šijitų ir drūzų, vedusių larpusavę kovą. Nutarta skelbii 
paliaubas Libane, verčiant gyventojus atiduoti ginklus.
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VAŠKAI SUDEGINO 15 PRAN- 
! CŪZU SUNKVEŽIMIUj 1.319 (IV).
| SAN SEBASTIAN, Ispanija.! Walter Mondalc. gavęs
I — Antradienį vaškai sudegino balsu

15 prancūzų sunkvežimių, alve-
! žūsiu į Vaskoniją
į Vairuotojai, įvažiavę 
sustojo poilsiui. V 
šoferiams išeiti, o vėliau pade

ngė visus- sunkvežimius ir juose

rinkiminės kampan i-1, 1 . tšviežią žuvį.-jos. Jis mano, kad dar bus visa :
Ispaniją,! eilė kitų valstijų, kurios pav-sa- ! 

kai liepė kys už jį. JK turi galvoje lili-j 
PensiTvanija ’

buvusias žuvis.

veikėjai 
visą a p 
gai'bW 
ni. Aim
SU' rue‘ 
km du 
Monda <

ta su senaA partijos 
tai sen-ai dar labiau 
ką susendina. Ypatin- 
pave-kė Atlantos se

ms didžioji spauda vi- 
ludoja senus vaizdus, 
i žinias spie Walter

(tcorge McGovern. Ala sachu- 
seits vaisiijoje travęs tiKtai Ji' > 
p<<duclu baisų, pasiti au.K.c .s 
kandidatūros preziderdo palui- 
goms. Jis šiems pirminiam^ 
rinkimams intensyviai ruošusi 
pastara»las dvi savaites, bet ne- 
pajėgė gauti balsuotojų pritari-

minaeija

JORDANIJA REIKALINGA 
ART. RYTŲ APSAUGAI

WASHINGTON, D.C.— Kai
didesnis ir 

a e- i--”; Mėvįziįa nciiadarvPraeigos savaites pradaroje* •’ . J• j — , . . ; i i * balsuotoms.•prancūzu pakraščiu laivai : ap- r . ..
‘u’ j- i Mondale uar Jaunojo (icr-rgr arde, suzaiojo ir nuskandino as-

. valstijoje. .lis gavo 2l‘/,rJ2 ha: 
sus, kas sudaro * balsavusia 

Oa. ,, i '- o senatorius Hari gavo 181),f?3 Prancūzu kanuoles • , .
o ‘ i r balsa (27G), Jackson— 1 {2,98 žvejus, nuskandino «

‘ j- ... . ., balsus (21 S ), Glenn — 122,11sugadino ištemptus .
v • -t ii* G. McGovernskai vengia įplauką v 

s Glemp negali išspręsti . ? prancūzų vandenis, bet jie nie< 
ko negalėjo padaryti, kai jūroje 
kilusi audra juos nunešė į pran-^ 
zų teritorinius vandenis.

Vaškai, keršydami prancū
zams, sudegino jų sunkveži
mius.

ssvo laiku buvo reikalingas de
mokratinis Izraelis, taip šian
dien reikalinga saugi Jordam-

įtuenis vaškų, žvejų laivus 260 
' mylių -atstumoję nuo Prancūzi-/ - 
jos krantų

‘sužeidė 8 
; laivus dr

VARŠUVA. - Lenkijos kar- tinklus. .V: 
dinolas 
konflikto, kuris kilo tarp Jaru-.

i zelskio vyriausybės ir katalikų 
kunigo.

Gen. Jarnzelskio vidaus rei
kalų ministeris įsakė išmesti iš 
Lenkijos mokyklų katalikiškus 
kryžius. Keliose Varšuvos vie- 
tose valstybės tarnautojai išne
šė kryžius iš mokyklos klasių. 
Praeitą savaitę vaikai, tėvų ra
ginami, grąžino tuos kryžius į 
mokyklas ir sukabino ane sienų. 
Jie atėjo į mokyklas su šalmais, 
peiliais ir aštriais gelžgaliais. — 1980 m. gegužės 18 dieną 
Policija, norėdama išvengti §v. Elenos ugnikalnis užvertė 
kraujo praliejimo, mokinių ir. miškus, ežerus ir slėnius, bet 
studentų nelietė., šiandien ten ir vėl miškai auga.

Kardinolas, ką tik grįžęs iš ii-. ------------—
gos kelionės po Piety Ameriką. I 
pareiškė, jog kryžius visuomet 
kabojo ant lenkų mokyklų sic- ! 
nu. Jis mano, kad tie kryžiai turi 
ir šiandien ten kaboti.

Kardinolas Glemp negali iš-į 

spręsti šio klausimo, nes vyriau
sybė nori kryžius pašalinti.

to
1SLAMABADAS. Pakistanas.— 

; Sovietų karo jėgų primesta Af
ganistano kariuomenės vadovy
bė pratęsė karo tarnybą dar vie- 
neriems metams. Mobilizuoti 
Afganistano kariai iki šiol tar
naudavo tiktai 3 metus, o dabar 
tamvba pratęsta ligi keturių 17 
metų.

Mobilizuoti kareiviai laikomi

LENKIJOJE BAŽNYČIA 
SUSIKIRTO SU VALDŽIA

11.į ‘Jnt 
__ 2.982 i ‘as-

i Sp:r

Kada buvo įsteigtas Izraelis. 
' tai aplinkiniai diktatoriai tvlr 

bus sunaikin- 
ne tik afr: 

dingai tvarkobe 
savo

, Sovietų Są- 
įsakyla )unSa nutraukė diplomatisius 

kad nuo nurodyto santykius su Izraeliu. Niekad
i rusai neišleido tokio mažo žydų

. j skaičiaus, kokį išleidžia dabar. Kabulo kareivinėse. Jeigu kyla 
Sovietų Sąjungoj yra 2.5 mili- reikalas atstatyti tvarką sostinė- 
jono žydų, bet Sovietų valdžia je ar jes apylinkėse, tai siunčia 
juos persekioja, neleidžia išva- kareivius.
žinoti. Antisemitizmas Sovietų 
Sąjungoje labai stiprus. Praei
tais metais Sovietų Sąjunga iš-

Kiekvienam kovotojui 
pasiruošti.
laiko baigtųsi šaudymas. j

Trečiadienio ryte konferenci
ja pradėjo svarstyti sąlygas tai
kai įgyvendinti ne tik Beirute, 
bet ir visame Libane. Prezidentas 
Gemajel norėjo, kad vyriausybė 
būtų įgaliota paliaubas vykdy
ti, bet susirinkusieji nutarė, 
kad konferencija skelbia paliau
bas, rie vyriausybė. Buvo pasiū
lyta visiems pasirašyta, bet visi 
vėliau, sutarė, kad parašas ne-1 
reikalingas. Paliaubos paskelb
tos be parašų. ■

Falangistai nenorėjo 
klausyti įsakymo

Pirmfts pranešimas iš Beiruto 
sakė, kad falangistai neklausys 
jokio nutarimo, padaryto Loza
noje. Už pusvalandžio atėjo pra
nešimais, kad klausys nutarimo

Mobilizuoti kareiviai nenori j 
tarnauti daugiau 3 metu. Pirma

leido liktai 1,315 žydų. Niekad ’pasitaikoma proga jie meta ka- 
Izraelio premjeras taip aiškiai j ro larn.vką ii eina į kalnus, 
neiškėlė šių komunistų daromų 
skriaudų žydams.

KALENDOREI

ro tarnybą ir eina į kalnus.
Tarnybos pratęsimas paskelb

tas ketvirtadienį

Kariuomenės tarnybos pratę
simas buvo praneštas mėnesio 
pradžioje, bet Kabulo radijas 
viešai j j paskelbė tiktai praeitą 
ketvirtadienį. Ketvirtadienio va
kare didokas karių skaičius jau' 
nebegrįžo i kareivines, sako dip
lomatai.

Prieš porą metų Sovietų ka
riai dar gaudė bėgančius iš Af
ganistano karius, bet tai sukėlė 

I neapykantą tarp Afganistano ir 
Sovietų karių.-Dabar^Sovietų ka
riai neliečia afganistaniečių.

- Tvirtinama, kad Cliicagos 
miesto fisansinis pasitikėjimas 
yra labai silpnas.

Tuo .tarpu Floridoje d< 
šia balsų surinko senato

■jau- i tada rėmė Izraelį, šiai 
s L. j šią valstyl>ę pripažįsta 
Psus I Jordaniją šiandien 
•^-Ht:k!a: S'i’iia, bet ir kili kaimv-

puo .a r

į (33z7 ). Massachusetts vai 
j sen. Ilart gavgo 225.815

— Teherano radijas, girdėtas (40G), o Walter Mondalc 
Kipro saloje, ir vėl kartoja, kad 1 18,551 balsus (2(?t ).

Rhode Island valstijoj 1
naudoja nuodingas dujas kovo- jo senatorim Ilart, gau; 
se Basros fronte.

kariuomenės vadovybė

į 15'. paduotų 
j dale suruko

Derr
bė ke!

UK !

a 1

J-jo.
balsų - Janijai

balsu. W. M on

S

yia

nai. \

taptų stipria ir
\ h . i v j ) u. i? <1 • * n (. H 
įvairių priešų. Ai

>a param:, kM 
ima 
nuo

■ jai, k. iip savo laiku juos davė 
Į Izraeliui. Jordanija re kalinga 
Į Artimųjų Rylų valstybėms. Pre
zidentas Rcaganas prašo Izrae* 
lį ir kilas valstybes padėti Jot- 

danijai saugiai tvarkyli.

Kovo 15: Klemensas, Gui 
Tautas, Ganiklis, Auka, Rul 
Vystė, Augotas.

Saulė teka 6:04, leidžiasi 5

Oras debesuotas, šiltesnis.

ten. George McGovern trc- 
iad.enį atsisakė siekti de- 
nokratų partijos nominaci
jos prezidento pareigoms.

Labiausiai nudžiugo 
jo žmona.

I organizavusi militating policiją 
nepaklusniems Afganistano ka
riams suimti, bet afganistanie
čiai likvidavo tą "‘militarinę po- 

I liciją”. "
Pirmon eilėn bėga iš kariuo

menės tie kariai, kurte jau ati
tarnavo trejus metus. Bėgantie
ji į kalnus nusineša turimus 
ginklus ir šovinius.

— Prezidentas Rcaganas įsi
tikino, kad negali būti jokios 
vilties apie dviejų partijų pasi- 
tarima biudžeto reikalu. V

kainavo $100.

— Teksas valstijoj buvo at
imta gyvybė James Davidui 
Andry ui žmogaus nužudymą.

uz

Aiupinio stalas Mažosios Lietuvos me tinėje šventėje. Prie stalo sėdi 
įtakingiausieji Veikėjai. (Martyno Nagio nuotrauka)



JUOZAS ŽEMAITISIrako ir Irano karas nekomunistiniam pasauliui kelia pemažo rūpesčio(Tęsinys) j
Kas gali įvykti, 
ir kas po to?Kyla klausimas - ko. pagaliau. Kienriius iš šio karo tiki i „i ?Ilgesni laiką stebint rusų vedamą tarptautinę politiką, į šį klausimą galima tik taip atsaky- j Ji: rusas kantriai laukia abiejų! valstybių galutinio vidaus bankroto. Kad taip gali atsitikti.

*■« <

ja. kaip tu. . VRūta: Tai visai nesvarbu. Temą vis tiek reikia parašyti.Vytas: Nei šitas kompiuteris negalėtų manęs Įtikinti, kad man reikalinga lietuvių kalba, lituanistinė mokykla, kad turiu mylėti Lietuvą nors iš tolo.Rūta: Aš manau, kad kompiū- ’eris įtikintų net tave.Algis: Jis tikriausiai net nežino, kas yra Lietuva.Rūta: Žino. Jis yra sujungtas xi> pačiais moderniausiais korr- piūteria-’s visoje Amerikoje ii’ turi daugybę info'-maerų. Norit- pamėgintti?Vytas: Gerai. ŽaLkime Įai- d::ną “Mylėsi Lietuvą iš tolo’’.- Jeigu tas tavo kompiūteris toks gudrus, kaip sakai, tai aš eisiu įamo :r parašysiu tą kvailą u - mą... Rūta prieina prie kompiū- -erio. (stovi šonu į publiką, kad būtu matyti, ką daro).Rūta: Aš tuojnū Įjungsiu. Va, taip.Pasigirsta kompiuterio garsa% o ekranas pradeda blykščioti besikeičiančiom šviesjm.Kompiūteris: Which language vou want to use?Rūta: Norime vartoti lietuvių kalbą.Airis: Kodėl lietuviu9 Man* osunku lietuviškai viską pasakyti Geriau angliškai.Vvtas: Tegul lietuviškai kalba. Temą turėsime vis tiek lietuviškai rašyti, tai bus lengviau.Algis: Ar jis tikrai moka lie: tuviškai?Kompiūteris: Aš laisvai kalbu septyni šimtai dvidešimt penkiomis kalbomis ir tarmėmis.(Nukelta į 5 psl.)

Kadrus tokį turėčiau...
Rūta . Kur tu jį padėtum? Ne

bent naują namą šutytumėte.Vytas: Ar tu tikrai moki jį vartoti? Baisu sugadinti.] Turbūt kainuc a milijonus doierių.Rūta: Vartoti labai lengva. Tik reikia įjungti, o paskui jis klauso tavo balso ir daro viską, ką liepi. Norint pamėginti9Vytas: Kažin, ar turėjime?!
Jeigu kAlgis:

dalvku.
* v »Iranas prieš kurį laiką yra gavęs Jtaip manoma), iš Pran- ūzijes lokių vandens paviršiaus ;r dugno minų, kaid jas Hormu- ! zn <ass:aiirio vandenyse išdės- ' *'ius, būtų visiškai suparaližuo- tas didžiųjų naftos judėjimas. Žinoma, nebūtų taip lengva, is pačioje siauriausioje į* turi iki 30 mylių plcčic taipjau] ~iusk a nd in tars laivais.Dnleiskime, kad vienu ar kiti būdu sąsiauris būtų užbloreik ma- į tai labai: staigiai reaguotų. Jei tuose van_ Į Hienyse pasirodytų minos, tai iš j Klimai esančio Amerikos Miduj vay lėktuvnešio tuoj pakiltų <pe j cialios paskirties helikopteriai J :r tas minas sunaikintu. VisdėLįiAmerikos strategai mano, *

tanklaiviutaines atlikti • Rūtj: Rūta, tu atsekai už vi ,iv I vietoje ‘ . ........... .......r . Nėra1
• ■ ilengva jį užblokuoti ir '

nebijau.
irkime koki

daug galimybių. Reik žinoti, jog abiejose kariaujančiose igen-i5 knotas. Tuo atveju nvti, kad Amerikavalstybėse pilna Maskvos ša savąjį “rojų”. Nes-* nori tikėki s:>.wi!i “rojų”. Ne.-inori tiko-ki, kad Irakas karą būt pradėjęs be rusų pritarimo, nes pastara-j . s:s yra senas Kremliaus bičiulis, j Iranui rusas padė’o susitvarkyti su šachu ir su jame veikusia amerikiečių ambasada. Už visus šbuos patarnavimus šiandien m-j <as nori užmokesčio -- greit turėti abi kariaujančias valstybes savo sterblėje.Bet tai-tik ateities perspektyvos. šiandien kurkas svarbiau, kas gali įvykti, rytoj, kai abi ša- iys-prieis liepto.galą. O kad prie | to gali prieiti, aiškiai byloja vykstančios fanatiškos fronto linijose kovos. Pagal Irano tvirtinimą, Irakas naudoja nuodiii-į gas dujas. Negeriau daro ir pats 1 Iranas, kai tūkstančiai nepilna-J mečių bangomis grūdami į fron-j ; to linijas, kur juos, kaip nepa- ? tyrusius, irakiečiai žudo kaipj <kėrius. Kaip tikrenybėje tuose kovos laukuose viskas . vyksta, pasaulis itkslių žinių neturi. Žur nalistai, nežiūrint kurio krašto, jie bebūtų, į fronto linijas nei-j leidžiami. Abi kariaujančios ša-{ lys grasina visišku viena kitos sunaikinimu. Atrodo, kad galima laukti kraštutinių priemonių panaudojimo, nuc kurių gali la-j bai nukentėti visos tos laisvojo I pasaulio valstybės, kurios perka naftą iš valstybių., esančių prie Persu įlankos.
Ar lengvai galima užblo
kuoti Hormuzo sąsiaurį, ir} 
kaip į tai reaguotu JAV?Kad viena ar kita iš kariaujančių valstybių; gali dokio žygio griebtis, pilnai' yra; daleistina. Taip pat yra aišku, kad po tokio įvykio gali įvykti net šiurpių

i'. B1ND0KIENĖMYLĖSI LIETUVA Iš TOLD •tiri b;ti ka;p galima arčiau publikos (žinoma, kad netrukdytų j u-visiems kitiems veikėjams

o, <ad Iranas tekio užmina\ imo ii- j gai tęsti nepajėgų .tšacho laikais Iranas iš Ameri cos yra prisipirkęs tokių torpediniu nedidelių greit laivių, kuriais puolant per sąsiaurį plaukiančius komercinius laivus, galima lengvai juos nuleisti į dugną ir sąsiaurį užblokuoti. Reik j nanyti, ka‘df ir šiuo atveju Ame- •ika nesnaustų. Juk ne veltui ji *en visą laiką laiko savo lėktuvnešį ir 12 kariškų laivų flotilą,I kuri susideda iš kreiserių, fre- | ;Zatų ir naikintuvų. Tokios ka- ' riškų laivų grupės militarinėj jėga, reik tikėti, bene bus di-į desnė už visą dabartinį Irano Į laivyną. jJei atsitiktų taip, kad Iranas J plaukiančius per Hormuzo są-1 ruo<tj šiaurį laivus mėgintų pulti kariškais lėktuvais, tai ir čia jie neturėtų didesnes sėkmės. Šachui viešpataujant Iranas turėjo nemažai gerų lakūnų ir modernių :š Amerikos pirktų kariškų lėktuvų. Po Khomeini kanibališko siautėjimo, nemaža gerų lakūnų dalis buvo išžudyta. Kiti, į išsigandę sadistinio religiko skerj dynių, išbėgiojo į svetimas vals- j tybes. Karui su Iraku prasidėjus, Irano kariškas oro laivynas labai stipriai nukentėjo. Manoma, kad šiandien Iranas teturi ne daugiau, kaip 70 oro kautynėms tinkamų lėktuvų. Tuo tarpu Amerikos Midway lėktuv-

1

'• LITERATŪRA, lietuvių Htentūros, meno ir mcEri 
m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenstą, Vine 

Arėvte, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
J. Rankfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šHeikio, V. Kniubos, A. Rūkitelės ir 1, Vara- 
kūryboa poveikslai*. 365 puri. knyga kainuoja tik $3.

• DATN1J ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ralytojoa tr tu 
fini, lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dairu 
ivente* bei Ją ktorlją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais dndmenimk 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
ta* luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiyma*, bet tiksli to laikotarpio buitie* Ht« 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyg»

pomlal parafyta studija apie Rytprurins, remianti* PakahWto | 
Labguvos apekrlflt) duomenimis Apralyma! Jdomūa Hekrienan 
Beturint Lddinya muštruotas nuotraukomis, pabaigoje dundam, 
ritorardHij pavadlnlma'^tr Jp vertiniai J vokleėlp kalbą. Lab*

* K4 LAUMtiS T.BMB. ralytojo* P*tmnė1ė« Orintafttg atf 
mf&ftnal tr minty* apie aamenl* Ir rietu neprtL Lietuvoje ir ph 
mairial* bollevikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet k&lnuoja tik H ' ' ..

> JULIUS JANONIS, poetu ir revoliucionierių*, nesupras 
tM Ir klaidingai interpretuojamu gyvenime ir politikoje) tik » 
Vurgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimu fr po* 
■ij*. Dabar būtų J| galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teh« 
KkJt* Y** dideMo formato, 265 pu*lapi<, kainuoja 96.

IftrvbiL J.ATTBBfWOVWL 
, |N 1A tayfoje j

šių dienų pasakaF?, g r i n d i n i ai ve ikė i a i: ūteiis Antri. Kom-Rūta. Algis Vytas.veikėjai: choras | dairaininkų — gali bū- Į mer raitės), d ek 1 amuo-t i visos tojas ar deklamuotąja 1, 3 kalbininkai — \ yriškos giminės, studentas Antanas Baranauskas, jo sesuo, mergaitė, berniukas, maža mergaitė, motina, 5 partizanai, partizanų -vedas, (reklamuotoja.Pastaba: antriniai veikėjai p< sirodo labai mažai — tik gyvuosiuose paveiksluoseDekoracijos. Didįeiis kambarys ((kurioje nors labai modernioje gimnazijoje). Pagrindinis baldas — jame didelis kompiuteris. Jeigu įmanoma,, gali būti kelios spintelės su knygomis,

bet nebūtina.. Reikalingos trys paprastos kėdės. Ant uždangos iries sceną reikalingas durų siluetas.Kompiuterį siūlau padaryti j caip būtinai reikalingas didelis skaidrėms ar filmui rodyti ekranas, nuleidžiamas nim lubų. Apie tą ekraną padaryti “rėmą”, Irad atrodytų, jog ekranas pri-' klauso labai dideliam kompiūte- iui. Būtina turėti kokius nors mygtukus prieš ekraną žemai fka*p kitaip valdysi kompiuterį) žalias, raudonas ar dar kitokios spalv >s blyksčiojanč'as šviese-

75 lėktuvai, pilnai pa- įtvnėms. Visi’ jie ginkluoti ; taip vadinamoms air-to- air raketomis. Tokiai situacijai esant, nemanoma, kad Iranas mėgintų svetimus laivus užpulti ir, juos nuskandinus, Hormuzo są- - s i au r į u žb 1 oku ot i.Daleiskime, kad viena ar kita kariaujančių vaistyk ių imtų ir mestusi i viena iš čia išminėtu galimybių. Žinoma, Amerika, reik tikėli, į tai tuoj pat reaguotų. Šį kartą, turbūt, ne žodžiais. bet ginklais.O taip įvykus, ko galima lauk- Jrusiškosios imperijos? Aiš- vi už ekrano, būtinai prie mik- ir ji nesnaustų, kai jos pa- rafono ir kalba už kompiuterį.Pastaba: ekraną nekabinti la

les.. Tarp ekrano ir rėmo turi būti tarpai (būtinai iš abiejų pusių) ‘ up, kad veikėjai galėtų įeiti ir •beiti iš scenos, ir atrodytų, kad iie ateina tiesai iš kompiuterio. Tarpus galima uždengti tokios pat spalvos medžiaga, kaip rėmas. tuomet nebus jų matyti iš Dublikos. o veikėjai gali tik juos praskleisti ir išeiti.Iš salės taip pat reikalingas skaidrėmis rodyti aparatas, atitinkamos skaidrės.Labai svarbu^ apšvietimas ir muzika bei kompiuteriniai garsai. kuriuos reikia iš anksto turėti juostelėje. Ypač kompiuteri įjungus, turi pasigirsti muzika ir pasirodyti blyksčiojan-Į čios šviesos.Veikėjas, kuris vaidina kompiuterį (arba tik jo balsą), visai nematomas publikai Jis sto-

I PAVEIKSLASUždengta scena. Tiesiai uždangos yra didelių durų siluetas, (tai galima atlikti, prisegus šviesių, gana plačią juostą prie Uždangos durų pavidalu). Kai uždanga atsidaro, durys tuo pačiu atsiveria ir paskui pranyksta užkulisiuose iki pabaigos.Iš scenos dešinės įeina Rata, Algis ir Vvtas. Rūta eina pirmo-
O • • Ij:, o berniukai gana ne'dtrąsiai.Rūta: Sakau, kad nebijokite. Jeigu sutarėme eiti, tai einam. Negalime čia koridoriuje stoviniuoti.Algis: Visa mokykla jau tuščia. Gal kitą kartą ateisime.Rūta: Kitą kartą tokios geros nrogos nebus. .Vvtas: Baisių kad i kokią bėrių nepakliūtume.Rūta: Nebttk maža*. Aš turiu raktą. Mokytojas leido po pamokų padirbėti. Aš joti ne pirmą kartą čia ateinu '■Airis- Tai tu. Mes niekados nebuvome.Vytas, žinoma, kad norim. Einam, Algi. Kaip bus, taip.Rūta- Mokytojas nesakė, kad turiu būtinai viena eiti. Tai kaip? Norite, ar ne?Rūta atrakina duris. Scena jidaro. H PAVEIKSLAS

bessusirungimu viduryje

Rūta: T > vi< ną d.Jyką reikia prisiminti: jeigu pradedi kokį žaidimą žaisti ar uždavinį spręsti, tai negalima nutraukti iki galo. Kompiūteris jau taip padarytas. Reikia dirbti, kol pabaigsi, nors ir visą naktį užtruK- tų Algis: Aš negaliu per ilgai. Reikia ’-ytojui pamokas paruošti.Vytas: Rytoj šeštadienis! Buvau viriai užmiršęs.Rūta: Man tik literatures tema liko. Nesugalvoju, ką rašv-Algis: Jeigu tu neriUgalvoji, ką rašyti, t«ai aš visai žuvęs.Vvtas: Kvaila tema uždavė, net mano mama nežino, ką rašyti. Visi trys Ivg pasityčiodami: Vaikai, parašykite temą: ‘Mylėsi Lietuvą iš tolo’*!Rūta: Mokytoja turbūt per naktis nemiega ir galvoja temas, kad tik mums būtų sunkiau.Vytas: Aš nenoriu rašyti apie Lietuvą. Man visai nesvarbu ta Lietuva, lietuvių kalba ir šeštadieninė mokykla. Einu tik d2 to, kad tėvai verčia.Algis: Daug vaikų taip galvo- g Yra žmonių, nėra žmogaus.

at-
tik

ku.šonėje subildėtu patrankos. Trečiasis Pasaulinis karas atsidurtų bai toli scenos gilumoje, nes vei_panosėje. kėju nebus galima girdėti. Jis
iinmiinmiiiiiiniiuiniiiniiiiiiimni>ntininiiiniiiiiinmiihiiiiHiniiniiiinmnm&

GIFT PARCELS TO LITHUANIA

■ Scena apšviesta melsvai, kompiuterio ekranas ryškiai baltas. Prieš jį (arba šone ant rėmo) žybsi raudona ir žalia švieselė. Vaikai nustebę sustoja.Algis ir Vytas: — Vaje!Rūta : Ir aš taip sakiau, kai pirmą kartą jį pamačiau.Vytas: Jis milžiniškas!Algis: Tai bent žaisliukas!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE
. yra seniausia, didžiausia ir ’ turtingiausia lietuviŲ fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

darbus dirba. .
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

apdraudę šžvo nariams. .
SLA —.apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali . 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąją apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, .siekiančiam 

•>* aukštojo mokslo ir Įj .gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 

$1,000 apdraudos suma temoka tik $3.00 metams.
SLA —- kuopu yra visose lietuviu kolonijose. • . 

Kreipkitės Į savo apylinkės kuopu veikėjus, 
jie Jums mielai naeelbės į SLA įsirašyti.

r Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą;

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 Tel. (212) 563-2210
~ .._r

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.2608 West 69th St, Chicago, Ill 60629 ♦ TeL 925-2787 Dideli? pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENS

jliHiiniiinii iiiiiini:!iiirniiiniiiiiiiiii!iininmi!ii iiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiinii?

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2b01 W. 69th St, Chicago, DJL 60629 ♦ Tel 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
Atdara šiokiadieniais nuo

2759 W. 71st St, Chicago, HL
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

‘‘ I ■!: I'lfttl ■! t-l t i...

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistinlnk**

Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Metnvią kalbą. Jis mokės! kartu su kun. Jaunium ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Skina p8. Kieti ririeliri. raktu p

t — Naujienoj Chltago. 8, H Thursday, March 15, 1981



APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

Dauguma vaistų tinka tik lai- ina'. ka- pažymėta ant bute uku

Vaistažolė- laikomo^ saidoje, vėdinamojoje vietoje, kad nesupelėtų ir neužpultų kenkėjai. Iv; irūs vabzdžiai mėgsta ne tik naikinti maistą, bet ir vaistažo-

Naudingi patarimai :r įdomūs dalykaiVAISTU PRIEŽIŪRA
I' ..V!

iu

leoaip maiunK aip sunkuu dir jrius, o dar skir

. Parūpink prie valgių dau- u daržovių ir vaisių visus

Tilžės vaizdas is Panemunes žiūrint

ž?.moie yra n<- */aiski!s geriau- ieno> pakabini- I Ja nuo mažu

vartojimą alko- nes jie niekam aa į sveikatą.. Verdant maisto produktus ikrtės nesunaikinti juose vi- įminu.6. Patiek valgių ketvertą sy- ,ių į dieną, kad paskutinis bū-Į a 3-4 valandas prieš einant gul-

Gi sgaravtmo. Paskutiniu 
tam tikslui naudoja senus 

kilimus, jų atitinkamo dydžio 
juostas įtiesiant į tarplysvius bei 
tarp daržovių eilių lysvėse. Rei
kia, kad paliktų bęnt 3 colių tar
pas nuo ■daržovės stiebelio ir ki
limo juostos krašto. Tam tikslui 
rūmo paruošime ir išlaikyme

laiku

- ui ... ..y i unt He min elėje. vaikų reikia užrakinti. Vaikai smalsūs, o įvairios spalvos tabletės yra gražios ir -aidžios, ir jie dažu ai bando jų paragauti Ra- -gaudami gali nusinuodmri.k Vaistai jautrūs temperatūrai r šviesai, todėl vaistų -pinude -turi nepraleisti šviesos ir stovėti 'toliau nuo šilimos.Įridėmėti — išoriniai vaista: . ••riki•> laikyti atskirai nuo geria-, mu'u. k?d neivvktu klaidos, iš- orinius ir vidinius rc:kia si rd et i į . i atskiras lentynėlesV?;stai be užrašo tolygūs nuo- ■ ri^ms ir u vartoti negalima. Tain ;subirusias tabletes, buteliu- ■ >u išblukusiais užrašais irgi išmesti.Pirmiausia reikia žiūrėti i už '?šą. koki vaistai ir kaip juo orikyti, bei naudoti. Preparatu su užrašu ‘‘laikyti šaltoje vieto :e” padėti ant vidi tuvo. lentynėlės, augaliniai užpi’ai. n -tūras irgi laiko:? k 'i d ere i t a i r e < u r ū •Įvairūs ter —H Iu mo ję ere'tai •i vėsioje viet

Mažiausiai kas pusmetį peržiūrėti vaistus ir pa- viiHNi’s išme-ti.Vairiai blogai laikomi, sugenda g^ewmi Tabletės, milteliai, Avsčiai pakeičia spalvą, skonį, uidrėgsta, atsiranda Tokiu< v?istus išmesti.

Kq pasako moters veidasPrancūzų mokslininkas daktaras De Morin tvirtina, jog moters veidas, daugiau negu kad. vyro, nusako vidujines ypaxy- bes, būdą, jausmus'ir sielą.Ir nors moters lūpos tylėtų ir neišduotų visų paslapčių, vienok tam tikri veido bruožai, lūpos, akys daug ką pasaka Pikui moteris, kaip ji nedabintų savo veidą, vis vien nepaslėps Nuobodi moteris turi sunkias akis, mažai judina muskulus ir atrodo pusiau užmigus.Visai kitaip žiūri į pasaulį darbšti ir gero būdo moteris. Jos akys malonios, lūpose šypsena ir vis pasako ką nors smagaus. Širdingumas atspindi visame jos judėjime. i
Magdaleną šulam

<)H

nenu: guminių šildytuvų, pūslių ledams medicininių taurių, oipočių ir kt. Guminių daiktu negalima laikyti skersvėjyje.i nuo to jie kietėja ir trūkinėja,, i šildytuvuose ir pūslėse turi Dūri į -iek tiek oro kad sienelės nesu- : iptu ii; nesuplyštų. Pipetės lai- ! <cmO' dėžutėje, švariai išplau- ! Lo< atskirai — lašinimui i akis.j Prieš va^to ima pipetėsišvirinti.1 oa vario jus išplauti karstu vi į
‘CZUtėl Įnik uždara
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Kvapios mcctzL'igos. xa’p kse-1 rofermo mil’eb:J ir kiloki l-iiko- ; ma atskirai nuo kitu vaistu. Į i Spiritinius augalinius ekstrak- į ius. tinktūras, kaip valerijono* lašus, mėtų lašus, reikia kambario temperatūroje.

ri.'ų>sidė.-e. Reikia priryti visą kapsulę, nesukramčiūs. JO įe; tabletės neapttengtos apvalkalėliu. kuris <iažhai; .-būna spalvotas, reiki?, prieš nuryjant susmulkinti arba „sukramtyti. Tai tabletė greičiau ištirpsta skrandyje, geriau veikia*Tepalus iš buteliirkori išimti cikline lazdele ar medine,men tele ir uždėti: ant tvarsčio arba, i ei nėrą žaizdos, ant skaudamo ieto>. Vaistais pik naudžiau ti ir savavališkai dozių didinti negalima kad .neapsinuodinti?Reikia visada turėti jodo, dezinfekuojančiu skysčių žaiz- •o kompleksinius, dažnai [ doms. kurie dezinfekuoja ir apsaugo nuo užteršimo.Nualpusį atgaivinama amoniake tirpalu. Sergantis šrdies — kraujagyslių ligomis būtinas nitroglicerinas, kurie

pašalina kraujagyslių spazmus., Ligoniams su padidintu kraujo-į spūdžiu namuose reikia turėti gydytojo paskirtų kraujo spaudimui mažintti vaistu.
tį dėti.Sergantiems 1 toms ligoms, visai druskos naudoti. j
zPrieč kepant -mėsą, jei ją ištrin- { Apsinuodrus maistu, -reikėtų |? site citrines, skiltele, bus jos pa-1 turėti karčiosios druskos. okty_ ; viržius trapesnis.

8. Stenkis, kad tavo namuose būtų suvartota daugiau pieno, sviesto ir ruginės duonos.9. Neleisk ypatingai vaikams, valgyti "‘protarpiais’*, kad ir saldainių*10. Laike pusryčių, pietų ar vakarienės, turi būti gera nuotaika ir gražiai paruoštas stalas.
e Duona paliks tokia pati, jeigu jūs ją paliksite originaliame ipakaxdme ir laikysite namų šaldytuve. Ji nenustos savo skonio per du ar tris mėnesius. ri. -s Daugelis daržininkystės me-l gėjų naudoja trąšenįs $šiatidus* kortelę ir per mėnesį/jai padarė v'duriais, o ir.ki- ] samanas apsaugai nuų pik- $109,504.86 skolos, y’Telefono ----- --------- ; ne*! žolių daržoves bei s vaismedžius, bendrovė jau pasiuntė sąskaitą ±-------------------- J kartu sulaikant dinožerAį nuo su 15,000 pašaukUnų. . 4

—. New?¥ojįa> silicius pačiupo Jane Landerber^er kredito

c mėsa sul-
indėnių. ~ . i

t•ininės taurės laikomos ’: \ švariai ;šplautos ir iš- ! ves. Po vartojimo, tau į«e~ ršpi alinamos.Gvfytojui nenurodžius, va:s » tai gerhra su virintu vandeniu.-1 °cs su menu. kompotu, sultimis. ! iie stldar^ --------neveiklius junginius. Geriant j mikstūras, kurios laikomos šaj-j dytnve. reikia praskiesti šiitui vandeniu. Daug vaistų gaminama želatinom ar kitos medžiagų

vuotos anglies tablečių. Sutrikus virškinimui — acidin-pepsi- no tablečių, metų lašų. Daug gerti remunėlių arbatos.Kraujavimus iš nosies sustab- į nies dar užvirinti ir ataušinti dyri padedb vata, suvilgyta 3
tingesnė. •

Kad mėsos sultinys išsilaikytu šviežias kelias 'dienas, jį rei- |. kia perkošti, uždėjus ant ug- ' (LIETUVOS KOVOTOJŲ DAINAI
Gegužėje, ši meteli
Tu anksčiau pas mus parlėk,. 
Apraudoki mūs vargelį, 'f 
Našlaitėlėms mums padėk.

Gūz\nlai baltieji kopūstai la- vandenilio peroksidu arba net | bai varta’ama daržovė. Vertinga, jų s.'i\ybė yra ta. kad, kai. kurių veislių gūžės ilgai galima išlaikyti šviežias.
Gūz'miuose kopūstuose yra 9 4yt baltymų, G.13% riebalų, ž beazotinių ekstrakciniu j medžiag .iš jų 2% cukraus, iki ] 50 mg. % vitamino C. 0.002 mg.} 

G karotino, 48 mg./J kalcio, 0.6 j mg.% geležies. 175 mg.9 kabo, jGūžiniai baltieji kopūstai tu-j c- ir gydomųjų savybių. Jų švie-! žios sultys vartojamos gydant ^krandž’o bei žarnyno opaligę. Be tOs juose yra frioncidinių me- Jžiagų, kurios pasižymi’antibak- terinėmis savybėmis. Iš jų galima išvirti ne rik sriubas, be m pasigaminti įvairių patiekalu Ruošiant, reikia nuimti viršutinius žalius gūžę gaubiančius’ lapus. Gū4ę nuplauti pasūdin- ,u ir parūgštintu vandeniu.
Kopūstų salotos. Kopūstą su- i’pustyri siauromis juostelėmis. Patrinti truvptį su druska. Obuo liūs, kriaušes nulupti ir stambiai sutarkuoti arba supjaustyti šiaudeliais, slyvas 0.5 cm. storio griežinėliais, kmynus pamirkyti. Kopūstus, obuolius, kriaušes, si was s'uJuck minti eilėmis į gilią ęriklinę salotinę. Ant kiekvieno sluoksnio užberti cukrau", kmvnu, druskas. Viušutinis ’rėksnio turi būti slyvų arba ra- zinkų. Paskaninti trupučiu grietinės.

vazelino aliejumi.Jei liga’ nepraeina kreiptis i

m pi<

•afau irxn< nx ’oiuthg thr

Maisto paruošimas

Pupeles bus skanesnės, jei tuoj užvirus nupilsime pirmą vandenį, paskui vėl užpilsime šaltu vandeniu. įpylus truputi augalinio aliejausPrieš verdant pupeles nemir- j kyti. kad nedingtu vitaminai, o i kad greičiau išvirtų, reikia ver. : dant keli- kartus papildomai » įpilti šalto vandens. Pupeles h i žirnius pasūdyti jau suminkštė- J ius. Jei verdant žalius žirnelius j Įdėsime truputį cukraus, tai jie j nępraras spalvos. ]Kad pupelių ar žirnių košėj būtų vientisa, trinkite tuoj išvi-; rus.
išpilkite mė-išką pilkite i f *• I
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Bet parlėkus, nepažinsi 
Tu šalelės Lietuvos...
Neatrasi, kur giedojai, 
Tos šalelės mylimos...

Čia jau viskas sunaikinta, 
Niūkso akmens ir stuobriai, 
Miestai, kaimai išdeginti, 
Likę vien tik degėsiai...

Tūkstančiai lavonų pūva, 
Vėjai gaudžia ant laukų. 
Rauda saulė ir mėnulis, 
Gaila žmonių išvežtų.

Čia motulės rankas laužo 
Išleisdamos sūnelius.
Čia sesutės graudžiai verkia, 
Lydėdamos brolelius...

Gaminant pupelių ai' žirniui košę, naudokime karstą pieną —: tyrė bus puri ir vientisa.Nuo koncervuom žirnelių ne-1 skvsčio — virdamos .r daržovių sriubą, su ją. nes jame yra daugvitaminų ir kitų būtinų organizmui medžiagų, kaip ir Įtariuose žirniuose.
MėsiK žalią mėsa iki verdam mkepard nesūdyti.Draskos skatina sulčių iš mė^s išsiskyrimą o tai kenkia mėsųs skoniui ir ko kvbei. Mėsa, kurios tuoj nėvnr-ntirt^irre. neplaunama, nes plovimo greičiau sages.Prieš verdant aVjccpant mes."eiki? vK'škui mipiautis riebahtA Plonutis ri luckcrri sulaiko mėses sulti- todėl mėsa skanesnė ir ^ultinges- . nė. O riebalus nuimti iškepu. . ar išvirus, 1l Verda!!* mėeą ant stiprios ugnie- ii skanesnė, tačiau suitink kokx be nukenčia. Tr atvirkščiai uikinvš bus skanesni/. yirtaf, mt silpnos ugnies; atneša pra- Į randa skonį. “ 1 .Mėsą iki paduodant į stalą pa- nkite sultinyje, uždengtamc puode, bus suaugesnė ir ska ne nė <n daugiau. Tikusiais vitaminais.Jei Verdant mėsos aultinį. pu tos jau nusileidę i dugną, įpil kite stikline šalto vandens, ir i putos* x^ sukrfcrirya^lima bu 

Į uugriebti.Druską dėti prieš išver f rnėsai: žuvienę, rudyti tik T ras.f Grybų sriubą sū«lyu. tik įpat vaidint. Draskos tik trupu

Tie upeliai ir šaltiniai. 
žiedais kraujo pražydės.
Ak, Lietuva motinėle, 
Ar ilgai kentėt reikės?

5=

nuc

būu kuo įvairinusias patiekiamu

raii- gurkais ir pagal svei- prie-
Šviežių gūžių kopūstų salotas galima paįvairinti pamid snkšfpipirais, šviežiais bei Intais katą ir skoni pasirinktais koniais.Ra^eikni 10 patarimu šeimi- į šeimos gerovės ir ra- riooaliam jos maitinimui.1 Prasilaikyk didžiausio šva- rurrn j^anjošime ir išlaikime maisto. HPD-’SM* 4NGaa*
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kraštui iiiKHihą ir pasitikėjimą turlųdjmogų, tai Kon- 
gret® komitetai jfe visai nėklaUiihiji. Kartais paklktlslk 
tiktai kelis klausimus ir paleidhk, nėM^ilindarid | smulk
menas. Bet jeigu kuriam komiteto ar pakoniiteeio nariui 
kyla koks Įtarimas ar abejonė, tai tada pradeda klausi
nėti smulkmeniškai.

Patarėjas Edwin Meese III jau dvi savaites, su per
traukomis, atsakinėja Į komiteto narių paklausimus. Jis 
pasakojo daug apie Įvairius dalykus. Jis jautėsi laisvas 
ir atsakymus greitai duodavo. Aukšti pareigūnai neturi 
daug laiko. Jie pasako, kas jiems gerdi žinoma ir eina, 
toliau. I

ŠĮ kartą pakomitečio pirmininku buvo senas patyręs
i respublikonas Storm Thurmond. Pakomitetį sudaro šeši 
respublikonai ir penki demokratai. Praėjus dviem savai- i 
tėm, pakomitečio pirmininkas jau buvo besirengiąs re- $ 
komenduoti Senatui Edwina Meese III patvirtinti proku- ■ v 
roro pareigoms. Bet pakomitečio narys, Ohio senatorius ' 
Metzenbaum panoro paklausti patarėją Meese dar kelis J 
klausimus. Bevartant pakomitetyje esančius dokumentus, f 
jis rado kelis laiškus, reikalingus pasiaiškinimų.

Senatorius Storm Thurmond tuojau jam atsakė, kad 
Edwin Meese III nenori daugiau laiko leisti pakomitetyje. 
Jis pasakė, kad daugiau nebeateis Į pakomitečio posėdžius.

Jaunam senatoriui patyręs senas teisininkas gali pa
sakyti, kad Meese daugiau nebeateis Į posėdi, bet senato
riui Metzenbaūm toks atsakymas netiko.

.—Jeigu Edwin Meese III nesuklydo, tai posėdžio 
jam nėra ko bijoti. Y.į/j

Matyt, kad pirm. Storm ThųrirĮbiiji žinojo apie pa - 
darytą klaidu. Jis manė, kad tokios pastabos užteks visam 
reikalui baigti, bet taip neišėjo. Trecįadtiėnio ryte Edwin 
Meese III. pareiškė, kdd. jis ateis į posėdį ir atsakys Į 
klausimus. - ’ ’ ’i.

’ - - - r . 4* * * g x '

Prieš savaitę patarėjas Meese, 'atsakydamas Į klau
simą, ką jis žino apie -prezidento Jimmy' Cartėrio šąsilir 
vinį, kuriame buvo parašyta apie klausimus, kurie bus 
aptarti debatuose- su kandidatu R. Reagąnu, pakomitečio 
nariams atsakė, kad apie tą sąsiuvini jis nieko nežinąs, 
Jis atsimena apie viešus debatus, suorganizuotus prieš 
pačius rinkimus, bet apie piėž. Cartėrio paruoštas pasta
bas jis nieko nežinąs. < / 1 ;: •

Patarėjas Meese ne tik žinojo apie prez. Cartėrio 
sąsiuvinį, bet tuo reikalu rašė ir laišką. Rinkiminio komi
teto sekretorė, perduodama Senato pakoihitečiūi doku
mentus, padavė ir Meese padiktuotų laiškų, kopijas. Ed
win Meese patarinėjo specialistam atidžiai tuos laiškus 
perrašyti.

Meese, pažadėjęs pakomitečiui sakyti teisybę, tvir
tino. kad jis nieko apie prezidento Cartėrio paruoštą są
siuvinį nežinojęs. Dokumentai rodo, kad jis vis dėlto 
žinių turėjęs ir tuo reikalu instrukcijas rašęs. Senato 
pakomitečio nariai — respublikonai ir demokratai — ste
bi, kapi Meese aiškins šias priešingybes. ’ ’ ■

Jeigu prezidento patarėjas iš tikrųjų nieko .neprisi
minė. ką jis darė prieš trejus trietus.rtąi kyla-klausimas, 
ar trumpą atmintį turįs politikas gali tapti krašto pro
kuroru. ' . C,'. Y

Bet reikalas darosi sudėtingesnis, jeigu, žmogus, sie
kiąs prokuroro pareigų, nesašo Senato pakomitečiui tei
sybės. Jeigu Senato pakomitetis negali pasitikėti būsimi!

i prokuroru, tai kaip juo galės pasitikėti prokiirhtfirOs tar- 
Ne visus aukštoms pareigoms prezidento pasiūlytus nautejai ir krašto gyventojai? Jeigu Edwin .Meese III 

žmones Kongreso komitetai arba pakomitečiai apklausi- bandys išsimeluoti iš šios nelemtos padėties, tai teisė- • 
- nėja. Jeigu prezidentas aukštoms pareigoms paskiria tumui dar labiau pakenks.
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: Edwin Meese turės toliau aiškintis
Įtakingiausias prezidento Reagano patarėjas Edwin

- Meese III panoro tapti viso krašto prokuroru. Jo galia 
“ Baltuose Rūmuose buvo didelė, jis rekomenduodavo pre-
1 zidentui žmones aukštoms valstybės pareigoms, jis gau-
- dayo Kongreso koinitettf pritarimus ir artimiausieji jo 
Z draugaa .atsistibdavo svarbių Įstaigų priešakyje.

" Edwin Cleese III būtų galęjęs ir toliau eiti tas parei-
- gas, niekas jam bū^ų,piękomėsakęs, kol. prezidentas Rea- 

ganas būtų juo patikėjęs. Patarėjas buvo baigęs teisės 
mokslus, mokėjo logiškai pakalbėti ir prezidentui, užim-

_ tam Įvairiais valstybės darbais, buvo naudingas.
Turimos galios, matyt, jam neužteko. Jis norėjo dar

2 didesnės. Pasitraukus prokurorui Frances Smith, jis pa- 
Z noro tapti krašto vyriausiu prokuroru. Draugams padėti 
Z buvo negana. Matyt, kad jame ruseno noras priešams ker

šyti. Bet Amerikoje prokuroru tapti reikėjo turėti labai
- švarią sąžinę ir dideli taktą. Nenorime pasakyti, kad
- patarėjo Edwin Meese III sąžinė būtų buvusi nešvari, bet 

mums atrodo, kad jis perdaug savimi pasitikėjo. Didelis 
pasitikėiimas pakenkė jo taktui, kuris būtinai reikalingas 
viešąjį darbą dirbantiems.

Amerika 200 metų valdosi demokratiškai. Ji prisi
laiko josios steigėjų nustatytos konstitucijos. Yra klau
simų, kuriuos sprendžia vienas žmogus, bet svarbesnius 
klausimus sprendžia Kongreso sudaryti komitetai. Prezi
dentas parenka žmogų valstybės pareigoms, bet Kongre
sas turi teisę prezidento pasirinktą žmogų apklausinėti, 
nustatyti, ar parinktasis toms pareigoms tinka. Jeigu 
komitetas ras ji netinkamu, prezidentas turės savo pasiū
lytą atsiimti ir ieškoti kito žmogaus, kuris turėtų ne tik
tai prezidento, bet ir Kongreso pasitikėjimą.

Z D1L PRANAS SKARDŽIUS

: LIETUVIŲ KALBA, JOS SUSI-
: DARYMAS IR RAIDA
Z • (Tęsinys)
Z Taigi šitos skirtybės ir senybės neabejojamai 
Z rodo, kad prūsų kalba yra buvusi visai atskira
- baltų kalba, daug senesnė už mūsų ir latvių kal- 
; bas, kitais žodžiais tariant — sen. 0rūsų kalba 
7, yra buvusi ne ta pati dabartinė lietuvių kalba,

kaip kad J. Grigolaitis dar rašo 1947 m. sausio 
- mėn. 9 dienos Mūsų Kelyje, bet vyresnioji lietu- 

; viu ir latvių kalbų sesuo, seniausias baltų, arba 
Z aisčių, bet nieku būdu ne germanų kalbų šeimos
- narys.

Ir tai yra visai suprantama. Senovės prūsai 
Z jau prieškristiniais amžiais yra skyrium gyvenę 
Z plačiame plote tarp Vyslos ir Nemuno upių, to

liau nuo lietuvių ir latvių protėvių, kurie, kaip 
rodo vietovardžiai ir archeologiniai bei istoriniai 
šaltiniai, buvo toliau j rytus Įsikūrę ir kurių viena 
atšaka galindų (t.y. galinių gyventojų) vardu yia 
dar XI-XII amžiaus nišų kronikose minima net 
prie P otvos upės ties Možaisku, netoli Maskvos. 

’• Be to, dabartiniame Baltijos pajūry, tarp Vent- 
piies ir Klaipėdos.. maždaug dabartinėj, latvių 
Kuržemėj, šiaurinėj ’>e vakarinėj Žemaičių daly 
»r Klaipėdos Krašte gyveno kuršiai, kurie pietuose 
pagal Dusburga buvo nutįsę net ligi Nemuno.

Pagaliau dahTriniame Suvalkų krašte ir kiek

Punkiukas Anykščiuose

Ir la proga šypsodamasis jis 
papasakojo apsiausto istoriją.

l ik pažiūrėk, kokio gero 
Į milo, puikus jis, — vėl pasvėręs 
! ant rankos, vartė jį daktaras.

— Neapsirik — jis juodas.
ik jo nugara ir apykaklė nuo

' šaulės ir lietaus kiek parudavu- 
; sius, kišenės ir rankovės ąpdė- 

i, nors 
.iptėiušės. 
išnešiojo 

: tą apsiaustą šešetus metus. O 
i Požėla,, 'sakb/kikrai dar kokius

damas daugiau išgirsti apie 30 
atSakš »*»?*■- ■

■- Simpatijų in.e simpatijų.
numykė jis.-—' bėt atsilsėti po į ^toS/^7 vila' da71aikosi 
nakties dezūrų; svieto pamatyti, t ni§aįas vielomis

■ j palošti ir tiktai užsidirbti, šį va- į Xeveltui Badzvickas 
; karą, sako jis, laimėjęs gerai,
• bet aną pralaimėjęs, Laimė — 
turėjęs su savim pinigų ir gale 

prižiūrėtojui, į?3 .gfažiaS, pridš-a. ' ' “ ( 
į j skaityti, Kasoje dar. buvę pini- ; j

VLADAS POŽfcLA

KOVOS DĖL SPAUDOS
. rvrSIMINHIAlI 

f”- Y ' - x
’» (Tęsinys.)

• J ,— Pene viršininke,
seniūnas, — aš ne. poli-eininkas. 
Antū.'vertusr lamstai čia nėra 
ko daiyti. Visi.į klubą.atėjusieji m 
yrą mūsų sVeeiaŽ^ / ’

Pblifeijbs viršininkas apstulbo
.Kaip‘1 — negalėjo jis su- ’ 

prasii. —r Jlano prižiūrėtinis — 
š.Veėias<, o man.
vielos nėra! U . • •.
A-U ' I •>- i f -i V : Į
/ leškoiiamas- įvykmi priežas

ties, 'iršininkas supratu: libe
ralas! į U - ./

Tiesa sakant.' j is ' neapsiriko;
klubo seniūnas Gorbunovas bu-1.baigiamąjį ZVippęrio
70' žinomas Smolensko 'aEyItn- (daktaras v&rtė, aš žemėlapius j ’

. ų. 'penkerius melus vilkė

4*ų, “Žiburėlio’1 atsiųstų ir 
tų už painokas. pranešiau 
barui.

— Ačiū, sakau, tamsiai, dak- 
are, už rūpesti. _ . >
.- -Paprašiau ' nuo maįįęs* padė

ti ž gerą 
bei aš neimsiu

kėje liberaliniu pažiūrų bajoras. 
Policijos jis nemėgo, o polit&ą- 
tremtinį gerbė. Iš dr. Kairiūkš
čio jis buvo girdėjęs apie mus, 
politinius trjėmtiiliūš, nukentė
jusius dėl savo .rašto ir knygos. 
Klubo durys, žinoma, mums bu
vo atdaros. Ir kai dr. Janušis 
vėl ten apsilankė, ponas Gorbu
novas inielu noru jam papasa
kojo apie savo pasikalbėjimą su 
policijos viršininku.

— Tamstai. — užbaigė jis, — 
visuomet mūsų durys atviros. 
Jei policija padarytų tamstai 
kokių nesmagumų, tai esu tams
tos paslaugoms.

Parėjo mano daktaras smagus 
ir linksmas. Ne be humoro jis 
mab vėlyvą naktį pasakojo, kaip 
pateko į klubą ir ten bekortuo- 
damas laimėjęs simpatijų.

— Negi klubo simpatijų ėjai,
daktare? — paklausiau, note- užsiklok.

gau- 
dak-^, . .

i kqT permi Badzvicku
—r O ką, sausai ^dienai daug j ir <u)\aną, 

reikia. Pinigus už busimąjį, jaiipos‘
vertima ■ “ ^ovan& Jau matai, o kai 

" 1 dėl širdies, tai paprasta ir Irum- 
piešiau) Amerika, gavusi jį, ne- p)2 dar pamatysi, tegu
truks užsimokėti, — samprota-i ko apie ją kitas įvykis. At-
voihe dėl mūsų išteklių ateičiai. į aPsidairiau po daktaro ka-

■ ‘jbyklas; žiūrinėjau iš eilės: 
Daktaras buvo teisus. Tik j dviejų rūšių kailiniai, vieni apy- 

maisiųi su butu tiek išeina. 0;
kita? Už durų jau žiema,-vėjuo
ta ir su pūgomis. Vieną kitą šaltį 
dar atlaikė mano nuo vėjo ir 
lietaus stiskydęs sezoninis pal-1 geresni* ir sakau kolegai: Požė
ras, Trečio-’ — toli buvo eiti į j ia nušalęs, guli lovoje? Jis ne’uri 
pamoką --/-jau nebeis turėjau, j apsiausto, o į pamokas .ori eiti, 
atguli-u į lovą nušalęs. Be td,! rjuok jam šilą.
dar prasidėjo akies dugno užde- į 
girnas. Liga — nelaimė. O Be j 
paprasčiausių sąlygų tai dukart j 
sunkesnė nelaimė. I

Kitą dieną daktaras sugrįžo] 
pasivėlinęs. Ant rankos jis turė
jo pasvertą drabužį.

— Ką čia turi, daktare? — do- Į 
miuosi aš.

— Tamstai žiemos apsiaustą.!
Imk. Būk geras, ir tuojau juo baigė streiką, o kiti 915,000 ne

atėjo į darbą.

nauji-, toliau meškenos. Toliau 
ieškojau apsiaustų — porą/ ra
dau. Abudu vasarai, užeinu 'ir 
rudeninį su pamušalu. Paėmiau

— J)ėl Dievo švento, Fetišu! 
j Pats paėmei geriausią. Tik per- 
j nai siūtas! Ne. jo neduosiu, ką 
aš darysiu? Imk šitą, — bruko 
jis man, alnešlą iš kabyklos, — 

j jis geras!
(Bus daugiau)

79,000 britu angliaka^u

toliau į pietus, kaip iš istorijos šaltinių žinome, 
i seniau yra gyvenę prūsams artimi sūduviai ir jot- 
vingai. Taigi lietuviai bei latviai senovėj nėra net 
savo gyvenamomis vietomis tiesiogiai susisiekę su 

. prūsų kraštu, todėl jems gyvenant visiškai sky
rium ir jų kalbos galėjo vystytis visai skkrtiii- 

, gaiš, savaimingais keliais. Visų pinna prūsų kal- 
ibia, maždaug apie pirmo tūkstantmečio vidurį 
; prieš Kh išsiskyrusi iš baltų prokalbės, ilgą laikd 
i yra plitusi Viehai viena, nepriklausomai nuo kitų 
' baltų kalbų, ir todėl joje galėjoe atsirasti gana 
daug skirtingų kitoms baltų kalboms nepažįsta- 

: mų darinių.
Visai kas kita yra buvę su mūsų ir latvių kal

bomis: atsiskyrusios nuo prūsų kalbos, jos kurį 
1 laiką yra dar drauge plitusios, ib tik maždaug 
1 apie XII-XIII amžių yra prasidėjusi tam tikra jų 
diferenciacija, kuri jau visai aiškiai tepasitelškė 

■ XII amžiuje arba XIII amžiaus pradžioje. Pavyž- 
JžiUi, 1258 metų kuršių vietovardis Sintere - šian
dien Dzilitere (plg. mūsų Gintarą “dešinysis &J- 
Tiohos Įtakas”) rodo, kad tuomet gintaras kuršių 
jau buvo tariamas kaip dzinters arba dzinftirš. 
t.y. pirmykštis g prieš i jų kalboje jau buvo pa- 

; verstas Į dz. Taip pat, kaip rodo vėlyve^nis vieto
vardis Sentat?eT t.y. Septace, šalia d< iš g tUąme- 

: tinėj kurijų JdaTboj ir pinhykštis k prieš e jau 
buvo pavirtęs Į c. Bet nei vienu, nei kitu atveju 

I mišrieji dvibalsiai an, en nėra kaip latvių kalboje 
j išvirtę Į uo, ie: jie čia yra išlikę tokie, kokie anks
čiau buvo.

Kas kita yra žiemgalių ir latgalių (latvių) 
kalbos: kaip rodo XIII amžiaus vietovardžiai, apie 

112G0 metų čia jau buvo tariama nebe Ringą, kaip 
' mūsų žemaičiai dar šiandien pasako (plg. Rin- 
jfovė “dešinvsis Eazduonos itakas”) arba Mintau- 
i?a7 kaip kad joniškiečiai ir kiti šiaurės lietuviai 
^įr dabar tebetaria, bet Ri:ga ir *Mi :tuva arba 

<‘*Mi:tauja. iš kur XIII a. vokiečių kronikose yra 
''atsiradusi Mytowe. Mitowe arba Mitowia: vėliau 
.HtUs miešto Vardas buvo pakeistas lybiškuoju sko
liniu Jelgava. Taip pat, kaip iš to pat amžiaus 
vietovardžių galime matyti, apie tą laiką ir pir- 

’ mykšČiai minkštieji priebalsiai k, g prieš priešaki
nės eilės balsius tose pat kalbose buvo paversti 
Į afrikatas c, dz; p\-z., ano meto vokiečių krtmi- 

ĮkOje užrašytas Autzis šiandien latvių kalboje at- 
liepia Auce, o mūsų — Aukė.

Šituo būdu benagrinėdami Įvairias garsines 
atjnalnhs ateitose baltų kalbose, męs patirtame, 
kad pirmykščiai baltai iš pradžios bU!U suskilę 
i| dvi Šakas — į yakarihius ir lytinius baltus. Va- 
I kariniai baltai, arba prūsai, išsiskyrę iš bendros 
I baltų šeimos, j-ęa vėliau riuėję vienu. 6 rytiniai 
i baitai (kuršiai,-tletuvidij latviai, žiemgaliai ir sė- 
į liai) kitu keliu, šių pastarųjų kalbos savo ruožtu 
j po kurio laiko j.ėirtųliąp jra įvariusios gana ne
vienodai. Pvz?, kuršiai, užimdami tarpinę vietą 
tftrip prūsų, lietuViU if latvių, vienomis šavb garsų 
atmainomis (dvibhtelų an. eh. ip išlaikymu) ar- 

i čiau prisišlieja prie lietuvių ir prūsų, o kitais 
atvejais (priebalsių k. g pavertimu Į c. dz) — prie

latvių.
Iš kitos pusės prūsų, kuršių, latvių, žiemga- 

I Hų ir sėlių kalbas draugėn jungia ta ypatybė, kad 
; jose lietuvių kalbos priebalsius š ir ž visur atstoja 
į s ir z, pvz., prūsų posinnat “bekennen” ( - pozi- 
i;a:t), latvių zina:t: liet, žinoti: kuršių vieto- 

į vardis Alsvanga (iš čia latvių Alsanga): liet. 
■ Alšvanga; sėlių vietovardis Zalvas “Salako par. 
i ežeras”: liet. Žalva “dešinysis šešuvos įtakas”, 
(būdvardis žalvas “žalsvas”; jotvingių vietovardis 
Azagis ‘‘Leipalingio par. ežeras” (tarminė lytis iš 
Ezegis): liet, ežegys “Kaulbarsch” ir kt.

Bet visiškai skirtingą vietą šiuo atžvilgiu-už
ima lietuvių kalba: mišrieji dvibalsiai an, eh, in, 
un. palyginti, lig šiol yra gana gerai išlikę, tik 

i galūnėse ir prieš priebalsius s, z, š, ž, j ir kt. buvo 
rėlai (maždaug XV-XVI amžiuje) paversti ilgais 
balsiais'a, ę. į,ų ( a:, e:, i:, u:); minkštieji k, g 
priėš e.' i, ie yra po senovei išlikę sveiki; garsų 

ijtmgiųys šj tėra pavirtęs tik i nnhkštą s, no į š, 
kaip kad latvių kalboj yra atsitikę, plg. siauras 

] ( s’ąuras iš *sjauras): latvių Šaurs, siūti (^=s’ūti 
iš sjūti); lat. šūt ir kt.

Liet, priebalsiai š ir z, kuriems kitose baltų 
ir slavų kalbose atliepia s ir t. kaip rodo vieto- 
vąrdžių studijos, yra ne naujadarai, bet seni, pa
veldėtiniai dalykai, todėl laivių, kuršių, žiemgaliu 

' ir sėlių s ir z tenka laikyti vėlesnio kibnri,
(Bus daugiau). V

f hi. ago, UI.— Ibvrsrfpv, March 15 I9SI
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Restauruoti Perkūno nam«i Ką u ne dabar

.ų -.vei'

VAKARŲ
Modernios poezijos knyga.
virbeliai. Pasiųsime poeziją, kai 

tokiu auiesu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., čiiicHgOj jJL vouUo

^^įUiiiMUUiUUiAiMiUhiltili^^khnhiUiuiiiLuiūuiiu.Li^

SUSIRIK KIMŲ

.v J 4 hkSH lVzldl

\ U.UUUU.J dUOAtOX XLLUį

ViUAlZlOo pU^tttO SuSll\f)iCiiiiį£

ikuixs auVo men. lo u., pe^Kia- 
o-cuį, i.ou vai. vėuuue p<iiap*jus sve- 
caiucje — CKX^U WdSXlLeuaW Ave.

i5as aptarai namų saviniuKų bega- 
iiucji it-jkaiai u auxuuncjdnia ; Kiau- 
d^LiiuS, scatylus pOiiuKieroims.

1 iUoiiUiAiuia yra pa^-Zaueję atvyk
ti šie pai&guiiai: Duvęs meras Mi- 
cnaei r^anoic, Illinois sena tonus 
rmiiip Kock, 2>cate repres. Anay Mc- 
urann, b ta te repres. Micnaei Mamgan, 
aiuerman rki. burke, aiuerinan rZL 
vraoiyak ir sen. Frank Savickas.

Kviečiami gausiai dalyvauti visi 
namų savxp inkai, - r

Juozas Skeivys > MYLĖSI LIETUVĄ
IŠ TOLO

261b lįst bt. xex 4 o/-ol4J

ir “eoiuocL įcusęs

Lietuviu Pensininkę Sąjungos val
dyba kviečia sąjungos nar-us ir no
rinčius įstoti nariais į metinį susi
rinkimą, Kuris įvyks kovo men. 21 d., 
trečiadienį, 1 vai. popiet, šaulių Na
muose, 2417 W. 43ra Street.

Susirinkime bus ^prarta bėgamieji 
reixaiai ir renkama valdyba bei revi-’ 
zijos komisija. x- .

Iii. XOL Vax Aą 0HIXDU 1X0 

1nK»I9, LR
pKvolAIUh LnlKQKUlJA 

l 2uao nesi 061 a ocreec 
Va-uixxuu^; diiu.au. i—± popiet, 

Acivuuia. o—i vai. vak.
Gris© leieionas;

Reziaencijos reien: ^Ho-oo4S

(Atkelta iš 3-čio puslapy »■

Rūta: Pirmiausia pasitikrinki
me, ar jo atmintyje yra žinių 
apie Lietuvą. Kompiuteri, kas 

... yra Lietuva? ' f ■ ,
j ■ ? Kompiūtėriš viš (kąrtu su žo- V1S1 pęnsiruriKai* fkTXCVKLLUX u.dlj

vauti. Po susirinkimo bus ir vaišės, džiais rudoms atitinkamos skai- 
, Juozas Sl^įyys ^ės) Lietuva mbžas kraštas.

, t? . Rytu Europoje :prie" Baltijos
— Teisėjas pareikalavo FBI i jūros. Sostinė Vilnius. Kalba 

išaiškinti, kodėl John. Lennon Seniausia pasaulio gyvoji kalba 
byla buvo tokia didelė. FBI jį artima indoeuropiečių prokal-
pradėjo sekti 1972 metais;

'asijuto Le pagimdo įžeistas 
ano-o pasiZ-ū-eti arčiau į 

romo Railos mėgiamas pa-i 
..ksii nuumom-s. Ajciau pastų-1 

avęs, j.j rudo ręiKalo pąra
"■nyįą -P-f Bronio Kądos i 

eng/ą ovaistymąsi įžei-1
u.ats žodžiais. i

m.auS.a, K.aaseikis faktais Kuneral Home and Cremation Service £

u j ok i u pagimdo n be jo- | 
.nu iti^aio. ireiiKe kaip perku- I 

' aas g*ed.ą dieną ir nulratėjo.! |
Kdj JdllUtd banue reikalą įsais- Į Į

id

Charles Stabukai tu

312) 226-1344

l72y a Halsted Si 
Chicago. 1L 6060£ 

Hour Servic* ■

J

3
1 j i v - iy ■ f '
1 _į 11

lUoxib dpiudiSiunicLd landi 
w v n* iix^xiiido. 1 as t v u - 

vxduuxxiet y^a uie*a- 
Liitid^, uuas j| gia^iau- 
vad pd,p^.uSAd, v 15 11 e- 

ikuiizksxxuiigu. pačiam 
^inciz ua^am.

J. Klauseikis parašė studiją, 
.Kurią turely, auaziai paskaityti 
visi lietuviai, kurie painKsną j 
ranxas ima ir nori pasakyti savo 
nuomonę visuomeniniais ir poli- 
umais klausimais. Ją turėtų pa
studijuoti u- teisininkai, kurie 
.e.ses klausimais dar rūpinasi.

gyvais pavyzdžiais pa- I

I

?

I
'EN1AUS1A IR D1D21AUS1A LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE 

TeL 927-1741 — 1742
ja ro šviesos ir girdėti specialus 
garsas. Vaikai laukia.

Kompiuteris: Reikia papildo
mų informacijų.

Rūta; Ką nori žinoti?
Kompiuteris: Aš esu koropiū-; 

e-is. Kompiuteriai nieko ne-j 
nori. Peikia informacijų.

Vytas: Kokių informacijų?
Kompiuteris: Pasakykite tris 

avyzdžius, kas myli Lietuvą iš 
tolo.

Algis: Rūta, tu sakyk. Tu vis 
gauni penketukus iš istorijos.

Rūta; Visi galvokime. Kas 
yveno už. Lietuvos sienų ir ją 
.bai mylėjo?

i

,cxKia lasyti ne paprastam L 
pixxecim, oet visai netiesa kenas 

parakusiam, augius
mvA.u.ujui ir lauai žalingu ap I 
iil>jtvoiU5 DalgaSlaLll ZiU^gUl. j ■ 
Adiorms yra lei^ininkas,' oai^ęs ĮI 
kauliu universitetą, cliques iei^- ’ | 
ūmose, rašęs teigimus sampro-

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS

'1AKQVETTE FUNERAL HOMEbei. Po Antrojo pasaulinio karo 
Lietuva okupuota komunistinės 
Rusijos. Gyventojų apie -frys 
milijonai. Ar norite daugiau in
formacijų?

Algis
Vyta.

dimą.
Kompiuteris: Galima pradėti. 

Koki žaidimą norite žaisti?
Rūta: Žaidimo pavadinimas: 

“Mylėsi Lietuvą iš tolo”.
Kompiuteris: Tokio žaidimo 

nežinau.
Algis: Tai sugalvok. Kompiu

teriai viską gali, fe
Kompiuteris: Taip. Aš esu 

protingiausias pasaulyje.
Algis: Žadimo tikslas — mums 

rodyti, kad verta Lietuvą myi 
lėti.

Kompnūteris: Bus padaryta. 
Palaukite minutę.

Kompiuteris veikia — žybčio-

ikiiyga, atspausdinta praeitais
metais, jau naigiama; pai duoti. 
k«s nūn ją įsigyu, l-i turi ra-

ii i\. jauux.ai, Zoio Avenal St., 
nngeies, ca buuoy. jei pas 

jį dar yra xen egzemplioriai, tai 
at utis dolerius jums ją atsiųs, 
o jeigu jau neoeous, iai ous vie
na iš tų lietuviškų knygų, kuri 
išėjo. Ji neneguii, bei išėjo į 
z.mones. Raita yra Klausęikio 
Knygos vertas. Jis turi pasiklau
syti, ką žmonės apie jo paties 
Knygas mano. Turės progos pa
matyti, kodėl jų nepuola. Apie 
Klauseikto knygą j E paleido dar 
kelis raiiiškus melagingus tvir
tinimus, bet išdėstytų faktų ne- 
paneige. Jau laikas, kad atkreip
tų dėmėsi.

Si. Stalioraitis

I i
j

Florida Telel. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
■AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Danį & tora Lo

!*Mirr»vetv7?v>

-£Xi

>PH1E BARČUS

JUO i KIMO* VALANDOJ

fc

i

eterab urg, Fix. 337 b 
'ffISY S21-42S*

2533 We 71st Street

1410 So. 50th Avė., Cicero

' Lidiemjiifi tr letoub wUU 
uo 8:30 iki 9:2$ rah rytu 
trtm WQPA 1479 AM 
-•iiuojjmoi $ wū*v 

Marsuos

■**!• Aidant D-twYb.

• — Ritau wkress-
t£M* KAINA 

■urnai Mjuter Chars 
ir VISA korteles- 

IFPtMAC Tai

irmąjį lietuvišką laikraštį.
Algįs:, ‘‘Aušrą”.Atsimenu.

Užteks. Pernai bvuo šimtas metų nuo
Dabar pradėkime žai- “Aušros” pasirodymo. Mokyto-

VANCE FUNERAL HOME

K
ii KJEAN VANCE ir GEORGE SUKINI

LACKAW1CZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

I ’ f ■

1424 South 50th Avenue 

Cicero, 111 60650 

Tel: 652-5245

1446 South 50th Avenue 

Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

■ »ii —

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, March 15. 1384

’KLIĮ) KOPLYČIĄ LAIDOJIMO ŠERMENIMS 

Patarėjai ii laidojimo direktoriai;

•*. 376-1 M? <r*M,

». AAAPLCWOOD avb 
CHICAGO. IL 6Qm

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE’VIRTUE"••fXCW WKNUCt 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
BRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE, 
UNEXPECTED/

THE OWS ARK
■

GET I

FROM B
PARTS OF 1

~ k i

/LN ON THG
WHO TR1KS TO 
HIGHWAY.

>U0W DO SEAT ULTS 
PROTECT YOU 

lUTO ACCIKRTI

cuMPAI
c an&y

i i 1 8

AND INC
CHANCE'

jai daug apie tai kalbėjo. Kaip 
lo ‘‘Aušros” redaktoriaus pavar- 
dėt'

Vytas ir Rūta: Basanavičius!
Kompiuteris: Basanavičius.
Rūta: Daktaras Jonas Basana

vičius.
Kompiuteris:. Daktaras Jonas 

Basanavičius. s ’
(Bus daugiau^

Lietuviškos knygos
Naujienose buvo skelbiama, 

kad Bronio Railos nusibastymai, 
jau atspausdinlį. Tai buvo tiesa

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL - 523-3572

SOMB CHICAGO MOTOR CUJf? ^1^3

.3 * SL’ODew rror WHBV*

Aikštes automobiliams pastatyti

- ----—‘ '------------------------ .■■--j

' ......... ■-------------------------------------- - --------- ------------- - ----

STEPONAS C. LACK ir SUNŪS

£1028 Southwest 'Hwy., Palos Hills, lllinoii
Tel. 974-4410

V AS AITIS-B UTK US

diiu.au


Pasitaiko ir tokių veikėjų
gauta iš P. Gaučio vadovauto 
Men ninku Klubo, kuris, užgro-' 
bes Čiurlionio Galeriją, buvusią 
Jjun’ma Centre, pagarsėjo dvi-, 
guba buhalteriją, Bevizjos. ko- ’ 

’ misijos ‘išmetimu0 ir kitokiai 
j “perlais”, l ie $3,003 iš galerijos 
• kasos turėjo būti atiduoti suda- 
į rytam Čiurlionio Galerijos Glo

bos Komitetui, tačiau, Gaučys 
su Macevičium “nutarė” juos
paaukoti kitam Gaučio komi k- > nu taip k:,d ypalvillf/i pr

(tai. Monogiafijos komitetas ka- m;;į jūsų mintys niekad neiš 
į :į laiką labui aktyviai prašė
aukų per spaudą.

Nuo ‘o laiko jau praėjo šešio
lika metų, l>et nieko nebegirdėti 
nei apie komitetą, nei apie mo
nografiją, nei apie surinktas 
aukas.

Prkš daugelį metų Čikagoje 
a I venęs tea tralas užsimojo 
išlc sti Lietuvos Teatro almana
chą. Tuo tikslu jis surinko iš 
naujųjų ateivių teatralų vie- 

Yiintėleš jų turimas nuotraukas, 
atsiminimus ir pan. medžiagą. 
Busimasis ‘almanacho autorius'* 
sakėsi surinktąjį istorinį turtą 
laikąs seife. JLs rinko ir pinigus 
almanacho prenumeratoms.

Paskutinį kartą prieš mir'į 
tas veikėjas, apsilankęs okup. 
Lietuvoje kaip Petronio 'večias, 
“Gimtajame Krašte” pasigyrė, 
kad jis ten ne tuššias nuvažia
vo. Ir taip, prenumeratoriai ne
besulaukė žadėto almanacho, o 
buvusių teatralų fotografijos, 
turbūt, papildė KGB archyvus.

1967 metų- pavasarį buvo su
dalytas Čiurlionio Monografijai 
Leisti Komitetas, kurio sudėtyje 
buvo minimos P. Gaučio, K. 
Bradūno ir kitos pavardės. Tam 
komitetui buvo padėtas “kerti
nis akmuo” 83.000 auka^

ŠV. VARDO DRAUGIJOS PA
MALDOS IR SUSIRINKIMAS

r t’v r

kalbom pakartojo

■; ’ 1m. kovo 11 d. apie o0 na
trių 8 vai. palydėjo vėliavas £šv. 
■M. Marijos Gimimo parapijos 
^•bažnyčią Marquette Parke, šv. 
^Mišias, užprašytas už narių in
tenciją, atnašavo kun. Z. Gela

žius ir gražiai pamoksle pako- 
.mentavo gavėnios prasme.
į. Šv. Mišių auką nešė pirm, vj 
;Kalvaitis ir Charles Pelrillia.
J: Po Mišių, kleb. A. Zakaraus- 
*kas abiem 
^priesaikos tekstą.
4 Po to, dalyviai rinkosi į para
pijos salę. Susirinkimą pradėjo 
pirm. W. Kalvaitis. Klebonas A.

.Zakarauskas sukalbėjo maldas 
■ii pristatė naują dvasios vadą 
kun. V. Mikolaitį, vieton kun.

:-A. Markaus. Kun. V. Mikolai lis 
;nius sveikino ir pažadėjo kon
takte dirbti. Mes džiaugsmingu 
plojimu jį pasitikome.

Vaišinomės kavaite su pyra
gėliais, už kuriuos sąskaitą ap
mokės iš valdybos kasos.
/ J. Bacevičius pristatė kandi
datus, už kuriuos kovo 20 d. pir-

SLA EKSKURSIJA
KARIBŲ JŪROJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 1984 metais balandžio —

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — S17. (Persiuntiirui pridėti SI)

Naujienos, 1739 S. Halsted St

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai Kaina $15.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Ekskursija išplauks is Miami, 
Floridos, norvegų laivu, “Sky
ward A Lankysitės Meksikos 
Yucalaiie TSncurri ir Conzumel 
salose. Aplankysite gilios seno
vės Maya ir taip pat ti opini re- 
zorta Key West, v v

Kelionė ištisą savaitę bus to 
kia turtinga geriausiu maistu, 
pramogom muzika, šokiais, me- 

isimini-

SLA ek kursuos reikalais, už
sakant vietas laive jau da
bar paišoma susisiekti — kreip
tis į American Travel Service 
Bureau, 9727 Souih Western 
Avenue, Chicago, III. 60643. Tel. 
(312) 238 9787.Atrodo, laikas palaidoja to- ! 

kius veikėjus ir jų komitetus, - 
tik į kapus j e nusineša tam lik-! 
ra priedelį prie savo "‘garbingų" j * 
pavardžių, kurio nei laikas, nei , 
rūdys nenaikina. į 

■ šioje Susivien 
je.

Kainuos nuo ^1,17’5 iki $1,275. 
Į tas kairms Įeina ir susisiekimas 
lėktuvu iš bet kurio miesto.

T. T.

turėsime 
davė

rinkimuose 
pranešimo 
Janula, p. Krei- 
inž. A. Baranaus-

aliniuose 
balsuoti. Po 
klausimus: G. 
vys, P. Blekys, 
kas ir kiti.

Kun. K. Kuzminskas padarė į 
pranešimą apie LKB Kronikų j 
leidimą. Tuo klausimu dar kal
bėjo ir inž. A. Baranauskas.

Kun. K. Kuzminskas malda , 
užbaigė susirinkimą.

— Edwin Meese III užmiršo 
Kongreso komitetui pasakyti, 

! kad jo žmona pasiskolino 15,000 
dolerių. Edwin Thomas pareis-j 
kė. kad jis paskolino Meese žmo-!

■ nai daugiau negu $15,060.

K. P.

Kasa

— Kataliku bažnyčios vadovv-I . ‘ ‘ ” i! bė stengiasi gauti jaunimo ku
nigų pareigoms Jx‘t vis sus-! 
kiau juos surasti. į

________ i ! i 

Pavergtoj Lietuvoj į

Korespondentu punktas 
ant ratų

Pirmąjį televizijos korespon-

I i

— Kasa, lietuviu federalinė 
kredito unija, už IRA terminuo
tus indėlius moka 11%. Atida
rius ar padidinus savo sąskaitą 
iki š.m. balandžio 15 d., indėlį j
galite nurašyti nuo 1983 metų <lent« punkto aparatūros koinp-
pajamų.

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

—

Apt 11 Zu <L} 1( » 
dienu eks kurs i

•S

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

: 7

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM® 
IB m* A IS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI1.

DtL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

SMAL iSTATI FOR IAL1 I RMAL BITAT1 H>1 SALI

ami dalyvauti 
.10 ekskursijo-

gali montuoti, panaudodamas 
papildomus efektus.

* * *
Reikalas padirbėti 

kolūkiuose
, j Darbo veteranas J. Vainaus-

— Lozanoj eina pasitarimai L 
naujai Libano vyriausybei su-,J v j ItlKaiaS,

darvln » mokyklą, padirbėtų kolūkiuose,
gamyklose ir kituose gamybi
niuose kolektyvuose, o tada sto
tų į aukštąją, čia juos globoti 
turėtų darbo veteranai. Tai pa
dėtų moksleiviams geriau su- 

į vokti gyvenimo prasmę, rasti 
pašaukimą”.

švietimo projektas

Dabar Lietuvoje daug kalba
ma ir rašoma apie naująjį švie- Didelis, gražiai įrengtas bungalow.

rašo: “Pribrendo ztimo projektą. Projekte siūlo-
kad moksleiviai, baigę Į ma, kad į pirmąją klase ateitų ’

Antialkoholinis švietimas

O A. Mikalkevičius rašo: “An
tialkoholinį švietimą reikia pra- 

• dėti jau nuo pirmos klasės. Kuo
lekią pagamino Šiaulių televizo-' anksčiau jaunuolis pabando ai
rių gamykla. Komplektą sudaro 
televizijos studija autobuse su 

’ videomagnetofonais ir režisie
riaus pultu, taip pat dvi leng-! 
vos nešiojamos kameros. Gautus / 
vaizdus režisierius prie pulto !

koholio, tuo didesnė tikimybė 
jam susirgti alkoholizmu, kuris

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN. 
THE NATIONAL GUARD:

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?

Read label and follow 
directions. — 
C Ex-Lax, Inc., 1982

4

grįžtamas
būna piktybiškas, progresuojas-

* 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
. Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
į lavimas.
I . ---------- v -

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

šešeriu metu vaikai.

Praktika įįĄ^iaij’os

i

Farmacininkė n: Daniūnienė • 
siūlo. "‘Atrenkant mokinius i 
aukštąsias mokyklas, ‘turėtų bū
ti taikoma vienerių inetų prak- 
tika. Baigė vidurinę; mokyklą, ’ 
mokiniai privalo padirbėti pa- ' 
gal pasirinktk specialybę.

Pavyzdžiui, rinkdamiesi me- ’ 
diciną, tegu padirba; sanitarais 
ligoninėse, poliklinikose. Jų dar- ’ 
bo charakteristika, būdo ypaty- J 
bes ir nulemtų tolesnes studijas 
aukštojoje mokykloje”.

Nauja poliklinika

Kaune naujai pastatytoje'dau
giaaukštėje poliklinikoje jau 
montuojama medicininė apara
tūra. Per pamainą ši poliklinika 
numato priimti arti tūkstančio 
pacientų, čia bus terapiniai; chi
rurginiai, akių ir kiti kabinetai. 
Įvairios laboratorijos ir vaistinė. 
Naujoji gydymo įstaiga lapus 
mokymo baze Medicinos insti
tuto studentams.

(Iš Europos Lietuvio)

I

S

i

— * George Dunne pritaria 
Į Paul Simono kandidatūrai Illi
nois senatoriaus pareigoms.

I

I NAM.Ų PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

t> NOTARIATAS. • VERTIMAI, --.y - ■ 

VISŲ RCŠ1Ų DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE ... . _ .
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tek: 436-7878

T

REPAIRS — IN GENERA'.
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tek 585-6624

JOHN GIBAITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

TESTAMENTAI
Tuo reikalų jums gali daug; 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse ■ 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

« T T TT U T T

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave., Chicago, iL 60629.

advokatų draugijal

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 
Šeštadieniais pagal susitarimą.

1606 S. Kedzie Ava.
Chicago, iii. 60629
TeL: 778-8000

juos people

e Gardu, kaip devyni medūs

e Iš tų šiaudų nebus grūdų.
V

fl — N*u|ieno*, Chicago, 8, El. Thursday, March 15, 1984

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

^rantuotai ir sąžirdnfaL _ . 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taimen
TeL 927-3559

DĖMESIO ‘
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S, .Ashland Avė.,.

Chicago, III.
TeL 523-8775 arba 523-9191

ė ARVYDAS KiELA p
6557 Š. Talman Ayenue < 
/^Chicago, IL 60629 :i

t
K

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7453

Taip pat daromi vertimai; giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.
%

=—!■ III n -l-r . ,1 -

Siuntiniai j Lietuv^ > 
ir kitus kraštui ;

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 606^ TeL YA 7-59M

Homeowners Insurance
Good service/Goad price -

F. Za polis. Agent 
320814 W. 95th St

Everg. Park, III. 
60642 - 424-8654

Advokatas 
GINTARAS P- čEPKNASi 

Darbo valandos: Kasdien: noo 
j 9 vai ryto iki 6 vai vakaro.

šeštad.: nuo 8 vaL r. iki 12 t>L ti
ll pagal susi tari mg.

TeL 776-5162 
1549 West 63rd Street 

Chicago, ffl. 6062$


