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VLIKO SVEIKINIMAS POPIEŽIUI 
JONUI PAULIUI II

Dr. Kazys Bobelis

Ryšium su š. m. kovo 4 <L 
šv.į Kazimiero, Lietuvos Globė
jo 690 metų jubiliejinėmis iškil
mėmis Romoje, VI. IK o pirmi
ninkas dr. K. Bobelis pasiuntė 
popiežiui Jonui Pauliui II se
kantį sveikinimą per prel. Joną 
Balkūną:

“Jūsų šventenybe,
Tuo metu, kai mes laisvame 

pasaulyje minime 500 metų su-

švente su visa eile religinių iš
kilmių.

Persekiojamieji lietuviai giliai 
gerbia šv. Kazimiero minties ty
rumą ir gilų religinį tikėjimą. ! 
Šv. Kazimieras ir toliau įkvepia 
visus lietuvius religiniu ir taut:-. 
niu entuziazmu. !

Todėl šis 500 metų švento Ka- J 
zimiero x minėjimas Vatikano 
mieste ir Jūsų šventenybės du-1 
lyvavimas šiose iškilmėse su-! 
teiks didesnę viltį prislčgtie-; 
siems už geležinės uždangos. Šis j 
minėjimas sustiprins laisvame: 
pasaulyje gyvenančių lietuvių j 
pasiryžimą vesti kovą už jų bro-} 
lių ir seserų išlaisvinimą.

Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi-Į 
nimo Komitetas reiškia 
pagarbą ir dėkingumą 
šventenybei už pagalbą 
klojamiems lietuviams,
siekia laisvės ir nepriklav.somy-1 
bės. .. Mes prašome Jūsų šven- į 
tenybės ir toliau kalbėti mūsų į 
vardu įvairiuose tarptautiniuose 
pasitarimuose ir derybose. Mes, 
esame įsitikinę, kad šv. Kaži-j 
mierp maldos ir apsauga bei Į 
TūsųšvėntėBybč^Į^ rUpa--’ 
laiminimai padės Lietuvai ir ki
toms ^Wfegįoms taulfans vėl

didelę j 
Jūsų I 

perse- j

globėjo, mirties, pavergtosios 
Lietuvos gyycĮito|aį^aŲ 44 me
tai ; kenčuą -žiaųniu^;priespau
dą . ir tąiitcs įĮčnocžįa.T^vietai 
nuolatos- persekioja tikmcfĮiosius 
krikščionis; ypač ’ kėsjndamiesi 
sugriauti Lietuvos Katalikų Baž
nyčią, kuri ir toliau veikia ka- 
takombine forma. Negailės'.in
gi persekiojimai — vyskujio Ste
ponavičiaus, kunigų Svarinsko ir 
Tamkevičiaus, Sadūnaites, dr. 
Statkevičiaus, Terlecko. Pet
kaus ir daugelio kitų tebesi
tęsia, nepaisant žmogaus teisių 
deklaracijų ir Helsinkio susita
rimu.

cagojį- prasidės ęįyįd. ryto, p:, 
šitai® 7 vai. vakare. Demokra
tų kdrtelės žalios, o respubliko
nų — geltonos.

— Balsuotojas gali 
už visus demokratų 
kandidatus arba tiktai 
rinktuosius. Tas pats 
ir respublikonams.

šv. Kazimiero dvasia yra la-

kaip ji’buvo gyva ir nepriklau
somoje Lietuvoje, kai kovo 4-ta

Marquette Parko Lietuvių Namį-Savininkų organizacijos 19S1 metų val
dyba. Sėdi iš kairės į dešinę: E Erčius, J. Skeivys, A. Katilienė, pirm. 
Z. Mikužis,. J. Jasiūnienė ir J. Stonkus. Stovi: V. Bražicnis, S. Pailaba,

J. ?>Iatukas. A. Šidagis, P. Martinaitis, A. Gudauskas ir J. Bagdžius.

WASHINGTON, D.C. — IM, :ie

aĮ-vai atskrido į Chartumą, Su-
, dano sostine, pasisukinėjo ir iš--. 

pa’įmelč penkias galingas bombas
‘! Omburmane, Chartumo prie-

į miestyje, esančiame kitoje Ni-
j ’o upės pusėje .

Tuojau buvo pakviesti Egipto 
l()^ j ir Amerikos specialistai išm-es- 

paitijoo • Įoms bomboms patikrinti. Spe- 
uz Pasi-Į cjaiistai nustatė, jog lai 
taikoma

— Niekas neturi teisės įsakyti, 
kaip kortelės savininkas privalo 
balsuoti.

V W | -

diena buvo paskelbta tautine kainavo S393.
Pirmadienį aukso uncija

Oras

tas, vadur 
Žibartas.

Dr. Kazy
Po

KODĖL MONDALE LAI
MĖJO PUERTO RIKE

EDWIN MEESE III PRAŠO ATIDĖTI 
TOLIMESNI APKLAUSINĖJIMĄ ;

PROKURORAS WILLIAM FRENCH SMITH.
NETARĖ IŠTIRTI E. MEIČSE LIUJIJIMĄ {

WASHINGTON, DC.. Ed- jo žmona po kurio Ia;koibnvo 
win Meese III. pats įtakingiau
sias prezidento Reagano pata
rėjas. praeitą savaitę pare š1 ė. 
kad jis daugiau neatsakys j Si'- 
nnto pakomitetį, norintį ištirti 

fc’škimus, nes jis daugiau 
menąs, ką jis jiems galėtų 
vii. Tuo tarpu praeitą sek- 

a ko

neat
pass
msdienį j;s jau papn

1 nrtetį laikinai atidėti 
jo apklausinėj;ma, ne 
turis kelis dalykus pati

Iki praeitos savaiE 
Mee>e III buvo didelis arogsn-

paskirti antram fed. darbui.

197X metais priimtas auks
4 v \ : 4 U u > V ' 1 iį**’"

! pareigūnams e4 inks 
liepiąs kiekvienam

I kasmet pranešti
I transakcijas. Turi

įstatymas, 
pareigūnui 
federalinės 

pranešti ne
bei ir visų savo šeimos 

į narių pmig nes transakcijas.
, (Tuo tarpu prezidento patarėjas

( a! į Edwin Meese III užmiršo pra- 
! nešti. kad jo žmona pasiskolino 
ISlo.COO be nuošimčiu iš Edwin 
! Thomas ir nepasakė, kad Edwin 
-Thomas ir jo žmona po to gavo 

po du federalinius darbus.E. Meese
RUOŠIA SUTARTI

SU KINIJA

PEKINAS, Kinija. — JAV iž
do sekretorius Donald T. Began 
atvyko į Pekiną, kad galėtų, pa-

; kas suabejodavo jo padarytais
! pareiškimais. Dabar
, nuotaika visai kilok
‘ pakomitečio demokratas, sena- 
r toriaus Melzenbaum parašė pa- [ 
’ komitečio nirmininkui Sirom !
j Thurmond laišku, prašydamas •
• . *” 1

leisti dar paklausti kelis klausi-l
j x į

mus. kad reikalas būtų aiškus. * ruošti ekonominę sutartį su Ki-
Į Pirmininkas Thurmond, per-lniją. Kada bus aptartos smulk-

WASHINGTON DC - Kan- -^natoriaus Melzenbaum dienos, sekretorius pasimatys su
.. . f ~ ’ 17 1- • laišką, vietoj toliau klausinėlididatas Ayąltcr Mcndale laime- , , . . .i , t j 4. j-i 1 j . ndwm- Mce^e pasiuntė]o d dėle dauguma tcdel, kad 1 . ' ,, . .

. A i • L- - uuska, užuot toliau klausinėje^ Puerto Riką pasiuntė savo sūnų •
I William Mondale, kuris laisvafc*^11* . ' . . , • . .

. .. .... r>i; french Smith nustebo r tokiukalba ispaniškai, be angk-sko ; .
, , , A : laiskū.- Prokuroras vra alsislaty-akcenlo. • , r . • .dmęs-. J<s tai padare praeitų mc-

pra-: tų pabaigoje. Jis prezidento pa;
i ktsfs eiti \yriausio prokuroro 
parūgas, kol bus patvirtintas 
toms pareigoms .Edwin Meese.

Tėvas liepė sūnui ne tik 
mokti, bet ir gerai išmokti i 
niškai. Puerto Riko sostinėje ir* 
visoje saloje buvo žmonių, mo-;

? kančių angliškai. Jie galėjo iš 
š- 

angliškai. Sūnus gražiai 
škai aiškino pirminių r’n- 
tarnautojams tėvo pozici- 
vėliau jis labai gražiai is

paniškai vertė tėvo pareiški
mus. ■

LIBIJOS LĖKTUVAI IŠMETĖ PENKIAS
BOMBAS 0MDURMAN0 MIESTE 

rlAV.^ABJt!OMEN^S^AD()V\^ SIUNW^BADABINTUS 
, LĖKTUVUS Į PIETŲ EGIPTO BAZES 

muoti f^apie įvykius Sud
eitą? penkiadienį Libijos lėkiu- JAV padės Sudanui nustatyk 

kur atskrenda lėktuvai.
Radariniai Amerikos lėkt 

patruliuos Sudano pasienyje 
pastebės visus Libijoje pakylan
čius ir nusileidžiančius lėktų-] 
vus. Jeigu Libijos lėktuvas ban- • 
dytų pasiekti radarinį lėkluv
i jį bus paleistos kulkos. Be to, i ispanu kalbos labai lengvai 
radarinį .lėktuvą saugojanliejlj-versli 

būla sprausminiai lėktuvai pasitiks »ispan 
sovietiniu bombų, kurias nu-" artėjantį priešą. Tuo tarpu ne- kimų 
metė sovietinis TU-22-bombone-(žinia, kada radariniai lėktuvai ‘ ją, o 
šis. pakilęs iš didžiulio Libijos ‘ galės būti Egipte, 
aerodromo.

Amerika išsiųs į Egiptą vieną 
radarinį lėktuvą tuojau, o kiti j 
lėktuvai bus išsiųsti vėliau.

Libijos diktatorius Chadafi 
pranešė, kad jis nieko nežino 
apie Chartumo bombardavimą. 
Jis tvirtina, kad Libijos lėktu
vai neskrido į Sudano teritoriją. 
Jo nuomone, lai Amerikos pro
vokacija prieš Libiją.

Egiptas gins strategines 
pozicijas

Egipto vyriausybė praeitais 
metais pasirašė sutartį ginti 
Egipto ir Sudano strategines vie
tas. Egiptas padės Sudanui gin
ti strategines Sudano pozicijas;- 
i Sudanas padės Egiptui.

Nežiūrint į Libijos diktato
riaus pareiškimą. Egiptas yra j 
įsitikinęs, jog tai yra Libijos 
darbas. Amerikiečiai vra infor-

PERU ŠIAURĖJE 
TĘSIASI KOVOS

LIMA, Peru. — Iš Ajakučio 
provincijos ateinančios žinios 
sako, kad kovos tarp "Žibančio 
tako" šalininkų ir atsiųstų karių 
eina miesto centre ir priemies
čiuose.

Gyventojai nelaukė, kad toks 
įtakingas amerikietis būtų įsa
kęs savo vaikui mokytis ispaniš
kai. Iki šio meto amerikiečiai 
laukė, kad puertorikieciai 
moktų angliškai.

iš

Miesto meras Zamora pare’š 
kė kariams, kad niekas negali 
žinoti, “kada gulėsi šaligatvyje 
ir kas tau akis užmerkė”. Meras 
Zamora l>andė su “Žibančio ta
ko” atstovais susitarti ir baigti 
kovas, bet nieko iš to susitarimo 
neišeina. Vieną dieną jie pasf- 

1 žada baigti kovas, o sekančią 
. dieną jau grįžta prie kruvinų 
’ puolimų.
1 Ajakučio sostinėje visą laiką 
patruliuoja moderniais ginklais 
ginkluoti kariai. Vienas eina pa
sikabinęs šautuvą ant |>eties, 
kad pailsėtų įtempta ir šauti pa- 

. srruošusi ranka bei akis, o kitas i
visą laiką laiko paruostą šautu- 

i vą šūviui. Už kurio laiko jie 
Į maino pozicijas.

SUĖMĖ ŽIAURŲ AIRIŲ 
TERORISTĄ

Saulė tek

" " < — Si n jos atstovas spaudžia
>1CĖI,1£> j - x.... . ..druzus ir sijitus tęsti pasitari
Žiba. Žigiman mus ir susitarti.
ydas, Skolein.1,1* -----------------

j — Karo vadams pradėjus ko- 
j. | liotis, viltys susitarti mažėja, 

y ‘ nors libaniečių politikai dar ta- 
i 6:02.Iriasi konferencijoj Lozanoje.

DUBLIN, Airija. — Praeitą 
šeštadienį britų policijai pavyko 
suimti Dominiką McGlincbcy, 
vadinamą “piktuoju šunimi” ir 
nužudžiusį apie 30 žmon;ų. j

Dublino valdžia yra pasiry-j 
žūsi jį teisti, nes jis nekreipė dė-j 
mesio į vyriausybės nurodymus. 
•Jis buvo vadinamos “Airių ka
riuomenės“ štabo narys ir žude ( 
kiekvieną ,kuris ix ndradarbia-1 
vo su britais. Jis buvo nučiuptas 
Šiaurės Airijoje.

Prieš kurį laiką jis pasigyrė, 
kad 1977 metais j:s nušovė paš 
to viršininką. Pašto sk>.-»us bu
vo nedidelis, bet jam nepatiko, 
kad viršininkas atsisakė su juo 
bendradarbiauti. Jis pasigyrė, 
kad nušovęs 17 civilinių žmo
nių, kili buvę policininkai arba' 
kariai.

Jis nepasidavė, liet kai baigė 
šovinius, lai policija uždėjo pan
čius ant užpakalin užsuktų ran
kų. Manoma, kad jam bus sku
bus teismas, lie atidėliojimų.

Kinijos premieru žao Zijangu. 
i * ■ ■ ■ .

Be to, šiais metais Kinija 
t pirks Amerikoje šešis mįlrj6nu > 
meilinių tonų javų. Sekretorius 

Į turi susitarti, dėį mokėjiįio-są.- 
’ lygų. Prezidentas Reag.upa.v;.ba- 

landžio mėnesi nuvylęs' į Bekjhą 
galutinai yiisitarti U*•-pasirašyti 

i sutartį. Prez. Reaganasip.asrfetė 
i Lėkrctoriū. Beganau kad * gąkrti- 

. ■ • tusi išaiškintu sutarties..Teteta.
Besi traukias prokuroras dabai i.. •. , , ’ - --T < -mLL.‘ r t Prezidentas nenori, kad . 3a-m.

turės laukti, kol prisiekusieji f 
teisėjai išspręs paskirtojo pro 1 
kuroro Senato pakomitetečiui, 
padarytus pareiškimus. Klausi 
mas eina apie $15,000, kuriuos" 
Edwin Meese 3-ojo žmona pas’- 

‘ skolino iš Edwin Thomas, nemo
kant jokių nuošimčių. 

į Blogiausia yra tas.
win Thomas ir jo žmona buvo! 
po to paskirti federaliniem> dar-j gr 
bams. Abu šie darbai buvo E b 
dwin Meese 3 ojo prie/.-ūroje.

j Edwin Thomas gavęs vieną 
jfederalmį darbą, o, praėjus ku 
Diam la kui, fedciatinlrn dar
bui buvo paski 
Gretchc

kuroįas W. t

lūkine dar rcikeų aisXittis. 
Tada bus progos ir kitus»-klau- 
simuš aptarti, ir visas ‘laikas.;-ne
bus praleistas vien-tik šidst su
tarties aptarimui.

JŪREIVIS ŽUKAUSKAS
| PABĖGO NUO RUSŲ ~

“ CHICAGO. 11:. — 1983 m^jj 
rucdžio mėnesį iš Sovietų žVtT 
1 laivo Sol.s Tcnerifės uosfe

j psbėgo 19 melų jūreivis Vtts

gavo ta

žmona 
Thcmas. Ir tas viską; 
to, kai Ed\v n Meese 

skolų. Jeigu 
n Tin mas :r

BALFo pastangomis jūreivis 
yra atvežus į JAV ir jam išrū 
pintos politinio pabėgėlio teisėj 
;vvcn:i JAV-se. ’ ė

Dabartiniu metu jūreivis ' A 
Žukauskas yra BALFo globoje

ioVasa 
sarto

5 iškilni 

ūririanv latorius .Gari 
š kairės į dcš.): 

kun. Alfonsas Bdionas. minėjimo vadovė Detroito Lietu
vių Organizacijų Centro valdybos \icepirm. Milda Sko- 

nipskicnė ir DLOC pirmininkas dr. Algis Barauskas.
(K. Raža neko nuotrauka)



TVIRTA SVEIKATA - PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai

Naujausių iitoks't žinių populiarus perteikimas 
IGNAS nDOMAVICIUS, M. D.

v

Madona Z. Sodyboje, akvarelėM. Šileikis

■
V

KieKvtenan? iš musu prisieina daugiau ar 
mažiau dėl įvairaus nuostolio gedėti ir v O
dėl to iv 
nemigą.

1

Dr. Jonas Adomavičius

iriopai nukentėti, įskaitant ir 
(Gyvenimo tiesa)

eiksmu. Ašaros priartina 
:atą.

Arba vėl, kai guli nemiegoda
:s. ga'i paskambinti dar 

negandam draugui, kuris

ar tik pagahoti 
greičiausiai, jis 
šiąnakt

Draugai ir pažįstami turėtų 
tinkamai suprasti gedintįjį. Kai 
draugai jaudinasi dėl gedinčioj o 
jausmais vargingų pasireiški
mų, gedintysis gali jiems pasa
kyti, kad jis nepasimes, kad jam 
nereikia patarimo, jog tas mo
mentas, nors ir labai skausinin- 
gas, bet yra NORMALUS ir kad 
jis jaučiasi geriau išsikalbėjęs, 
išsiverkęs. Taip pat artimieji ir 
pažįstami turėtų suprasti tiesą, 
kad vien IŠKLAUSYDAMI ge
dinčioje ir su juo skausmu PA
SIDALINDAMI jau didžiai pa- 

I lengvina jam kančią. Tada abie- 
I jiem sekasi geriau užmigti.
. Išvada. Net ir gerų draugų 

; I aestokojant, ir pajėgiant tęsti

Gedįs asmuo gali trejopai 
miegoti: 1. jis atsibunda ar 
rvta, 2. iam e>ii sunku užnvgl 
3. jis prabunda vidurnaktyj* 
Tas nat" ammo gali vienu ar k(

zonoje. Vidur- 
ymss draugui laiš- 

šliejiiiKus savo skausmo 
iau palaikomame rašte irgi gali 
alkinįi užmigimui. Kai kurie 

igcs pradžioje randa tuo rei- 
pagaibą. skaitydami naktį 

drungno vandens vonioje 
’ l>ei klausydami jiems 
čūk juos raminančios 
bei giesmės, ar net mal 

los, užsidėję ausines. Žinoma, 
ik vieną virš mi- 
iuo pačiu metu, 
t.rr.svli su ausi- 
ir tuo pačiu lai-

U

noina to.cų 
miega.

c mis muzikos 
u gulėt: vonk

ar pcrnaKvoui
° 1 J u . 
tris mėnesius.: 
gali kovoti su Į

Po Kristaus, o ir mūsų laikais, 
jų dar ne sumažėjo, o dar pa- 

Taip ir turime tokių 
kurie vėžiu sergan-

nes/ alkoholikas (o kas yra tik-j j. alkoholį prideda žolelių, gele-
•as tuo reikalu!), bet IšMIN- žies ir kitokių priedų ir pardavė
ITNGAS žmogus (čia dažnai] neja kaip vaisią. Žmonių dąugu-’ gausėjo.

•Asti dar neišspręstas,reikalas!). j ma alkoholiui tarnauja. O čia į saviškių, <
' ~ " 'fcvąistoM priedas — jie j čiam ir paguodos laukiančiam

urkšnis svaigalų gali pa- galvoja. Todėl jie keliaklupsčiais ’ savo pažįstamam tvirtina: “Ką 
užmigti. Neišmintingam puola prie kiekvieho vaistinėse s tu čia save ■ ramini, kad gerai

' ' svaigalo butelio ir užsiversdami j jautiesi: juk. visi žinom,, kad tų j 
___  # "geria visokius ^geritolius” bei- kirminą turi ir nuo jo neišsisuly * 

Mat. niekada negalima ajkoho-...kitokius niekus. Taip jie tik j ri, jis tave sugrauš”. Arba kitas j 
i;~__________________troic+oi-Jj. s’voirtinaci .-v Ir * Vfl, jsU (ivUSTSkis, S3VO Šci'Įįan-I nČSC Vaiku,

Lai tekiam RETKARČIAIS vie
nas gi 
•lėti 
iinogui yra vargas su svaigalų, 
nors ir retkarčiais, vartoj iimr

6u3ynėse reiki* tvarkus
Už tai misų budynėse, prie 

lavono koplyčiose mūsiškių nuo
latinis BLEPkJIMAS yra mūsų* 
sunki UGA. Taip, liga! Ir su ja 
įteikia kuo greičiausiai susido
roti. Subręskime savomis asme
nybėmis bent iki minimumo: 
idant pajėgtume budynėse mir
tinai TYLĖTI, tyliai ar garsiai, 
sutartinai melstis, ar giedoti. Tik ‘ 
taip, o ne kitaip mes visi apsi
lankiusieji lavono pagerbti ir 
artimiems užuojautos pareikšti 
turime elgtis ateityje. Gana 
mums to įprasto kermošiaus 
koplyčiose. Tai didelio nežmo
niškumo pasireiškimas yra tie 
kermošiai budynėse.

Kartą ant visados pradėkime 
budynėse išmintigai elgtis, kaip j 
pridera tikram žmogui, lietuviui į5 , m. . J ... . . . ! įprasta darba, gedintysis gali rr krikščioniui. Dvasiškiai ir u 
koplyčių savininkai — jūsų pa
reiga rodyti žmonėms teisingu t 
elgesio kelią. Tai ir rodykite!

Laimė, kad ne visi mes nu
tolome nuo žmoniškos elgsenos. 
Evangelikai daugumoje daug 
kultūringiau už katalikus elgia
si. Jie budynėse meldžiasi, gie
da. Taip elgėmės ir mes, tėvy
nėje būdami. Tik čia į niekus 
išvirtume, blogai besielgiančiuo
sius pasekę. Grįžkime į tikro 
žmogaus kelią ir imkime reikia
mai talkinti liūdintiesiems.

gerai miegos

j jausti kai kuriuos kūniškus ne
gerumus ne tik šviežiai, bet ir 
protarpiais besikartojančius po 
ilgesnio laiko.

Žinokime visi, kad daugeliui 
gedinčių žmonių kūniški nege
rumai, įskaitant ir nemigą, yra 
NORMALI sudedamoji gedėji
mo dabs. Mat, kai mes gedime, 
mūsų kūnas išreiškia tą gedulą.

Pasiskaityti. Ann Kaiser 
- Steam: Living Through Per

sonal Crisis. The Thomas -More 
Press, Chicago, Illinois.

per pirmas sr 
šit esti per k c 
Nemiega/ /.m 
nemiga bent

Kova su gedančiojo nemiga

v i* vi

k vok. T

ns*.ą k s r t Karte m t 
iinos narys pernak 
ts p.;s ji kartai 
padi s nemigai.

Palengvinimas savo gedėjimo: 
naštos su draugu pabūnant po-- 
piečio metu s r vakare yra ge-; 
niausiąs vaistas nuo gedėjimo 
sukeltos nemigos. Kartais išsi- 
verkimas prašalina nemigą. Tik
rai. nieko nėra blogo su tokiu

a'sargus su alkoholiu

Lio vartoti sa. įvairiais vaistai^- svaiginasi, o nesigydo. Ir tižiau-; 
iškaitant ir m egui tabletes. Iš-, glasi apsvaigę, kad alkoholis 
mintingasis taip, pat nevalioji labai gerai jiems “padeda”. Ga-; 
alkoholio savęs apmaririimun 
mestezavimni. Su alkoholiu re'; 
įuUarlai prislopindamas save 
••!ū:iuus, tik prailginsi, sudėtingą

šiam parapijoniui j akis tvirti
na, kad jis jau mirštąs, todėl 
jam pinigus atiduoti privaląs, 
nes jų jis labai stokojąs... ge
riems darbams.

Galime pradėti rengti budy- 
jaunimo, suaugu

siųjų religinius pasirodymus. 
Tai būtų nauja, gaivinanti srovė 
pagerbti mirusįjį ir dėl jo liū- 
dinėiuosius. čia katalikiškos or
ganizacijos (jaunimo ir senimo) 
lygiai gražiai gali reikštis. Pra
dėkite pirmieji, jumis paseks 
visi kiti, net ir netikintieji.

Kiekvjeham reikalinga

D.G. ELENOS CIPLLJAUSKIE-
NeS stipendijų fondas
PRIE L.K.M. AKADEMIJOS
D. G. prof. dr. Birutė Cipli- 

jauskaitė savo motinos Atmini
mui įsteigė stiffeifdijų ' fondą. 
Stipendija j'^a kasmetinė, 1,500 
dolerių, skiriama studentui ar 
studentei, ruošiantieipįs' idokto- 

. ratą iš Lietuvos jos.;
Suinteresuoti studentai pra

šomi kreiptis į Lietuvių Katali
kų Mokslo Akademijos Centro 
vaidybą, Piazza della Pilotta 4, 
001S7 Roma, Italija.

Tokių pakvaišėlių uždedama Į 
mums liūdintiems tiesiog nepa- 

:j keliama našta (tiesiog neisivaiz- 
įduojama, kaip tokių nenaudėlių 
jg&H būti lietuvių, dargi dvasiš- 
j kių tarpe) palengvės tik tada, 
(kai mes atgimisme tiesai: ne- 

udėli imsime nenaudėliu lai-!

t

na mums tokius niekus su sava 
sveikata išdarinėjus. Išmintin
gam to perspėjimo pakaks, o 
kitokį — tik karšto lenta į nor-j

. ma atslalvs. .. V
NoiiiMbu žtaoųaus miegas 'te-V ._ 1AJ - ..... . ... . ?'» Kai gulėdamas jautiesisiasi ka.-> 90 mintiem c-.Ktais per I ...»

, ,. *. ■ 4 vienišasvisa naktį. Tuos normalius mie?) 
go ciklus sutrikdo alkoholi^, t Kai kurie netekimai sukelia J; 
Todėl aišku, kad svaiginimasis-1 ypatingą 
užmigimui gali sukelti daugiau žmogus 
blogio, negu gero.

Čia dar reikia. priminti tūlų 
vaistų gamintojų neatsižvelgi-

Su alkoholiu kiekvienam rei- 
a būti labai atsargiam, kovo- 
nt su nemiga. Jei esi alkoholi 
ts, nė lašo jo negali vartoti per \mą į.žmogaus sveikatą,'o vien.

rūpestį pelno didinimu. Jie>vvenmia.

naktinį vienišumą, 
nesmerkdamas akių

gali jaustis kaip tuščias maišas Į kvĮi (kad ir dvasiškį) 5r Da ! 
esąs, arba nemiegoti dėl skaus- j sodinęime j jam skirta viela (sa_ 
mingų prisiminimų. Kartais toks j kvsim> bulviu lupti); ir imsi 
ssmuo gali pradėti, baimintis j taip< kad ,tokiu lietuvėJ 
dėl savos ateities, Baimė pajus-t 
d vienišumą , y$a pavojingesnė 
už patį vienišumą. Yra tokiu as-

motinos visai neužaugintų dau
giau.

i

peKai liūdintysis išsiverkia 
ištisą valandą, tada ir artimieji 
apturi palengvėjimą. Tai nėra 
jų nesupratimas ar neįvertini
mas gedinčioje garbės bei skaus- ( 
įuo. Turime žinoti, kad verks
mas nurodo, kad palengvėjimas 
artinasi. Tokiam gali pasakyti, Į

g Marsaleitė — Prancūzu hint 
nas. Ją pirmąsyk padainavo pat
sai kompozitorius, R. De Isle, 
1792 m.

menų, kuine kenčia dėl baimės 
j būti vieniems. Pagaliau, tokie 
i žmonės liaunasi besikankinę ir 
į laikosi ramiai kurį laika, kol pa-’ i 
{junta savo skausmą. Tada toks- 
. ima suprasti, kad jo vienišumas i 
neapėmė ir neapvaldė jo taip 

! stipriai, kaip jį buvo apvaldžiu-4 
’ si vienišumo BAIMĖ.
Į Išmintingas draugas 

yra geras vaistas

Nedarykime vienos dažnai da 
remos klaidos. Dienos metu nuo-' 

: lalims užsiėmimas u steng.ma 
| >is užmiršti savo skausmą g$li: 
pik PAD1DIVI1 nakties metu 
atsirandantį jausminį' negeru-- 
mą. Todėl geriausias vaistas nuci 

^nemigos yra IŠSIŠNEKĖJIMAS 
; apie savo nuoslųlį — ŠIRDIES’ 
j ATVĖRIMAS savo išmintingam< 
į draugui, čia vėl reikia žinoti. 
F kad nejausminis išsišnekėjimas.

oemira's bruožais kalbėjimas 
nieko nepadeda liūdinčiajam.- 
Tai papi'aslas su eiliniu žmogu
mi plepėjimas. Priešingai, su iš 
-mintingu žmogumi pasidalini-

Žinoma, nereikia išrėkti savų i 
nusiteikimų. Toks elgesys būtų 
marginantis ir skausmingas, ir 
neleisiu žmogui užmigti. Reikia, 
xad liūdintysis pasidalintų ša
mais nusiteikimais su išmintin
guoju, kuris tik daugiausia iš-; 
klausys ir supras - persiims, ta
da liūdintysis daug lengviau pa
jėgs užmigti.

Stenkis nesišalinti 
nuo žmonių

Dažnas liūdintysis nusiteikia ; 
/engti susitikimo su žmonėmis, j 
Ūia ir prasideda liūdinčiojo ne-* 
gerumas. Kai gedįs asmuo esti 

ausiai reikalingas bendravi
mo su veikliais, išmintingais 
rmnoėmis. toks liūdintysis daž-j 
įai nusiteikia vengti bendravi- 
no su jais. Per trylika melų at- 
ikti tyrimai susekė, kad našlės 
<eturis penktadalius savo laiko 
praleidžia namuose, dažnai užsi- 
lariusios nuo savo draugų ir 4 
artimųjų, čia būtina prisiminti 
iesą, kad tokia našlė laike ge- 
lulo turi laLai save suimti na-: 

1 • ■«

Pavasario dinamika
Laikas niekada nemeluoja,
Kad atėjo pavasaris, žinia kursuoja;
Balandis meilę burkuoja, 
Žemė gyvybe alsuoja.

Į dangų spokso šulinys, 
Kalba maldas virdulys;
Kūdroj maudosi varlė, 
Po langu juokiasi gėlė.

Šokit varlės, juokitės gėlės, 
Tegu joms pavydi mergužėlės. 
Pavasaris vasarą pasivys — 
Pranašauja vyturys.

Šunys šokit, katės grokit,
Vaikai savo pavasariu džiaugtis išmokit. 
Nes ateis jūs vasara, rudenys 
Ir yisi pavasario malonumai išnyks.

B. Račiūnas

> U4 VWU b ITUWfe 
« of draairui And, U3 

hw* baqirnf to wake
ctrwnn oume erw tor 

K*. Bmada mAturt w tea 
nc wata xneam your drwanw
xo txmw th* > hrfrvr^..

Yoa.’ 01 n aHatai 1$ your 
vf tlrwi oq inittinM th** PavctuJ 

WfXQO Fir yw <* tl«« 
MrmU'. plan hnnk.

k nr.W h JTMir Afnlmui

mas skausmingais nusfteikrmai? 
ir nrrrtiiiiis suteikia -paiengveji 

■ mą. Tiesa, tas palengvėjimas at
eina mažomis dozėmis ir tik 
per ilgesnį laiką. <ja ir prieina 
me v s ems pergyvenamą didelį 
vargą: tų išmmlingij žnronhf 

' rūkumą. j
Kiekvienas savo gjveniine esą 

■fwe turėję skarnmingii pergyve
nimų ir ^**rai zSiotrc, laakj pa 
lengvinimą su teikia iimfntittj; 
draugai mums aiarojatrt ir <fi 
ūžiame nuliūdime esant, lar 
vien telefonu, laiiku ar ąpsilan- 
•Lynra-^mintingas drangas gali 
didžiai* palengvinti Kudi’nčiojv 
našia. Bei nėnanrlrStiira. kad liū- 

nlįr^is turi sufiiskdvti tokiam pa- 
len^vinimiri tik sif’JSMWI1N-* 
GAK žmonėm K - 1* i

NeišmhrtiirjĮųjų mūsiškių h 
n€nrtMit#krtj mp apie mus ištb 
sos virtinės, hn Dovydas save 

gemkai prieš Kristų, 
tvirtino Jrad pakvaiėm^ų žmo
nių yra nesuskaitoma daugybė.

ran ir labai daug pastangų pa-[ 
lėti tokio užsidarymo nugalėji-1 
jaui. Tokį darbą ji pati turi at-1 
ikti, o nesigriebti už kokiu

. . . "iteistų.

Krrtais išmintingas d va- Į
risk is gali talkinti I 

Kartais išmintingi dvasiškiai 
'tah palengvinti liūdinčia j am ’ 
jazk'ias. Išsiverkime privačiai, 
deni, o žmonėms rodykimės 
vusitvarkę—veidą, planinis. 'Tik’ 
mes vieni Lodintieji kalavijus 
širdyje kuri laika palaikykime/ 
Kitu neskaudinkime. Dvasiškiai 
□ehiri juokauti bei kaip kitaip 
iūdinčiojo skausmą didinti jų 
akivaizdoje. Jų rimtis yfa bal
damas gedinčiajam. Gerai buJų, 

liūdinčioj o akivaizdoje ar 
;rm pastebini, draugai, pažįšta- 
ni nejuokautų neA-hnkstlrinfų, 
"kerūkytų, nesviipaotų, ncplcpė- 
ų... Rimtu, užuojautos pilnu 

artimieji hng\1na liū
dinčioj cr he’aimę.

Mutual Federal 
Savings and Loan

: 2212 WTST CERMAK ROAD CHICAGO. IL SOSM
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VAKARIEČIU ŽURNALISTAI IŠLEIDO 
SOVIETINĖS KARIUOMENĖS SATYRA

“Baigti karą! Visi namo”;! Generalinis štabas neutralizuo- 
Su tokiu šūk’u pasklido Vaka-Į tas, vadovybė perimta kareivių, 
ruošė laikraš.is “Krasnaja zvez 
da” (Raudonoji žvaigždė). Jis

Netekę generolų paramos, po- 
itbiuras ir vyriausybė pabėga, 

išėjo kaip priedas keturių žur-J Kremlius ištuštėjo. Jo vadovai
slaptu kosminiu laivu išmovė į 

įves ir, kaip pranešė Tas 
neketina grįžti į Žemę.

Skaitydami šį straipsnį, 
galvosite, kad “Raudonosios 
žvaigždės” redakcija išsikraustė 
iš proto. Bet tai netiesa. Gyveni 
mas išprotėjo, o redakcija jį tik 

būtų galima juosj parodo. Juk ar bent karta ”Kras- 
teisybę?

J Argi ji rašė, kad sovietinė ka- 
i riuomenė, įsiverždama į Afga- 
1 nistaną, įvykdė agresiją? Ar ra- 

5ė, jog šiame kare žuvo šimtai 
tūkstančių afganistaniečių ir 2(1 
tūkst. sovietinių karių? N 
laiką “Krasnaja zvezda” 
dinėjo. Tad kodėl stebėt 
dieniniais pranešimais?

Viskas keičiasi

nalų: itališkojo ’Frižider', pran
cūziškojo “Akine.”, ispaniškojoj 
“Interviu” ir austriškojo “Vy-J 
r.tT”. Taip šio neeilinio “Raudo
nosios žvaigždės” numerio tirą-: 
žas pasiekė 1,70(D,00 egzemplio- ! 
rų. Dar kelios dešimtys tūks-i 
tanclų buvo išspausdinta tyliai f 
anks/hu, kad
'psskleisti Sovietų Sąjungoje ir’ naja zvezda” psrašė
Aigamstane.

Minėti žurnalai kartu paskel-J 
bė ir reportažą apie padirbto. 
“Raudonosios žvaigždgs” nume-- 
rio išplatinimą Afganistane. Šio 
rizikingo žygio ėmėsi patys lei
dinio rengėjai: italų žurnalo 
“Frižider” vyriausias redakto
rius Vinčencas. Sparanja ir bu
vęs vilnietis žurnalistas Savikas 
šusteris, jau ne kartą pabuvo-! 
jęs Afganistane. Afganistaniečių, 
laisvės kovotojų padedami, Spa
ranja ir šusteris nuvyko į Kabu
lą ir naktį išmetė bei išlipdė 
nemaža savo “R a u d o nosies . 
žvaigždės” egzempliorių mieste, Į 
net visai prie pat sovietinių ka- j 
reivinių. Afganistano partizanai ‘ 
sugebėjo 
pavojingą akciją. Abu žurnalis
tai, žinoma, nelaukė ryto — I 
grįžo. . |

Afganistane pasienyje jiedu’ 
netikėtai sutiko ir pirmąjį skai-; 
lytoją. Vienoje partizanų būsti
nėje buvo sovietinis belaisvis 
Vladislavas Naumovas, kilęs iš. 
VTolgogrado. Žurnaluose išspaus
dintas jo pasakojimas apie tar
nybą Afganistane. Nuotraukoje 
matyti besišypsantis Naumovas, 
rankoje laikantis naujametį 
laikraščio “Krasnaja zvezda” 
numerį. Laikraščio išvaizda ne- kūrėm mes, 
siskiria nuo tikrojo, bet turinys pėstininkai, lakūnai, tankistai ir

ŪkininkasJules Breton

I
$3

ipgau-
; šian-»

Migdanti žolė savo panieką. Kuznecovas vie-
šai prisipažino, kad buvo moko- Iol.au pranešime iš Kabulo*H . I mas tik galvazudziauh ir su

paaiškinama kas įvvko. Viskas) v . , •1 . ' , I ašaromis akyse reiskc viltį, jogprasidėjo vakarienės metu oku
pacinės kariuomenės karininkų 
valgykloje. Virėjai į barščius 1 
įpylė keletą lašų nežinomos žo
lės nuoviro, ši žole' turi tokių 
stiprių migdančių savybių, kad 
specialistai dar negali nustatyti, 
kiek laiko miega žmogus, išgė
ręs jos nuoviro. Vienų nuomo
ne, keletą mėnesių, kitų — ke
letą metų. Kaip bebūtų, visi ka
rininkai, pavalgę barščių, tuoj, 
pat užknarkė. Virėjų sąmoks
las buvo gerai parengtas. M i g- 
domasis skystis išdalytas ne tik 
Kabule, Džalalabade, Bagrame 
ir kitose Afganistano vietovėse, 
kur yra sovietinės kariuomenės, 
bet ir daugumoje karininkų val- 

Į gyklų Sov. Sąjungos teritorijoj. 
Todėl visa sovietinės kariuome
nės vadovybė buvo neutralizuo
ta. Kareiviai, įsitikinę, jog visi 
karininkai miega, surengė šim
tus mitingu. Visa armiją apskri- 

jūreiviai — rusai, ukrainiečiai, ‘ do 
baltarusiai 
gruzinai, 

Vedamasis straipsnis “Broliai' tai..
kariai, su naujausiais 84-aisiais 
metais”

“Rodos, — rašoma toliau ve
damajame. — viskas turėtų būti 
amžina -— jaunyste, degtinė, 
žmonos grožis, sovietinė san- 

! tvarka, bet staiga viskas keicia- 
i si. Ateina momentas, kai nauja 
išstumia sena, o mes kaip tik 
pergyvename tokių istorinių 

ir nufotografuoti tą permainų tarpsnį. Daugiau ne
bus 83-jų...

Metų metus klausėmės, kaip 
mūsų vadai kartojo žodį taika. 
Apie ją kalbėjo ir Leninas, ir 
Stalinas, ir Chruščiovas, ir 
Brežnevas, ir 
po to, kai jis pateisino 
nimą 269-ių beginklių 
kurių vienintelė kaltė 
skrido Pietų Korėjos 
per klaidą 

■ kurso.

afganistaniečių tauta atleis jam 
bei kitiems baudėjams.

Pranešimai

pilnas parodijų ir satyros.. .
Kas rašoma?

Chruščiovas,
Andropovas.

sunaiki- 
žmoniu.

lėktuvu.
nukrypusiu nuo

Tačiau niekas iš mūsų iki šiol 
nematė taikos. Dabar taika su- 

eiliniai kareiviai:

, uzbekai, armėnai,’ 
lietuviai, latviai, es- 

____ . visų neišvardysi. Nejaugi 
mes ir toliau privalėjom žudyti,! 

prasideda perfrazuotu gindami privilegijuotų, nežmo- į 
Majakovskio eilėraščio posmu: į niškų biurokratų kastos intere
sai gy k ananasus, jerubes , sus? Ne, kary! Trenk savo auto- 
kramtyk, .tavo diena paskutinėj matą į akmenį! Atėjo pietų me- 
sovietini buržujau, matyt!”‘tas. Atėjo 84-ji”.
Straipsnyje skelbiama, kad gro-l Taip baigiasi netikros “Rau- 
oikiškas Sov. Sąjungos karas donosios žvaigždės” vedamasis. 
Afganistane baigėsi. Įvyko są- šalia jo italų dailininko Libera- 
mokslas, kuriam vadovavo keli 
senos čionkinų giminės nariai. į akmenį automatą.

tore nupieštas karys, daužantis

t LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno ir motnA 
I>54 m. metraitiz. Jame yra vertingi, niekuomet ne&enrtą, Vin«» 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaua ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis l 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės ir A Vam/ 
kūrybos yoyekalaU. 365 puri. knyga kainuoja tik

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo? Ir fei 
finlą Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie (trini 
lvente« bei jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim E 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht» 
ratūrinė studija, suskirstyta akirsneDais. Ta 206 puslapių knyg?

DR. A. GERUČIO LAIŠKAS
šveicarų dienraštis į vos atkaklia: vykdomą rus'škojo 

uerclier Zeitung” vasa-: kultūrinio imperializmo poli.iką 
d. numeryje paskelbė I Sovietijoje nerusiškų tautų at-’O

Berne gyvenančio mūsų ta^itie- 
.o dr. a. Geručio laišką redsk- 
ijai. Laičkas parašytas ryšium 
u laikraščio bendradarbio Atė- 
luose korespondencija, kurioje 
jerteikiami Graikijos vyriausy
bės narių nusiskundimai dėl už- kolonija”, kuri veda prie 
aenio (c.tsvit, Vakarų, ypač ame-Įtinio identiteto 
•ikieėių) tariamo kultūros skver-j cementuoja “pol 
jimosi į tą kraštą. Socialistinis; ir ūkinę priklausomybę 
premjeras Papandreou ir jo kul- 
ūros ministrė dažnai aimanuo- 
a ao:e Vakarų "kultūrinį im- 
jerializmą” Graikijoje.

Ryšium su tomis aimanomis 
dr. Gurulis parašė redakcijai 
aišką. kuriame nurodė j Mask

torgų ir kolchozų pirmininkų. 
“Afganistane, — pasakojo Fio
doras čionkinas. — mes pasi
kliovėme dviem dalykais: kari 
ninku įpročiu niekada neuž
miršti sočiai pavakarieniauti ir

> daugybe Čionkinų. dirbančių ar- 
1 mijos, laivyno ir aviacijos vir
tuvėse. Per porą mėnesių vis-1 
kas buvo suderinta ir .įvykdy
ta”, — šypsojosi virėjai čįonki- 
nai naujos “Raudonosios žvaigž
dės” korespondentei.

t

Pokalbis su majoru
Antrame Vakaruose išleistos 

naujametės ‘Raudonosios žvaigž
dės” puslapyje yra rašytojo 
Voinovičiaus straipsnis ‘®P6 vėl-’ 
nių”. Jame nagrinėjama Pietų 
Korėjos lėktuvo tragedija. Voi
novičius prisimena, kaip lanky- 

, damasts Sachaline prieš 20 me- 
Į tų buvo sutikęs lakūną majorą,

Pranešime iš Maskvos patvir
tinama, jog sužinoję apie suki
limą Kabule ir visos kariuome
nės vadovybės užmigdymą, po
li Ibiuro ir TSKP CK nariai pa
bėgo erdvėlaiviu.

Žinutėje iš Niujorko rašoma, 
■kad Amerikos biržoje visos ak
cijos krito iki nulio ir keli mi
lijonai amerikiečių prarado savo 
santaupas. Mat, sovietinį val
džios galas ir ilgametės taikos 
perspektyva išmetė į gatvę tuos, 
kurie uždirbdavo milijonus iš 
ginklų gamybos.

Demokratų partijos senato- i kuris susijaudinęs pasakojo sa- 
rius Edvardas Kenedis, atvykęs
susitikti su Niujorko žydų bend- kartą Maskvoje iš centrinio te- 
ruomėnės vadovais; pareiškė: 
“Aš sujaudintas, žinoma, sovie
tinis režimas sovietiniams pilie- Abu tuoj šokę, -atėmę aparatą 
čiams buvo blogas/ bet mums 
jis davė rimtų garantijų. Biznis 
klestėjo, ir naujos ginkluotės 
varžybos išeitų jam tik į naudą. 
Dabar reikės ginkluoti Kiniją”.

Pirmame netikros “Raudono- ptebo majoras, 
sios žvaigždės” puslapyje dar ’
yra interviu su Ivanu ir Fiodo
ru Čiorikinais, sąmokslo organi
zatoriais. Ivanas Čionkinas aiš- 

ėmė viešai atgailauti. Tik nese- kino korespondenei, esą Fiodo- 
niai gavęs Sov. ‘Sąjungos didvy- ras migdomąją žolę surado Ode

rio žvaigždę, jis ją nuplėšė ir so j e. Pradžioje jos veikimą iš- 
| pradėjo graužti, taip rodydamas bandė užmigdydamas porą par-

centrinio telegrafo stovėjo pora 
karininkų. Kas iš to?

— Po velnių! Argi tu nesu- 
pranli? — karščiavosi majoras.

Žinoma, aš nesupratau, — ra
šo Voinovičius, — ir dabar ne
suprantu. Iš viso tokių dalykų 
be psichiatro neįmanoma su
prasti. Tačiau anas majoras, 
nors ir nepajėgė paaiškinti savo 
susirūpinūno priežasties, nepa
keitė savo nuomonės (jeigu va
dinsi nuomone tai, ko negalima 
išreikšti žodžiais).

Dabar įsivaizduokime tokį 
majoru, — tęsia Voinovičius, — 
jeigu pakilęs naktį į oru jis pa
stebėjo didžiulį lėktuvą ir dar 
su nesuprantamomis, svetimo
mis raidėmis! “Po velnių”, aiš
ku, šnipas. Be to, juk gautas 
įsakymas, o jį reikia vykdyti.

(Rus daugiau)
K. Jokubynas

■> turinys toks: 
ercher Zeitung” 

Atėnų bendradarbio korespon
dencija apie ‘‘užsienio , kulljrcs 
invaziją” ir ’pavojų paverti 
Graikija (svetimos) “kultūros 

’ ? “tau- 
identiteto praradimo” ir 

inę, socialinę 
paska

tino mane atkreipti skaii ylojų 
dėmesį į nerusiškų tautų padėtį 
Sovietų Sąjungoje. Sovietų Są
jungos nerusiškos tautos jau de
šimtmečiais yra pasidariusios 
Maskvos agresyviausio kultūros 
imperializmo aukos. Svetimos 
tautos rusinamos visomis prie
monėmis, rusų kalbos — “genia
laus Lenino kalbos” — liaupsi
nimas dažnai įgauna juokingai 
perdėtų formų. Nerusiškos res
publikos nusmukdintos tikra žo
džio prasme iki Maskvos kultū
rinių kolonijų, 
nuo Maskvos 
niu ir 
yra 
būklė 
krašte, kur viešpatauja “reali
nis socializmas”. E. L.

žvilgiu

peikia u somybė 
politiniu, sociali- 

ekonom^niu požiūriais 
absoliutinė. Taip atrodo 

ne kapitalistiniame, o

MAŽAS SKIRTUMAS
— Turbūt yra labai nesmagu 

kuomet dvynukai išsykio ima 
rėkti.

— Nieko tokio baisaus. Papras, 
tai, 

kad
vienas taip garsiai rėkia, 
kito nesigirdi.

© Girto dovana 
džiaugsmas.

paiko

—

vo nuotykius. Išėjęs tas majoras

“Draugai! Mūsų tik
rasis priešas užmigo. Naikinki
te ginklus ir — namo! Karas 
baigėsi!”

legrafo ir pamatęs, jog užsienie
tis jį ir jo draugą fotografuoja.

Atgailautojas
Kitame pranešime iš Kabulo 

rašoma, kaip žiaurumais Afga
nistane pagarsėjusio būrio va

idas papulkininkis Jurijus Kuz
necovas, pamatęs kas įvyko, {

apšvietę filmą, o turistą, jų ma
nymu šnipą, nutempė į miliciją.

— Kodėl jūs taip pasielgėt?
— paklausė Voinovičius.

— Argi tu nesupranti? — nu

— Po velnių! Juk mes buvom 
uniformuoti, o tas užsienietis 
mus fotografavo!
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GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENfi
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> LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timalassi I j 
iaomiai parsfyti ctudija apie Rytprūiina. remianti* Pakalni | g 
Labguvos apskričių duomenimis Apraiymai (domūs kiekvienai! y 
Detuviul Leidinys fUustruotaa nuotraukomis, pabaigoje duodam, i

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

Z&01 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * Tel 925-2737

v

vitovardžių pavadtnlma’^tr )ų vertiniai j vokiečių kalbą. Laba 
Gandingoje S35 puri knygoje yra Rytprūstų šamėlapla. KaItvb p

> <4 CAUMbS LIMA raiytojoa Petronėlės OrtntaRėfl 
mtn&nal tr mintyj apie asmenis It rietas oeprUL Lietuvoje fa 
maMaia bolževikp okupacijos metab. Knyga turi 234 pusiu 
bet kainuoja tik IL

•® JULIUS

M
•U

revoliucionierius, 
uoj&mas gyvenime Ir politikojeį tik i

to Jaiinakn knygoje apie Julia
Dtbrr būtu 11

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

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

y#a

... -

rttnuoj^
Atdara šiokiadieniais nuo

I vai. ryto Ud 10 vaL vakaro.
nadieniais nno 9 vai. ryto iki 8:30 vai vak«

h ). KUHLMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

ra ElmlbiuH WHcrm Jį i
r

— Argi tu nesupranti, ką jis 
su tom nuotraukom galėjo pa
daryti? Ogi laikraščiuose pa
skelbti !

— Na, tarkim, — sakė Voino
vičius,~— užsieniečiai būtų pa
matę, jog Maskvoje kartą prie

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 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 įkaip AŠTUONIS 2JJLLJONUS dolerių 
apdraudų savo nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės Į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

ImJT
rostra

• n

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ

parakė 700 pnalapiq knygą, kurion sudėjo viską, ka> bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hetnvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti

Faitaa p. J
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mokyklose — gimnazijose Ir uni 
IL versi totuose? Laiko tam nedaug.

O ruošos nematyti. Tokios padė
ką akivaizdoje net ir ašk Dievo 

; ivinčih, šiuo tarpu nieko gėrės- 
lio negalėdama^, p s ėmiau iš- 
’ersti viduj amžių istorija* pn f. 

J. Vipperio parašytą. Ji toli nuo 
idealo, bet pusė-Una. Sal a įvy
kių virtinės ji vaizduoja to am- 
iiaus ūkinę padėtį. Įvykiai j. s 
šviesoje priezaslingi, a š ūs ir 

(suprantami. Vlado, mano bend
radarbio, padedamas, jau e* u 
arti galo.

$24. (X)

25 cents per copy

V. šVABIENĖ JŪRATĖ IR KASTYTIS
$24.00
$15.00
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IL 60608. Telet 421-6100.
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Kitose JAV vietose:

, - Ar turime mes
tautos ir vateG 

Mes 
Tai

1 ja. 
m rg.n.a. 
gyvo ntojus 
\ev

(Tes^ys)

Visa, ką tik turėjo, 
dieniams atidavė. Kai

I Upytės naš.ė verkė iš sielvarto . 
; ant ežero kranlo, neturėjo iš ko 
j >avo vyrą paLidoti, Raudon

ai j .rūtinis ne lik jį palaidojo ka
rnos 2, bet dar ir šermenis iške 
X Ir daug gražių nuotyk:ų pa

sakojo žmones apie jį. Jo kar i 
oe perstojo puošė žalios rūtos} 
ir visokios gėlės — dėkinga sc 
nolės ranka jas augino.

— Toks mano “Blimla". Ne
žinau, kaip tamstoms jis patin
ka, bet aš sužavėtas. Gailiuosi, 
<ad t k dabar aš susidomėjau 
.ia žavia liaudies kūryba, ji šir- 
iį veria. Nieko nėra gražesnio 
.aip pasakos ar padavimai, gv- 
/enimo sukurti

— Ar girdėjote tamstos ^Pa
skendusio dvaro” legendą? Kita 
Jpylės senolių pasaka apie vie
lą ežero dugnan nuskendusį 
Įvarą. Baigdamas pastebiu: 
Joga ir šiokia ,ir tokia ta trem
as — tegu ją dievai, bei ji daw 
nan progos geriau pažinti liau
dies kūrybą. Apie ją mes kal
iame gal perdaug, bet jos nepa- 
įstame. (-) turėtų būti antraip. 

‘Nugrimzdęs dvaras” yra nauja 
ema mano plunksnai. Plačiau 
.pie ją kitą karta. -r‘

Girdėjome kai ką ir apie Ku
dirkos '‘Nemuno vilnis” ir “Le- 
pūnėlę”. Yra juose liaudies dai
nų motyvų. Melodijos dar neiš
vystytos, , liei na uju -: kūrybinių 
garsu. Ar galima, kitas dalvkas, 
ateitis parodys.

Dr. Janušio pasikalbėjimuose 
taip pat dvelkė Liandsbergio ir 
Baranausko praeities mistikos 
ūpas. Ne poezijos ir jos formos, 
bet istorijos klausimai jam rū
pėjo.

viena

i

tanios
neturime jos. Daukanto:
£.ų ir kunigaikščių Ii an 

jų *šva z la, povyzom s iš 
’styhc, j c 
. piaiėiį -

ia;<(

lOxu va s 
jų turki, 

k nėra žinių, o 
reikšmės. Negi 
lių k tų k i aš 

>o Gediminui, 
j< ? Ar nebuvo ūkinių 

m sąlygų, kurios juos

u ir nežinome.

d dėsnių » 
u va’dov:

t

Beliko kam keturi mėnesiai, 
kam vienas. Trem ies pradžia 
laikyta sprendimo paskelbimo 
diena. Ir pobūviuose re škė i 
mūsų pakili nuotaika. Ką dary
sime sugrįžę?

I — Aš, — sako Baranauskas, 
praplėsiu savo b znį. Bylos pa
moka veltui nenuėjo. Jo ,l>azė 
pasiliks Liepojoje, šalia saus- 
kelio susidarys naujas transpor
tas — vandens. Anot konlraban- 
lininko, jis pigesnis ir greitos- 
lis. Bazę sujungsiu ryšiais. Su 
ąlyga: jokių užrašų knygelėse. 

Ir eis literatūra per apylinke 
plačiausią — Rygą» Mintaują, 
Šiaulius, Žemaičius ir neblogiau 
iž “Libauiscbe Zeitungą”. Akir
ačiai, pagal užsakymą.
— O ką su poezija padarysi? 

— kažkas paklausė*.
— Gražiau ją aptvarkęs, kptip 

dabar kad geresni mūsų poetą' 
au daro, mėginsiu išleisti. Di

desnės svarbos jęlkalas — Ii te- 
.•■ątūrą spiginti. Jei ligšiol lik 

: kelintas mūsų teskaitė ją, tai 
toliau mūsų pareiga — kiekvie
nam ją duoti.

—Turiu mini-įUn^dBiŽlr pro
jektų jciiis, —ipradėjo Liands- 
bergii. Aptvarkysiu “Blindą”: 
ataiisiu jos metmenis, kaip dra- 

unki ji

Žinau, kalbėti lengviau, 
[padaryti. Be*. nclmmė. me; 
j darome. Netiria m e. nerenkame 
‘ reikiamos medžiagos, kaip Dav 
į kantas, kuris po Petrapilio ar 
chyvus jes ieškojo, žiūrinėje 
Są ygų nėra? Ir su tuo nešulio 
-<u. Kokias sąlygas Daukantas 
’įliejo raustis Petrapilio arch v 
vuose? Tą patį gali padaryti ir 
kiekvienas mūsų istorikas. A: , 
nats pamėginau — esu lik isto 
Sjos mėgėjas, ne istorikas — b 
ižtikau žinių mūsų istorijai 
Smolensko archyve. Ga!ybėr 
raštų ten su metraščiais. Ne mė
nesį. ne kitą ten reikia dirbti 
bei metus. Ir vis dėlto čia sura
dau apie Algirdo ir Vytauto ka 
ro žvgius. Gal, sakysime, isto- 
rikas būtų galėjęs ir daugiau ką 
rasti. Maža to, kartais gauni ne
tikėtu informacijų, kur kas v’fL _ * i , - .. M ' t

k Mužiejaus -archyve ponas Seme
novas i man tvirtino, kad Ru- 
miancevo muziejuje Masl<voje 
yra daug istorijos žini apie .Lie
tuvą. .Seniau tie mėlfašcidi, sa
ko jis, buvę Smolenske, paskiau 
prieš 20 metų išgabenę juos te
nai. Maskva, girdi, norėjusi 
centralizuoti praeities šaltinius.

0 istorijos reikia. Ką dėstysi

i

Į sen. Hart ir buv. viceprezidento Mondale diskusijas.
Klausytųjų dauguma kreipė dėmėsi į senatoriaus G 

Hart tikisi laimėti ir Illinois valstijoje, bet ir čia,' be
rnai paleido gandą.apie jo skyrybas. Walter Mondale 
žinojo apie sen. Hart skyrybas, bet jis nė vienu žodžiu, 
apie jas neužsiminė. Tai esąs privatus reikalas. Jis lai 
kėši principo, kad privačių reikalų nedera.keiti visuome
niniuose ginčuose. Tuo tarpu Baltieji Rūmai rado rei
kalo privatų sen. Hart bizni žmonėms pranešti..

Sen. Hart tvirtina, kad ši gandą paleido Baltieji Rū-į. 
mai. Senatorius Hart turėjo patikrinti gando paleidimu 
•Jeigu jis nebūtų buvęs tikras, tai Baltųjų Rūmų būtų.ne
kaltinęs gandų skleidimu. Tai yra labai didelis kaltinimas. , 
Prez. Reagan turi Įvairiausių bėdų. Marinų pasitrauki
mas iš Beiruto yra labai svarbus klausimas. Prez. Rea- 
ęanas tvirtina, kad šis klausimas dar nebaigtas.. Jis pa
siuntė krašto apsaugos sekretorių Caspar Weiubergeri 
i Amerikos ambasadą Beirute, bet ir ten klausimas dar 
nebaigtas. Nebaigti reikalai Centro Amerikoj — Guate- 
maloj, Salvadore ir net Argentinoj. Kuriam galui Bal
sieji Rūmai skleistų naują gundą apie sen. Hart?

Yra pagrindo manyti, kad senatorius Hąrt gali IaL 
mėti ir išstumti Walter Mondale. Jeigu taipatsitiktų, 
tai prezidentui Reaganui tektų vesti rinkiminę, kovą nė 
su Mondale, bet su sen. Hart. Prezidentas pareiškė,- kad- 
iam būtų lengviau susidoroti su Mondale. Prezidentas ga- 
■ėjo pabūgti sen. Hart, todėl ir gandas pasklido. 'Ar jis 
kiek padės Baltisiems Rūmams, šiandien sunkų pasakjdi.

Lietuviai žinojo, kad jiems reikia padėti lietuviams, 
_ _ i padaryti, nepataikaudami ne vienam kandidžr

tui. Antradieni jie balsuoja už sen. Frank Savicką, nes.
J‘eigu jis nebus išrinktas, tai vėliau sąžinė grauš.-A-

Kazys Oksas negali pralaimėti, nes ji paskyrė parti
jos Centro komitetas. Jis yra vienintelis partijds kandi- 

i datas. Jis gaus visus Illinois valstijos'respublikonų, balsūs, 
o jo priešai respublikonai gaus tiktai lo-to distrikto-bal
sus. Oksui nėra jokio pavojaus. - ,

12-tos apylinkėsriietuviai atrandienj balsuoja už Al 
i Ala jei c^yką. nes jis politiniuose reikaluose labai greitai

, t , 1-4. ^ieu^uojasi ii daio teisingus sprendimus. Kaip visi Iiė< Kiekvienas balsuotojas turi teisę pasirinkti ta. kuris ias bet iie klysta. — pasakė le^
Jackson. Debatų metu visas dėmesys buvo nukrelptas tuviai atiduoda savo balsus už sem^rank Savicką, tajji geriausiai jam patinka. ‘ ku p. eseras v. JanLakis. '

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Senatorius Hart nusiskundė
Baltaisiais Rūmais

Senatorius Gary Hart, apsistatęs grupe jaunų teisi
ninkų, norinčių Įsivelti Į krašto politiką, ėjo iš vieno 
laimėjimo Į kitą. Gavęs daugiausia atstovų New Hamp
shire valstijoje., gavo-daugumos pritarimą ir keliose ki-

Buvęs viceprezidentas W. Moųdale nėatrbdo'toks se
nas. bet kai jam tenka; vilkti prie mikrofono savo šali
ninkus, daugumoje susenusius žmones, tai susidaro Įspū-. 
dis, kad ir ji pati galima priskirti prie senių.

Senatoriui John Glenn Įlindus i dviejų milijonų dole
rių skolas ir atsisakius toliau šioje kovoje dalyvauti, 
kaip senatorius Gan- Hart, taip ir buvęs viceprezidentas 
Walter Mondale tikėjosi gauti didoką senatoriaus Glenn 
šalininkų skaičių, bet neatrodo, kad taip eis. Savo laiku 
senatorius Glenn pareiškė, kad viską darys prieš kandi
datą Mondale ir saviškiams patars balsuoti už sen. Hart, 
bet tokio pareiškimo jis nepadarė. Atrodo, kad didelis 
senatoriaus Glenn šalininkų skaičius balsavo už Mondale. 
Sen. Glenn nieko nesakė, kad sen. Hart vis dėlto ji nu
stūmė trečion ar ketvirton vieton. Senatoriui Glenn ne
buvo prasmės patarti balsuoti už senatorių G. Hart, nes 
pastarasis senatorių Glenn toliau stūmė žemyn, negu į Jie tą gali 
Walter Mondale.

Kandidatas Mondale laimėjo Puerto Rike. Patirti tu
rintis žmogus patraukė savo pusėn puertorikiečius. Se
natorius Hart tikėjosi laimėti Michigan© valstijoje, bet 
ir čia W. Mondale surinko daugiau balsų. Senatorius 
Hart labai piktą pareiškimą. Jis pasakė, kad Baltieji Rū- 
antradienio, niekas nieko tikslaus negali pasakyti. Tūks
tančiai klausytojų atidžiai sekmadienio vakare sekė de
batus tarp buvusio viceprezidento Walter Mondale, sen. 
Gary Hart ir Chicagoje bizni varančio dvasiškio Jesse

pat jie privalo juos atiduoti ir už aldermaną Majerczyką, 
nes ir jis rudeni nekandidatuos. Aldermanas AI Maier- 
czyk aiškiai pasisako, ką jis rems, jei antradieni bus 
išrinktas. Priešai sekmadieni Įsiveržė Į Majerczyko cent
rą ir bandė susirinkusius aldermano šalininkus apdau
žyti. Pats Majerczykas buvo suimtas, bet tuojau ji pa
leido, nes neturi teisės prie jo kabinėtis.

Senatoriaus Gary Hart rinkiminei kampanijai vado
vauja Oliver C. Hinkel, jo pavaduotojai — David E. Lan
dau ir Patrick C. Cadel. Šie trys vyrai, jauni teisininkai, 
mokėjo suorganizuoti jaunimą, kurie buvo beišmušą Wal
ter Mondale iš rinkiminės kampanijos. Pradžioje šiems 
trim agitatoriams labai gerai vyko, bet paskutinėmis 
dienomis organizuoti darbininkai ir Įvairios pagrindinių 
žmogaus teisių grupės išmoko atsispirti. Diskusijų metu 
kiekvienas kandidatas išdėsto savo poziciją ir parodo 
priešo silpnas vietas.

■mos. 
bus.

'įklausęs, 
ginsiu ją 
"Birutė7;

Mano didžiausias rūpestis 
ndus’.o dvaro” pasaka, 
sius jos. Daugiau- nu- 
širdyje išnešiojęs, ma 
atkurti. Kita lema tai 
Valiūno apdainuota, 

ra. Bereikia ja drama
paversti.

Kol kas matote, kai kurie ža
da sugrįžti į Vilnių. Manau kaip 
ir jie. Tikiuois, kad atsikvėpsiu, 
ramesnis būsiu ir prisėsiu prie 
darbo Gedimino kalne. Atlyš 
širdis, nurims dvasia. To man 
ir tereikia.

(Bus daugiau^

— Kunigas Jurgis Popeliuska 
bažnyčioje pareiškė, kad valdžia 
neturi teisės išnešti kryžių iš 
Lenkijos mokyklų.

— Kunigai mano, kad sakyk
la yra Laisvosios Europos radi*

A. PLEŠKYS

JAV Lietuvių Bendruomenės 
santykiai su ALTu ir VLIKu

(Tęsinys)
“Šiandien yra žengiamas tolimesnis žingsnis 

Į viso Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vieningą 
organizaciją. Tai istorinės reikšmės žingsnis. Kai 
kam senosios išeivijos jis atrodo naujas ir todėl 
gali kelti suprantamo santūrumo ir net abejoji
mo. . . Yra nuogąstaujančių, kad PLB organiza
cija prarysianti veikiančias lietuvių išeivių drau
gijas. Baimė be mažiausio pagrindo. PLB organi
zacija ateina ne esamos tvarkos ir esamų drau
gijų keisti, griauti ar naikinti, bet tik jų veiklos 
paremti, papildyti ir apvainikuoti bendra visų lie
tuvių organizacija”.

Nuo 1951 m. JAV LB Įkūrimo iki 1967 metų 
su ALTa jokių nesusipratimų ir priešingumų ne
buvo. I, II, III ir IV JAV LB krašto valdybos 
daugiau ar mažiau vykdė Lięteuvių Chartos ir 
Įvado įpareigojimus, ir Steigiamojo Akto pasiža
dėjimus. Tarp abiejų organizacijų vyko normalus 
santykiavimas — vieni į kitų darbo sritį nesi- 
maiše ir nesikėsino., »

B t 1967 m. buvo ’’šrinkia nauja, kitos sudė
ties JAV LB penkU-ji Krašto Valdyba, pirm. Bro
nius Nainys. Jis Krašto Valdybos veiklą pakreipė 
visai nauja krypt:mi. Apie savo veiklą jis rašo:

“Penktoji JAV LB Centro valdyba (tada ji 
taip vadinosi) buvo sudaryta be partijų Įtakos... 
Į ją Įsijungė daug jaunų energingų vadovų, kurie 
Bendruomenės veiklą pakreipė Į aiškesni kelią, 
Įjungė Į Lietuvos laisvinimo veiklą ir taip šią sritį 
labai pagyvino”.

Pirmas jo sakinys nelabai tikslus. Centro val
dyba nebuvo bepartinė, bet sudaryta daugumoje 

i iš vienos Lietuvių Fronto Bičiulių partijos ar jai 
į pritariančių asmenų. Pats pirmininkas irgi jai 
j priklausė.

Koks tas aiškesnis Bendruomenės kelias ir 
kaip pagyvinta laisvinimo veikla, matome iš toli
mesnio pirmininko pasisakymo: -

“Pradėtam Lietuvos laisvinimo darbui netu
rėdama lėšų, Centro valdyba raštu kreipėsi į 
VLIKą ir ALTą, kviesdama šias institucijas Va
sario 16 minėjimų proga kartu su Bendruomene 
telkti lėšas į bendrą iždą ir jomis vėliau dalintis. 
Tam pritarimo nebuvo. Tada Centro valdyba 
1969 sausio 26 d. bendraraščiu apygardoms ir 
apylinkėms paskelbė dabar visiems gerai žinomu 
ir jau prigijusį laisvo apsisprendimo principą, 
kviesdama'Vasario 16 minėjimų rengėjus “orga
nizuoti aukų rinkimą bei parūpinti, kad kiekvie
nam aukotojui'būtų sudarytos sąlygos SartTŠuįtą* 
skirti pagal jo paties pasirinktą tikslą atariate- 
mai institucijai”. (Pas. Liet. 1977, Nr. 35/99). *

Veiksmas grynai revoliucinis: atšisakyta 
JAV LB Steigiamojo Akto, kur Įsipareigojama

“pareigingai remti Lietuvos laisvinimo kovą”; 
Lietuvių Chartos. kur įvade pasakyta: “PLB or
ganizacija ateina ne esamos tvarkos ir esamų 
draugijų keisti, griauti ar naikinti, bet tik jų 
veiklos paremti, papildyti ir apvainikuoti bendra 
visų lietuvių organizacija”; Laikinųjų PLB san
tvarkos nuostatų (1949.VI.14) §65, kur pasakyta: 
“Iki Lietuva bus išlaisvinta, 40rč bendrųjų lėšų 
(§63 p.p. “a”, “b” ir “d”) eina Į Tautos Fondą 
Lietuvos laisvinimo reikalams...”

Aiškiai pasakyta, kad PLB finansiniai turi 
remti VLIKą. Bet LB ne tik neremia, o pareika
lauja, kad VLIKas ir ALTas ją remtų. Taip pat 
savavališkai revoliucijos būdu buvo sulaužyta lie
tuvių organizacijų laisvu susitarimu nuo 1940 m. 
veikianti tradicija, kad Vasario 16 minėjimuose 
aukos renkamos tik ALTo naudai. Tie neapgalvoti 
aavavnjlavintai iššaukė tarp ALTo ir LB nesan
taiką ir JAV lietuvių visuomenės ir Bendruome
nės suskaldymo pradžią Taip pat patriotinės lie
tuvių visuomenės nepasitenkinimą kėlė LB vado
vybes aiškūs'nepasisakymas prieš bendradarbia- 
vitaą ir bendradarbi auto jus su Maskvos statyti- 

[ jų agentais, prieš sovietinių filmų rodymą 
I ir tL
f f ' IĮ'ufejjjis, be abejo, buvo pirma susilpninti ir 
! vėliau šunamnti ALTą bet VLIKą, ir visą poli
cinę bg Literos teerinimo veiklą perimti į savo 
i vienos rankas. ALTas kasmet stambiomis sumo- 
Imis relndavo VLIKą. Vienintelis ALn);^jajamų

šaltinis buvo Vasario 16 minėjimų aukos. Tas 
užmojis LB-nei nepavyko. Patriotinė lietuvių vi
suomenė Į šį reikalą pažiūrėjo kiek kitaip—šalčiau 
ir kritiškiau. ALTo pajamos kiek sumažėjo, bet 
nesustojo, o veikla dėl to kiek susilpnėjo. Iš to 
daugiausia laimėjo tik Lietuvos okupantas — So
vietai. Siekiant išvengti JAV lietuvių visuomenės 
kenksmingo susidūrimo su ALTu, LB-nė aųkų rin
kimui galėjo naudoti BALFo seniai praktikuoja
mą būdą, kur kasmet surenka apie 100,000 dole- 

, rių aukų.
Tuos keistus LB veiklos vingius pamatęs, .jos 

į kūrėjas prel. M. Krupavičius pats išsigando, kad 
jo pagimdytas vaikas LB nuėjo klystkeliais. Jis 

i savo knygoje “Lietuviškoji išeivija” rašo:
“Prie liūdnų ir nepateisinamų mūsų išeivi

jos tarpe reiškinių reikia skirti pasirodą spau- 
Idoje norai visokeriopą išeivijos veiklą — kultū- 
Įrinę, politinę, labdaros ir kitos rūšies sutelkti 
| viename organe. Čia taip pat yra panašumo su 
t bolševikų metodais. Visas problemas ir visus gy
venimo klausimus grūsti į vieną puodą yra bolše- 

Ivizmo primityvumo ir barbariškumo būdingas 
į reiškinys” (Liet išeivija” 29 psl.).

(Bus daugiau)
<i!»iiįsai i,x: šii-

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI '"NAUJIENOS0



R. VILIAUS

Mon esson moKykia

VIEŠBUČIO PASLAPTIS
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‘05-07 SO. HERMIT AGE AVENUE 
l'el 927-1741 174?

.. beg- ji pas . iešbu- 

.ją rakto:

261b w. i XdL C3L

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 
ii j s-usaruikimas įvyKs tiečiadienį, 
tku/o a-, 1 vai. popiet, ^Aneies ivo- 

saxcje, 45UO S. 1 aiman Avė. Na- 
;nu prašomi atsilankyti, nes yra 
iV^rb-ą reiKaių apvorti. Bus vaišės.

Rože Diažgaivis, rast.

vakarų vejai
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu auresu:
.Naujienos, 1739 S. iiaisito St., Chicago, LL 6Ut>Uč

narte? >ia>ukail»?

b U &1K11S JtLLM U

Pensininku Sąjungos vai- 
u/od Kviečia sąjungų^ uar-iu ir no- 
L’AUUAdo įotUcl lialxuxS 1 HlcLiUj Su.Sl~ 

: rajumą, kiu^ kovo men. 21 cL, 
LifcuidU-uių, 1 vai. puppet, šauliu Na
muose, W. 43ra Street.

SusirmKime bus aptaria bėgamieji 
le^aiai xr leaKama vaiayoa oei revi- 
z. jos Komisija.

v įsi pensininkai kviečiami daly
vauti. ko susirinkamo bus ir vaišės.

Juozas Skeivys

Lietuviu Žagarės klubo metinis na
riu susainkzmas įvyks šeštadienį, 
ko\ o 24 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jaK saiėje, 450i£aS.' 1 alinant Avenue, 
išardai prašomi atsilanKyti, nes yra 

,.ų reiKaių aptarti. Bus vaišės.
Rože Didžgalvis, rast.

1MK0IŲ, KUhuEa IR

1889 metais Paryžiuje vyko ^ys buvo užrak.nlos. 
didžiulė tarptautinė pagoda. 
viso pasaulio suvažiavo šmi 
turtuolių, pirklių ir maštabe .. 
turistų. Viešbučiai buvo p.m. 
svečių.

Tuo pat laiku iš Ind.j^s į 
^larsenio ucs.ą atpiauKe 
turtinga angie su sa^o d^ 
rim. Is ten užsisakė 
Paryžiaus viešoutyje Uu 
barius.

; Atvykusios į sostinę, vi^Šm^ 
čio svečių knygoje uzsiregiouk-

‘ vo. Motina užėmė kambarį Nr.
342. Tai buvo liuksusinis Kain- 
barys: langus pucfeė rausvo ak
somo užuolaidos, į akis kniu 
puikūs rožiniai sienų

j ir bronza paauKSuoti vatuaL 
į Tą pačią dieną senoji pomū 
: staiga susirgo. Tuoj atvyko vieš
bučio vedėjas, pasause gyuytu 
ją. Duktė nesuprato prancūzu 
kalbos ir steoėjosi, kduča ta^

, ligai tie du prancūzai kazią aio- 
. kmosi.

ivuo Yvesi bdid ocreec
< Yaxu-u.aus; aiiuiao. i—* pvpiei, 

^fcvVirtacL a—/ van va&.
On so leicAonas; 7/crZooO, 

fctx.avncuos ieien;

Leisimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir viSa Korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Uhteage, ID 
WiLTTMTh

KAI KAS DeL PIRMINIŲ 
BALSAVIMŲ

Šiandien, kovo mėn. 20 d., 
Chicagoje ir visoj Illinois vals
tijoj vyksta pirminiai balsavi
mai. kiekvieno padoraus Amę- 
iiKOs piliečio pareiga juose da-

Einant balsuoti nereikia pa- 
miršti, kad nei vienas balsuoto
jas negalės balsuoti už atskirus . 
vienos ar kitos paskiros partijos 
asmenis. Balsavimo patalpose 
dus paklausiama, už kurios par
tijos asmenis esi pasiryžęs bal
suoti. Už vieną ar oaugiau asme- Pagaliau prie jos priėjo ve
nų iš vienos partijos, o už kitą dejas ir pamažu angliškai pa
ar kitus iš kitos partijos nebus'sakė:
leista balsuoti. Tokia jau yra į — Ponia sunkiai serga. -Gydy- 
Amerikoj pirminių balsavimų - tojas negali jos vienos palikti, 
tvarka. i Tu0J atvyks karieta ir jums pa-

* įčiai reiks važiuoti į jo kabinetą
Mums, lietuviams, labai svar-į vaistu

L>U balsuoti už tuos asmenis, ku-; l’ž'pusvalandžio pribuvo ve- 
rie yra arba mūsų tautybės, ar-; Duku ^skubėjo į gydy
ta palankūs mūsų tautos kovai. tojo ^^5.
už Lietuvos nepriklausomybę. Važiuojant Paryžiaus gatvė
je! tokių rasime-paskirose par-j mis> jį pastebvj0) kad arkliai 
rijose, tai reikia žinoti, kad ga-j įaį)aį lėto bėga, o vežikas nė 

nebando jų paraginti.
— Greičiau, greičiau! — ang

liškai šaukė mergina.
Vežikas sustabdė arklius, nu- 

! tipo žemyn, ėmė kažką ten tai- 
i syti ir prancūziškai aiškinti, o 
’ paskui vėl pradėjo važiuoti, bet 
| dar lėčiau.
j Visa kelionė užtruko daugiau 
i kaip keturias valandas.

Sugrįžusi Į viešbutį, vaistais 
’ nešina, duktė skubėjo į moti
nos kambarį, bet priėjusi prie 
durų negalėjo jų atidaryti. Du-

KGu-

Telef. 476-2345Eiorida
MODERNIŠKOS KOPLYČIOSTRYSMEET THE CHALLENGE!

UKSTSS AUTOMOBILIAMS PASTATVt-

<5

1

SOPHIE BARČUS
V* ;o iEIMOi VALANDOS

A. A. DR. KAZIMIERAS DABRILA

Ii WTIS Modes, 1110 AM

XF.IGH1 E4? TDI SEA 5 t

»•. *%APL£WOOD AV»
HICAGO. IL 464!!*

s 1455 m. buvo atspausta pir 
moji biblija.

I 1I
i
-

*|a — Aldona 
taU*. 778-150

St. retersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

f PERKkAUSTYMAI

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairiu atstumu,

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

I

<•_

į

lėsime pasirinkti tik iš vienos 
partijos. Rinkimės tinkamiau
sius, bet tik iš vienos partijos.

J. Žemaitis

laafenfo 8:30 vtL vakare 
V1MM Laidos ii WCEV stotiaa 

banga 14A0 AM.

® Spaudai raides išrado 
enberg 1440 metais.

fašolieniali ir jekzailieniaii 
nuo 8:30 iki nL ryta 
Stefai WOPA - 14* AM

*re.<>*hu*|afnes Ii ndsy 
•Mrquettw

‘Lietuvos Aidai 
' įį : KAZĮ MAZDŽtONYTa 

Mfume vm*H*

Proo.o-tos, ihkslu it siapumo 
takų emrurgija.

■

s

VASAITIS-BUTKUS

KLIU KOPLYČIŲ LAIDOJIMU ŠERMENINI 

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

I

5 — Naujienos, Chicago, 8, DL Tuesday, Marcb 2O» 1984

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
šjn. vasario mėn. 17 dieną, šv. Kryžiaus ligoninėje Chica
goje, mirė veterinarijos gydytojas

ĮĮį sulaukės 80 metų amžiaus.

■|£ Palaidotos šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse Orentų šei 
Jį mos sklypė (70 Blokas).

Dėkojame kan. Vaclovui Zakarauskui už maldas koply
čioje, už apeigas bažnyčioje ir už palydėjimą į kapines.

Dėkojame solistui Jonui Vazneliui už giesmes bažnyčioje.

Dėkojame garbnešiams ir visiems velionies draugams 
ir pažįstamiems už lankymą koplyčioje, dalyvavimą šv. Mi
šiose ir už palydėjimą į kapires.

Nuoširdi padėka Laidotuvių Direktoriui jx>nui Lekavi- 
i lal>ai paslaugų patarnahrima.

Nuliūdę: GIMINES ir ARTIMIEJI

-- 3i2? i<~dėx? lai ne jūsų 
kambarys. Tas kamuarys išnuo
motas v.enai vokiečių porelei.

dabar parodoje, — xėtai pa- 
K-Ji.no rakvin.nxas.

— ixe. Tai mano molinos nu- 
maiT. riušau pa .krinti svečių

^and.cu mes ten abi už-
..a^-S.-avom x£ pasirašėm, — 
r?. .mc,o pykti mergina.

Atvertęs • knygą, vyrukas 
rodė:

— Prašau, žiūrėkit! Jūs
,.ena užrašyta. Jokios motinos 
nėra... — vokiečių kam-
barys. . " Į padaugink 25.

— Negali bū H! - " " ~
-_au duktė.

Paga_.au sugrįžo į Angliją, 
.š.yr-mui uždarė ją į be- 

pro ių ligoninę.

slo nepaprasto atsitikimo pa- 
... km.mas galėtų būti šitoks:

.na Ind.jOjO iL-sik.ėiė maru
/labučio gydytojas atpažino 

los ligos požymius, žinia ap.e 
i^a.ą galėjo išgąsdina visą Pa- 
tyžaj ii išvaikyti didžiosios pa- ‘ 
i^d^s svečius. Paslaptis turėjo 
jū.A išaižyta! Tačiau, kur din- 
Oo moanos kūnas ir kaip per ke- 
.arias valandas perdekoravo tą 
kambarį, taip ir liko neišaiš
kinta. E. L.

lai-3 Viduramžiais vadinasi 
tik kas, tarp 476 ir 1458 m.

© Pakeisti incus . centimetrus,

ginčijosi tO-

tarnautojas pasaukė viešbu
čio vedėją, kuris paėmęs raktą 1 
nuvedė merginą į viršų. Atve-. 
dęs prie kambario Nr. 342 durų, 
a.ia-Kxno jas ir įvedė:

— Svečiai parodoje. Kamba
ryje nię^o nėralrPati žiūrėkite.

Duktė žiūrėjo ir stebėjosi: 
rodos, tas pats kambarys, tas į 
pats numeris, bet sienos žalios, i 
užuolaidos rudos ir baidai ki-! 
cokie...

Nežinodama, ką toliau daryti, 
mergina paliko viešbutį, susira
do britu ambasada. Tačiau ir 
ten niekas netikėjo jos pasako
jimu. ' Neįtikino nei ambasado- 1 
riaus,-nei miesto policijos, nei 
laikraštininku

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Mokytojai VANDAI ^EDERAVIČIENEl

mirus,

mūsų brangų draugą \yrą Jurgį, dukrą Ingridą, sūnij 
Valterį, mūsų mielus bičiulius seserį Adelę su vvru 
dr. Valentinu Skirgąilus, seserį Hertą su vyru Ričardu 
Šiskinus ir jų šeimas bei artimuosius užjaučiame ir 
kartu liūdime.

JULIJA ir EMILIS SINKIAI

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

1348 So. California Avenue

( [etnaif0:1 iwviit>hh rai iiofiH

■ 72b rtaistea Si
’hicage IL 6060S

<n.:<4 SO. ( ALIFORN1A A VENŲ!
Telefonas 523-0440

•BERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYčlO

H

i TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

7

2533
1410

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

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III 60650
TeL: 652*5245

i EAN VANCE ir GEORGE SORIN!

•kiKstes automobiliams pastatyti

--------T- - _ ■ ■ ------------ i-------i------------ ---------~----------------------- =——

___ . ..... _ . __.... ... --- —-------

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IHinois
TeL 9744410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Paga_.au


Aiderman oyzius Majerc

SMARKUS LIETUS UŽLIEJO

ARKANSAS VALSTIJOJE SNIEGAS UŽMUŠĖ KE1URIS 
LAIDUSKELIAI TOJUS, M TRAUKĖ ELEKTROS

Chicago. m.

buvo ap< 
dašnėjo, o

pradėjo puti nepa 
rkus lietus. Poput< 
iąukusi, migla vi 
apie 5 vr.l. po pietį 
i, kaip iš kibiro, 
ojau užtvindė didės

dieji keliai butų 
i tačiau jiems ne 
- ko atlikti. Nes

orava ..Klojami, 
visur tai pavy-

RmmĮ, — *«rd«vlmwl
C K AL ESTATS FOX SAL H fttAL filTATI POR ŠALS

žinot

patiltes. Mažesr 
negalėjo prava 

t uoj i u užgesdav 
:omis mašinos I p 
u ir važiavo tolvn

go ir uzverie pravalytas v;e.a>.
Kelis sušalusius keleivius te

ko policijai nugabenti į arti
mesnes ligonines ar pas ūkinin-

Matvt, ne’.eko

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
S ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSJMOKEJIMAIX 

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS L

PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7747,

s: m tai
ir prL

ir.x::
Dildė

12-tos apylinkės Demo- 
komiteto nario parei- 

Pirminiai rinkimai įvyks
6 d.

nu sustojo patiltėse 
vandens, o keleiviai 
laukan ii Šlapi per

Ūlą

12-tos apylinkė s aldermanas 
Aloyzius Majerczyk yra kandi
datas 
kratų 
goms.
antradienį, 1981 m. kovo

Svarbiausias klausimas — už I 
kurį kandidatą Cock apskrities 
Demokratų partijos pirminin-' 
ko pareigoms balsuos naujai iš 
rinktas komiteto narys.

Aldermanas Majerczyk 
vienintelis 12-to? apylinkės 
miteto narys, pasižadėjęs 
moti už 10-tos apylinkės aider- 
maną Edward Vrdolyak.

Paryčiu lietus aprimo ir van
duo pamažu nusekė, bet visur 

• jo buvo pilna. Vėjas ir perkū- 
; nija sugadino kelis transforma- 
; torius ir paliko dalį miesto be

v ra
(įgadino dau-

/o 
d ei. s 
šimtai 
siautė
kūnija, dsr prisidėjo ir

mvliu atMumoi buvo di- 
Edgcmcst tiltas, kuriuo 
naudojasi. Praeitų nak>į

tiltą. Policija 
abiejuose tilto 
važiuotu.

nuvertė 
įspėjo 

traluose,

u per- 
sniegas, 
minėta c 
žmones 

ne-kad

B KAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS

> NOTARIATAS • V2RTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

’ ge7į Clrcagos 
duo laiku nei 

j ir praplėšia s 
• dina p 

Majcrczyko priešai nepasakė, ? verčiasi 
tž ka jie balsuos, todėl kyla1 grindis 
klausimas, ar kartais Majerczy 
ko priešai, laimėje rinkimus, ne-1 didelį t 
balsuos už merą Harold Wash- |raukė š 
ingtoną. 

i .
Net jeigu jie ir nebalsuotų už ei 

mero Washinglono kandidatu-j tį 
rų. yra daugelis manančiu 
atsiras trečias kandidatas 
mokratų partijos 
pareigoms.

. Kiekvienas atsimena, kas ai-Į 
šiliuką, kai mero rinkimų metu į 
du kandidatai suskaldo baltųjų 
balsus, tai Washingtonas laimi.

Neužmiršk kovo 20 diena bal-

tai suardo T 2 U W P A I po $5 -

lyš.us, kuriais vanduo 
į vidų, gadina lubas, 

ir baldus.
Chicagoj perkūnas trenkė į 

nsforma torių ir nu- 
j , .,,.esą nuo 18-tos ir So.
| Halsted gatv.ų iki Damen. Spe- 
1 cialLstams teko dirbti visą nak- 

kol transformatorių pataisė 
k a d ’ ir vėl sujungė.
do-i

P’.rmmmko ,

Jonrs Bernotaitis, iš klubo pirmininką Antaną Gu
dini, 197 Lido Drive, St. Peters- 

13703 arba tel.

Penktadienio rytą lietus pasi
baigė, bet čikagiečiams teks il
gai dirbti, kol pataisys stogus, 
mašinas ir sugadintus elektros 
laidus.

Vakaruose iškrito 
daug sniego

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

fl.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

gerantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

’ įlomio. Mieli.; L. Dubauskienė
1 iš Clarendon Hills, Ill.; A. Fo- burg Beach. FL * 

iš May- Iius, is Marquette Parko; P. Ja-
' mišk?, iš Windsor, Ont.; Felix 

10 dol. už Jurgutavicius, iš Victoria, B.C.; 
ir kas lie- Eduard Kaptein, iš Brighton 

Antanas Marma, iš 
Brighton Parko; Antanas Mika
lonis, iš Marquette Parko, K. 
Puskunigis, iš Marquette Parko; 
A. Sedlickas. iš Coldwater, 
Mich.; A. Sližys, iš Plattsburgh, 

Stalilionis, iš 
Tamošaitis, iš 
Anna Tevainis, 
N. Y.; Gustav

Parko;

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

— Kasa^ lietuvių federalinė 3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
kredito unija, už IRA terminuo-i pirk^nys‘ 

A tida- ‘ Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
‘ Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

at-

tus indėlius moka 11 
rius ar padidinus savo sąskaitą 
iki š.m. balandžio 15 d., indėlį 
galite nurašyti nuo 1983 metų j

<pajamų. Kasa INSURANCE — INCOME TAX

D ĖMĖ S I.O. .
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 -

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878N. Y.; Eugenija 

Į Alsip, Ill.; A. 
tieji Naujienų skaityto- Kingston, Ont.;

Amsterdam,
1 Tislauk, iš Marquette
H. Viliūnas, iš Greendale, \Vis., 
ir William Yuodelis, iš Edmon
ton, Alta;

3 — C. Kikutis, iš Collins
ville, Ill.;

j S2 — A. Bąlchunas, iš Ches
terton, Ind.

; širdingai dėkojame visiems.

KUR DINGO j GERI 
ŽMONĖS?

-tuojame ir esame apdraus^ 
J * ARVYDASKIELA J 

*4- 6557 S. Tdlman Avenuej 
< . /Chicago, IL 6062? ;? 
^3^55;^ 737-171

Nuomos
RENTING IN GENERAL

“Jūs gi esate išgelbėti malo
ne per tikėjimą, ir tai ne iš Sa
vęs, bet tai yra Dievo dovana; į 
ir ne darbais, kad kas nors nesi- j 
girtų. Mes esame JO kūrinys, i 
sutverti Kristuje Jėzuje geriems i 
darbams, kuriuos Dievas iš j 
anksto paskyrė mums atlikti".

Maloniai kviečiame pasiklau
syti šios programos šiandien 
8:45 vai. vakare radijo banga 
1450 AM per “Lietuvos Aidus”.

Sekmadienį 9 vai. ryto radi
jo banga 1190 AM per Sophie j 
Barčus išgirsite “Pasigailėjimas 
priešui”.

Jurgis Jasiulionis, 
wood, Calif., rašo:

"Siunčiu $100 —
19<84 m. prenumeratą
ka — tai už kalendorių bei Nau- Parko; 
j ienų paramai”.

širdingai dėkojame.

A. Bukauskas, Naujienų 
respondentas iš Detroito,
siuntė Stasio Sližio $10 paramą 
Naujienoms. Ačiū.

Sek
jai pratęsė prenumeratas ir pri-‘iš
dėjo už kalendorių:

po $10 — Peter Banys, iš 
Peoria, Ill.; Albin Gess, iš Lar
go, Fla.; A. Galdikas, iš Los An
geles, Calif.; A. Giedraitis, iš 
Santa Monica, Calif.; Stasys Šid
lauskas, iš Springfield, Ill.; P. j 
Stravinskas, iš Marquette Par
ko, ir Peter Velykis, iš Rock-;
ford, Ill.; j

$6 — J. Plaųšinaitis, iš Bright- ’ 
on Parko;

$5.20 — J. K. Zara, iš Yucai-

J VELTUI IŠNUOMOJAMAS, ve-, 
dusiai porai, nedidelis 1 miega-’ 
mo namas su baldais už 8 valau-; 
du vvro darba kas savaite, o mo
teriai dirbti kas trečiadienį ir 
ketvirtadienį. — Skambinti po;

5 vai. popiet 985-9112.

irUtah 
suoti už aldermaną Majerczyką.! Kalifornijoje siautė nepaprastai 
Jis balsuos už tai, kad būtų pa- ^markus vėjas, kuris sugadino 
.liktas Edward Vrdolyak. Jo ’ susisiekimą ir padarė daug ža- 
priešai nepasakė, už ką jie bal-Uos elektros laidams, medžiams, 
suos. Būk tikras, paremk Vrdo-1 stogams ir tiltams, 
lyako 29, balsuok už aldermaną1 Arkansas valstijoj iškrito apie 
Aloyzą Majerczyką 12-tos apy- 4 pėdas sniego. Jis užpurtė ke

lius ir automobiliai nepajėgė 
pravažiuoti. Valstija paleido
sniego valytojos, kad bent di-pa, Calif.;

linkės komiteto nario parei
goms.

Išspausk Nr. 267.

Arkansas

Naujai pasirodžiusi
DR ANTANO RUKšOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

kovos
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — 517. (Persiuntiinii pridėti SI) 
Siusti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

— Kasa, Lietuvių Federalinė 
r Kredito Unija, nuo šių metų ko- 

x vo 26-tos dienos persikelia į 
; naujas patalpas. • Naujas adre- 
i sas: 2615 71-oji gatve, Chicago- 
1 je. Tol. 737-2110. Darbo valan
dos lieka tos pačios :— nuo pir
madienio iki penktadienio: nuo 
10 vai. rytojki 6 vai. vakaro; 
šeštadieniais: nuo 10 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet.

Jei įtikėjote, malonėkite pa
rašyti, prisiusime knygele “Už
gimęs laisvas”. Mūsų adresas: 
Lithuanian Ministries, P.O. Box I 
321, Oak Lawn, IL 66154.

— Reikalinga moteris ar vy
ras paruošti .pietus sekmadie
niais Amerikos Lietuvių klubui. 
Klubo virėjams yra jaukus bu
tas klubo patalpose. Dėl platės- j' Susirinkusieji
nių žinių ir sąlygų kreiptis pas nutarė dar karta bandyti tartis.

— Jeigu mes nebaigsime ka
ro veiksmų, tarpusavės kovos 
dar tęsis 10 metų. — pareiškė 
prezidentas A m in Gemajel. — 

astuoni politikai

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. z 
C Ex-Lv, Inc.. 1982

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu 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 apsakymii knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.
« T T 17 P T 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.

į

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai j Lietuvę

P. N EDAS, 4059 Archer Avėno«, 

Chicago, Iii. 60632. Tol. YA 7-5998

Homeowners insurance
Good service/Good price

F. Zapolis, Agent 
320814 W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

tta* r«r« Art aM Cm»*t

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). ( 

664 psl., vardynas.
‘ Minkšti viršeliai. Kaina $18.

Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima jauti nepaprastai jdomiue gydy

tojo, vlaaomenės veikėjo ir rašytojo atiiminimu*.

A. Guinea — MINTYS IR DARBAI, 259 pal„ liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
fualrupinimą--------------------------------------------------- - I8.0C

Dr* A< J. Gnraefi — DANTYS, jq priežiūra, įveliate tr 
grožis. Kietais viršeliais___________ ___ . |

- Minkštais viršeliais, tik  f

Dr< X X Gusseo — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ I

GaMsia taip pat užiakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
Dooey orderį prie nurodytos kainos pri

dedant SI perriuntino Hteidoma.

JIEN OS,
■T- caiCAeo,

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo
< 9 vai- ryto iki 6 vaL vakaro.

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d.
. Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

liter? svsry 3,000 
6,000 miles to avok5 
wasting gasollr*-
Don't M < Bocn Lx^f M

6 — Nflųjieno*, Chicago. 8, Hl

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

S606 S. Kadai* Ava. 
Chicago, IR. 60629 

Tel: 778-8000
MB

1984


