EDWIN MEESE ID NETIKSLIAI
INFORMAVO APIE PAJAMAS

AMERIKOS LĖKTUVNEŠIS NUBRĖŽĖ
PRIPLAUKUSI SOVIETU NARLADT

PROKURORAS PAREIKALAVO ATSIŲSTI VALSTYBĖS
MOKESČIŲ -LAKŠTUS, JIE NCTIKSLŪS

SOVIETŲ XARLAIVIS, KARO LAIVŲ LYDIMAS,
XUPLAI KĖ VLADIVOSTOKO KRYPTIMI

V

WASHIXGTOX. D.C.
Ame- k = d Sov etų karo laivai pasuko
kos lėktuvneši Kitty Hawk
s nebūtų V pasiekęs VladiJ s ponų jūroje trečiadienį nuš.
biėžė Sovietų narlaivio šoną, ves oko.
kai jis per art priplaukė prie
PANEIGĖ CROMYKOS
lėktuvnešio.
Sen. Metzenbaum atidžiai
KALTINIMUS
Amerik:ečiai buvo pranešę ja-|
perskaitė Meese pareiškimą apie
penams, rusams ir korėjiečiams,?
prez. Jimmy Carterio ir R. ReaWASHIXGTOX, D.C.
Vals
kad JAV karo laivai ves praty
gano debatų dokumentus. Sena-1
tybės departamentas atmetė So
bas Japonų jūroje. Jie taip pravietų užsienio reikalų ministerio
torius Metzenbaum ir vėl prašė
ųe, kiek mylių Gromykos primestus kaltinimus
apklausinėti arba prokurorui
a ts*. ūmoje nuo Pietu Korėjos “valstybiniu terorizmu”. Groatiduoti, nes ten yra labai daug
}
manevruos JAV laivai.
myka trečiadienį Maskvoje ap
priešingybių. Dabar aišk
jog kas nors netvarkoje ir SU
k pasirodo Amerikos kabino GIA, dedančią rn:na>
valstybės mokesčiais. Meese tukaro lai v ai. tai tuojau ten skuba Sandino uosle, kurios išlupo So
rėš plačiai aiškintis.
Sovietų narlaiviai šnipinėti ir vietų tanklaivio, dugno dalį. Jis
fotografu otri Amerikos lėktuv- reikalauja, kad JAV užmokėtų
’ — Ateinantį ketvirtadienį SU
nešis. lurįs didoką kiekį moder už tanklaivio sugadinimą ir už
Senatorius Frsnk Savickas sveikina Laimutį Nargelėną, Illinois valstijos
sirinks Kinijos parlamenta^ IT
nių lėktuvų ir 5,000 jūreivių prekių naikiu.ma.
policijos
superintendentą.
Senato
patvirtintą
aukštoms
pareigoms.
patvirtins naujai paskirtą pir- j
įgulą, nubrėžė Sovietų
Sovietu na
narlaivio
r!
Sovietų Sąjunga labai lengvai
mininko pavaduotoją.
šoną. ( ,apkraščiai pranešė
kaltina * kitus, kada Sovietų
Sovietų narlaivis tuojau i
BANKININGAS GAVO
g i ūk lai k i-ck v i enoj e v aisti j c j e
i
— AVashingtone prez. Miteuodegą ;r nėrė giiumon, bet pa-* naudojami teroro veiksmams,
5 METUS KALĖJIMO
randas-jau kalbėjosi su Vaisty-į
traukęs i šiaurę vėl iškįlo į pa . Praeitą penktadienį ‘Libijos lėk
CHICAGO,
EI.
Federalinis
bės sekretoriumi G. Shultz. Vė-:
virsiu. Tas nėrimas davė .pa tuvai numetė penkias Sovietų
Sen./.Metzenbaum tikrina
GUBERNATORIUS THOMPSON PASLINKO GABIAUSIĄ Į teisėjas paskyrė 5 metus kalė-!
liau tarsis sū prez. Reaganu.
grindo gandu
Meese dokumentus
gamybos bombas Omdurmano
POLICININKĄ LAIMUT Į NARGELĖNĄ
jimo Des Plaines Banko prezi- $ (aivis nuskvn<jOj bet vėliau pą-.
m’iesle- Sudane. Sovietų ginklais
lr
Pakomitečio pirmininkas sen.
uentui Anehonx AngeiO^. kuris ^kėjo, kad nieko blogo jam ne: f
SPRINGFIELD, Ill. — Man , dalyvauti* antradienio rinkimuo-'
ginkluojami druzai bei šijitai
Storm Thurmond norėjo greitai
jjs nesitikėjo, kad
buvo malpnu sudaryti Illinois Į se. Pirmmiai lenkimai nespren-į :šle;do žmonių jam paėjėtus
Libane. Sovietų ginklus naudo
baigti Ęawm. i^esę-.^ojo reika
Kitty Hawk, būtų jam nubrėžę^ .
>
’ Senate <reiialingą daugumą pą? i džiamŲ be! komiteto nariu rin- • pinigus.
ja Sirijos kariai šiaurės Libane,
lą ir pašiulytį
tuojau
^Angelos
leido
bankui
.
pasku-j
■šoną).
-Xargelena
kimai ^tra ^pfe?bdžiami. Lietu-1
t Soj’ie t ii a pgink 1 uoti sandinIsįa i
pa tvirti^
omi•inti
LSO,O(M)
dolerių
bizniui,
.policijos superintendento: viai buvo nutarę balsuoti už F. į
Ųvcda kovas prieš X karagūus
Atsirado Sovietų
tėčio
nendi'ej<>^i|slis į
ils jam pačiam., priklausė.’ bet i
''•/^^•
’
Tparcigems,
—
vakar
pareiškė
j
Savicką,
o
rudenį,
jei
lieluvisj
'
•
r
- ' '
1
: gyventojus, o dabar Gromyka
'' naikintuvas
būsimo į-tgl'o'kurdrO; ’ ^piečius,
TT senatorius Frank Savickas. -- Ims kuriuose sąrašuose, tai tada: buvo kitu vardu. Teisėja^ nuro-;
kaltina JAAr-es.
bet scn.;^įėtzenbaūm-nUtarė?pa-.
Kow 23: Pelagijį, fOlc, Balv
v
dė, kad Angelos neturėjo teisės ' Xet rukus nelaimės vietoj a.
•
*
'
i.
.
Chicagos'
lietuviai
gali
pasidibalsuos
už
jį.
žiūrėti, įįąip Tas prezidento pa- mma^ Gija, Jūreivis, Viskante. ... ė , , v
šitokiuJjūdu eikvoti žmonių pa si rado Sovietų naikintuvas,
. ..
-jį-'V
i - -i i
dziuob, kad lietuvis Xargelenas
Frank Savickas gavo X,033 tikėtas santaupas.
tarėjas (jirbo./
/niekam .nieko .
..
- -A 7
.....
1 v,
. t T11. .
: atsistojo tarp Kitty Hawk, ir pra?j — Peru Respublikos p icija
i
-i-L' •
t' r 7
i • - ’ Sauleteka o:o0, leidžiasi 6:06. pasiekė šia aukšta vieta Illinois i balsus 15-oje apylinkėje. Prieš jį
nesakęs,..^paraše, kelių sakintų į
J
r ] x.. . Angelos advokatas kreipėsi Į dėjusio kilti į paviršių Sovietų.’ir -kLūriucinenė turi teisę
.buvo pastatyti du kandidatai teisėją, kad duotų jam 5 metus
laišką. lOTriame; prašė; .pirminm-J
Oras debesuotas, .šaltesnis,:
narlaivio. Rusų narlaivis judėjo^ stovio metu kosti žmen
Aanksčiau sen. Savickas bal- juodaodžiai, bet jie nepajėgė
ką sen. ;vpfiuĮjnbnd/*dar kainą riš- gali snigti?
išbandymui,
o
nesiųstų
į
kalabai lėtai.
"? I.te’šme'leidimo.
! savo už’Nargelėno patvirtinimą, atimti iš Savicko demokratųį
lėjimąą. Per tuos 5 mentus An
Kitty Hawk pranešė nariai-/.;
----- —
—
j kai jo vardas buvo Senato ko- komiteto nario pareigų.
viui,
kad
galėtų
suteikti
pagali
•
Prancūzijos
prezidentas
F.
geles uždirbsiąs išleistus pinigus
I miletui pasiūlytas patvirtinti,
Partijos
komieto
nariu
jis
iš

l ,,
ir išlyginsiąs padarytus nuosto bą, jeiguvnarlaivyje būtų sužeis-■ Mitefandas is Briuselio pasitar
I‘
Keelung"
Senatas jį patvirtino praeitą rinktas ketveriems metams.
lius. Pats Angelos prisipažino tų žmonių. Rusai atsakė, kadj mo grįžo i Paryžių ir trečiadie>
antradienį.
/g
©TAIPEI
prie nusikaltimo ir prašė ne jokia pagalba1 jiems nore kai-, mo vakare atskrido į \\ ash ngPraeitais melais Illinois valsLYNDON LE ROUCHE
Shulinkou
/
toną pasitarti apie sunkią ekcsiųsti į kalėjimą.
tijai buvo reikalingas policijos
VALO DEMOKRATUS
Sovietų naikintuvas lydėjo nenrinę Europos Bendrosios rin
Prokuroro pavaduotojas Rob• superintedentas. Laimutis NarDU PAGE, III.
Praeitą anl- bert W. Torn pareiškė, kad An šiaurės Kryptimi plaukiantį nar-( kes padėtį.
• gelėnas tėvų buvo atvežtas į
: Ameriką tuojau po karo. Xar- radienį Lyndon LeRouche gru- gelos yra pats blogiausias banki laivį. Vėliau iš Kitty Hawk pa 1
Rusų narlaivis susidūriįgp
• gelėnai apsigyveno Pietų Illi Ų- pė laimėjo visus DirPage pre- ninkas visoje Illinois valstijoje. kilo malūnsparnis, kuris sekė
'
- -Chuon/
Kang/
su Kilty Hawk lėktuvnešio me! juje. Baigęs pradžios ir vidurinę cinktų kapitonus, Jis pareika- Jis jau ne vieną karią išeikvojus šiaurėn plaukia-nč
manvl, tu neturėjo jokių šviesu.
Hua lien
Į mokyklą, Laimutis įstojo poli lavo, kad precinktų kapitonai j svetimus pinigus. Reikalavo ji laivus.
cijos tarnybon. Betarnaudamas, būtų kiti žmonės. Iki šiol buvę tuojau padėti į kalėjimą.
jis baigė aukštąjį mokslą, stu visą laiką bendrai veikdavo su
MILĖS
miesto pareigūnais ir gyvento
PAGROBTAS JAPONAS
dijavo teisę
6
73 j
PAJĖGĖ PABĖGTI
Kada buvo reikalas paskirti jai nebuvo jais patenkinti. Ant
’ naują Illinois policijos superin- radienį visi DirPage precinktai
TOKIJO. Japonija. — Prieš
j tendentą. gubernatorius paskyrė perėjo į LeRoucbe grupės žmo porą d’enų žmonių grobikai su
į komisiją gabiausiam policijos nių rankas.
ėmė saldainių gamintoją Kaišu-i
Turiu pripažinti, kad Dutarnautojui surasti. Parinktųjų
Į tarpe buvo ir Laimutis Xargele- Page valsčiuje yra 600 pareigu šija Ezaki ir pareikalavo pus
antro bilijono dolerių pinigais
i
nu, kurie bendradarbiauja' su
nas.
Paaiškėjo,
kad
jis
buvo
ga
i
I aitung
ir auksu. Grobikai išvežė Ezakį
blausias policijos tarnautojas, dabartine savivaldybe, — pa už miesto, padėjo į nuošalią vie
350,800
reiškė
meras
William
A.
Rich

tiksliausiai
atsakęs
i
visus
klau

Kaohsiung
tą, surišo rankas ir kojas, ir iš
mond.
Dabar mes netekome
simus.
važiavo. Jam liepė gulėti ir ty
Gubernatorius Thompson pa 31 precinkto kapitonų, kurie ne lėti, kol jie ateis ir pasakys, ką
MTM FAULLEL
sirinko patį gabiausią. Tiktai ta- ims algos, bet bmdys pertvar jis turi toliau daryti.
j
t
j da jis patyrė, jog tai būla Lai“ kyti visą demokratų partiją ir
Ezaki, likęs vienas šaltame
niučio Nargelėno. lietuvių kiį- jos galią ne tik DuPage valsčiu
■ mės amerikiečio. Jo tėvas Lie je, bet ir kitose Illinois vietose. kambaryje, pamažu atsirišo ran
i tuvoje buvo policininkas. Pra-^* — Tas gerai, bet kokie yra jų kas ir kojas. P^kni -sėjo iš
dėjus rusams stumtis į Vakarus, planai ateičiai? — paklausė žur kambario ir, paniekęs telefoną,
j 13,866 Square Miles
t
pašaukė policiją. Policija tuojau
Nargelčnai patraukė į Vokietiją, nalistai.
Maryland-Delaware:
500,000
:
— Negali žinoti, apie tai jie atvyko į nurodytą vietą.
o vėliau atvyko į Ameriką.
12,634
Policija pasiuntė agentus į tą
nekalba, bet atrodo, kad jie visi
F. Savickas laimėjo
kambarį, kur turtuolis buvo lai
balsuos už Reaganą.
8.033
balsais
LeRouche žmonės mažai pa komas, o jį patį nulydėjo į Osa
14,781,000
ką. kur yra jo šokolado, saldai
UX Treepa
Sen. Frank Savickas praeitą žįstami.
Pennsylvania:
53,000
nių ir ledų dirbtuvės. Ezaki šei
antradienį dalyvavo demokratų
11,793,909
— Peru Respublikos preziden ma labai patenkinta, kad jam
partijos komiteto nario rinki
Japonų jūroj manevruojantis naujas JAV lėktuvnešis
Iš- Kinijos į Tkivaną atskrido dar vienas lėktuvas,
muose. Savickas dalyyavo įvai tas Belaunde Terry paskelbė ka pavyko pabėgti nuo grobikų.
“Kilty Hawk” susidūrė su Sovietų narlaiviu. Tuojau
rių lietuviškų organizacijų susi ro stovį, kad “Žibančio tako”
kurio lakūnai nepatenkinti komunistine tvarka.
atsirado Sovietų karo laivai ir nuvilko rusų nariaivj.
rinkimuose ir kvietė lietuvius maištininkai nepradėtų žudyti žmonių sostinėje.
Jie pareikalavo pažadėto aukso.
WASHIXGTOX, D.C. — Prokuroras W. French Smith į^akė prezidento patarėjui-atnešti
paskutinių penkerių metų mo
kesčiams mokėti lakštus. Pa
aiškėjo,* J<ad tie lakštai buvo ne
tikslūs. Edwin Meese Iii nenu
rodė, be/algosj gauto pašalinio
pelno.
■
Prezidentas Reaganas nenori
netekti gero ir energipgo tar
nautojo. Uis .nenori, kad Senato
pakomitetis visai ■ išmuštų iš vė
žių E. Meese III. Jis galėjo pa
daryti mokesčių lakštuose klai
dų. bet tos klaidos esančios la
bai mažos.
‘ ' Dabar. aiškėja, kad visą re-i
kalą kita - kryptimi pasuko pa
komitečio narys sen. Howard
M. Metzenbaum.
— Man atrodo, kad aš atlieku
savo pareigą, -- pasakė sena
torius. < .? . - ”
. /

kviesti Meese ir paklausinčti.
P<o apklausinėjimo, pasiuntė kitą laiškutį pirmininkui, patardamas laišką pasiųsti pirmi
ninkui.

Senatorius Savickas sudarė reikalingą
daugumą L. Nargelėnui patvirtinti
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išeivio motinai panuhėli

APL1NK MUS IR MOSI

HtKAusko parašyta Nepriklausomos Lietuvos laikais)

Už jūrių marių yra kraštas,
Jo vardas Lietuva...
Atsiminimams — šitas raštas...
Močiutė ten sena.

Ten šlama medžiai kapinyno...
Ir — kur graži rimtis —
Išleidusi už vandenyno
Net keturis vaikus.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

medus?

Kas tai yra žiedas?

nas iš gry į Mes v)<i nešiojame žiedus, jei
Po žeme ilsisi senutė,
gėlių
me.
s\ e. mansių
ne vedybinius, tai sužadėtuvi ■
Močiutė ta žila...
turi tokių ‘ mus. bet ne visi žinome jų reikš- ‘
Apžėlė jau pievutė,
ybių. kaip ir augalai, iš mę. Senesniųjų :trižių tai ge-j
Ją apdengė rasa...
kurių žiedu jis yra surinktas. »*inu žinom. Viena< xiduramiitji
t
i
X
Medus pirmiausia turi daug gy rašytojas taip aprašo žiedą: “ši-j
1 5
JR i
Tai ašaros ant kapo,
domųjų privalumą. Jo kvapas. ta< žiedas padaryta iš auk>od
?; rr.-'lorus skonis ir lengvas įsi- tai reiškia, koks kilnus, bran-’
Vardu skaidrios rasos.
Eugenijaus Kriaučeliūno jaunimo premijų įteikimo iškilmėse — laureariurbimas organiznian gaivinsi; gmtinas ir patvarus yra mūsų!
. mecenatai ir meninės programos atlikėjos. Iš kairės: dr. L. KriauceKuri nuo beržo lapo
žmo<?ų. Saite vandens stiklas >u jausma>. Jis yra apvalus, ta:
liūnas. Kristina Butkūnaitė, Vida Kriaueeliūnaitė Jonušienė, Gintė DarnuNukrinta lig aušros...
šaukštu išmaišyto jame medaus reiškia, kad mūsų jausmas ne
, Regina Butkūnaitė, Irena Kriaučeliūnienė, Violeta Abariūlė
yra geresnis ir malonesnis gėri turės ^'ilo. Jį mes nešiojame
ir Jolita Kriauceliūnaitė. ;
■'
Išklydo išauginti,
mas ne kaip visokį limonadai, i ant ketvirto mūsų rankos piršto,
Toks gėrimas ypač patartinas žiloje-senovėje manyta, kad nuo
Išklydo sau vaikai...
nervingiems žmonėms. Jis la Į to piršto tiesini einanti gyslelė
Senutei tai atminti
gipsinį
kiautą,
bai nuramina nervus ir pataiso į i. širdį ir todėl nešiojant ant i dovanų ir ,karalaitės ranką.
Moters ir vyro būdai,' ,
Šios raidės ir garsai...
virškinimą. Labai naudingas to-į 10 piršto žiedą, mes visuomet
M'ęgo liga pasitaiko ir šian
yra skirtingi
1
’sveika.
kiems žmonėms yra medus su j 11 pati ir ji dovanojusio žmogaus! dien. Nuostabiausias atsitikimas
.
'
'
.
.
.
i
Daug nesusipratimų Įvyksta
Paliko du prie josios,
duona ir paprastu baltu sūriu ! 1 au smą iauc’ame .
vra pas'ehėtaš Oak Park .mies
5
Sis"
faktas
priminė
užmirštą
arba medus sų agurkai-.
Dar senesniu laiku lotvniškai į telyje. netoli Chicagos. ■ Jauna, •■feitnyniniarne gyvenime Jėl -o, gendančiu produktų konservaviIšvyko keturi...
* .
- I
Seniau, kai dar buvo Europoj . vienas rašytq:a> taip sako apie. graži mergaitė Patricia Maguire .kad nenorim ar negalim supras ?no būdą. Dabar gipsas jau pra
Bet juk mirties piktosios
nežinomi balzamai, medus bu-) ’-iodą; “Žiedas yra apvalus ir ne-1 jau kelintf metai guli be sąmo ki Skirtumų taip moters charak dedamas vartoti konservuoti;
Nuveikti negali.. .
terio ir vyro. Nors paprastoje
turi galo; tas turi priminti, kad • nėm. Daktarai surado, dog
mėses produktus, vaisius ir kit
rių žaizdoms gvdyti. Karšto pie i orisrišimas ir meilė iš susižadė- • smagenyse atsirado mikrobas, kalboje sakoma, jog vyras ir
. Amerikos platybė
tai viena siela dviejuo-, ką.4.
ro <ikb.)c su ištirpytu jame me- r iut-ių žmonių turi be paliovos vadinamas “encephalitis letar* .,žmona,
...
daus šaukštu vra labai naudin-1 dvokti iš vicro į kitą ir sudary- į gica", kurio sunaikinti dar nie- st kūnuose, tačiau tikrenybėje IR ČESNAKAS GALI BŪTI
Globoja jos vaikus,
GERU
VAISTU
gas silpniems žmonėms, ypač ti nepabaigiamą gyvemmo ratą", j kam nepasisekė.
,ta>P nėra.
Ir Lietuvos ramybė
sergantiems plaučiai, gerkle ir j Yra teks senoviškas juokas į Šis atsitikimas' via skirtingas . Vyro rūpesčiai daug- platesni;
Apgaubia du kitus...
Mes visi vengiam valgyti čes
vdurias. Tjietuvoje kaimuose J
nuo miego ligos, pastebėtos Af- d0 enerS‘ja nukreipta j darbą, nako dėl to, kad jo kvapas yra
gerklės užkimimą nuo peršali-j
atnešė žiedą savo myli- rkoj. čia įkanda tsetse musė, kovą už būvi- Moteris būna prinemalonus. Vienok česnakas .
Ateis visiems tas laikas,
r i .i Įteikė su tokiais žo- UŽnuodija kraują ir ligonis grei-..Pr?e riamHi
mo ir
!
ambicija įgana naudingas žmogaus sveikastu su mėdiim.’'.MėŠaųš 4sąldu-į
Išmirsime ir mes...
‘Mieliausioji. priimk šį tai miršta arba jei pasveiksta. -Rūpintis kieno nois gerove jr pa
Ą' A /
......................
mas žmogui daugiąu yrą -nĮąlo- į žiedą. kaip mano meilės ženk- tai labėi pamažu.
; xiąr
turėti globėją. Jos gerbia.^
Ir prie motulės vaikui
be tiek gražų, kiek protingą vy- f Pietų Califomijos universite
nesnis už: ciikraus &;Kįtrmą. Me i Tą be galo kaip ir šis žiedas nes!
Vėl žemę bers, užmes. .. .
Nelabai
seniai
’
kita
mergaitė
rjtą........................................... du.' yl's maištingesnis už cukrų. » tir,; gali/. Mergina, kurf j^<ne-į
Į te vienas profesorius padėjo i
Virginia-Aman ' is NW"
Jis turi baltvmu, kurių cukru mylėjo, bet draugavo iš man
Sustiprinimui
šeimyniškos J daugybę bakterijų prie Į^ipiaus- į
Aštuoniasdešimt penki
Jersey,
pabudo
iš
šešių
mėne^ų
hormon i jos reikalinga, kad vie-į t\d:o česnako. : Į pusę valandos j
je nėra.
dagumo. atsakę: “Mielasai drauMeteliai ant galvos,
Medu> vra bičių p'enas. Jis guži/šiame žede aš matau -.r s?.- neperaąūkkimo miego, pirmu na ir ;intrį pusė pasidalintų pa- visos bakterijos atidavė dievams j
Vis rūpesčiai nemenki
taip pat vra skirtas jaunoms bi vo meiles ženklą? nes ji> tain tiniai jus-žodžiai buvo: “Kiek' reigomis ir gerbtų vienas kito | ^vo dūšią.
dabaržyrą laiko?” 'Nudžiugusi *ejses Namuose neįgali būti d ik-- ‘
čių kartoms auginu, kaip pienas pat. neturi ir pradžios”.
Senutės tos žilos.
e
Prieš
einant
maisto
produk

motina
paaiškino
jai
kas
atsiti

jaunai žinduoliu. Nežinoma yra ‘
totorius. Vaikų auklėjime, priMiego liga turi savotišku1 ko ir I.igtVnė nenorėjo tam tikė žiūrėjime buto, pramogų lanky tų pirkti, . pasidarykite sąrašą •
Paguldė ją Į kapą
atsitikimai, kuomet medus būtu j
ti. Per tą laiką ji atprato vaikš me ar panašiai vyras Turėtų iš ant tuščio vokti Naudokite vo->
keistenybių
• Išugdžius net šešis,
žalingas valgyti, išskyrus g^.I -ik t
čioti ir turėjo mokinti* kaip ma klausyti moters argumentų. Eizį ką sudėjimui papiginimūi gau- i
v:enos cukraus b ges ir tuo at-• Maži būdami mes girdėdavo m į žas vaikąs laikytis ant kojų ir
t;‘ kuponų arba ’registerin' kor- !
Ir davė beržo lapą,
nio,
profesijos
'
ar
aprūpinime
veju, kai jo. perdaug iš karto pasakas apie- -miegančias kara judėti.
teles. • šitoks ; būdas sutaupys!
Kad ją apverktų jis.
pragyvenimo turi pirmenybe vy
valgoma, šiaip jįs yra naudin- • laites už kuriu prisikėlimą lai- /
jums daug laiko.
uomet. į mingi jaunikaičiai gaudai^daug <^t’RKITS JAV TAUPYMO BONUS ras. .
ga:
Skirtingumus charaktery nu
Ilsėkis motinėle, .
3 Daugelis šeimininkių nau- ’
statė pati gąpįta ne dėl pikto, dojasi mėsos išpardavimais'ir di.!
Tu užbaigei vargus.
bet dėl gero abiejų pusių.
dėsnius jos kiekius laiko.saldy-Į
Ateis ta valandėlė,
tuvo ledaunėje. Pavasario ir!
Sulauksi ir vaikus...
4 t Moterys, atsakykite į vasaros metu daugeliu atvejui
šiuos klausimus
j perkūnija ilgesniam laikui nu- Į
Bet dėkui užauginus,
' 1) Ar turi įpratimą sakyti: į blukia elektros srovę. Klau-I
Liūliavus per naktis...
mano vaikai, mano namai, mano’1 girnas, kiek, tokiu atveju mėsa j
valia?
i oūna sušalusi? Whirpool b-vės Į
Per jūras, vandenynus,
2) Ar visada nori diktuotų ką J -konomistos sako, kad pilnai
Štai nukelia akis.
tavo vyras turi daryti liueso- prikrauta šaldytuvo ledaunė iš
mis valandomis?
I
sušalusią mėsą iki dviejų
Sūnus prie tavo kapo...
3) Ar nesi .linkusi akyvaizdoj dienų, jei ledaunės durys yra.
Jis lenkia galvą Tau...
kitų išmetinėti savo vyrui ir ro-Į sandarios ir nevarstomos. Pusiau Į
Kaip rasą tą nuo kapo —
oi Ina ledaunė islaikx: t'k vieną ,
dyti, jog tu “bosas”?
* Jis ašaras nubraukia sau...
4) Ar užsispyrusiai reikalau- j dieną. Jei elektros sravės ne-:
gaunama
ilgiau,
tai
į
ledaunę
,
ji. kad iis po darbo valandų iš
reik?a dėti chemini ledą “dry į
vežtų taVe “ant raidė”?
5)’ Ar nedraudi šaVo vyrui kai - ice .kurio 25 svarai laiko pa- sąlygomis, greitai išbujojo. Vė.»
ŽINO APIE TAI
. hėtis ir juokauti su kitomis mo kankarnai žemą temperatūrą iki liau medvilnė pateko i Persiją,
Žmona: _— Jei mano tėvas
.3 dienų. Dedant bet kur che Egiptą ir Palestiną. Šiuo metu
terimis?
i
.:
that's
U-&.
/ Taigi, perskaitę šiuos klausi minius ledus, reikia būtinai nau yra ir JAV daug medvilnės plan duoda ką, tai jis duoda brangiai
kainuojančius dalykus.
j tacijų.
mas, pabandykit į juos atsakyti. doti pirštines.
huoband W
Vyras: — Pastebėjau tą. kai
• > Medvilnės (cotton) tėviškė
Magdalena šulam
jis atidavė man tave.
yra Indija. Ten ji buvo augi‘ : Pietinės Afrikos Johanesbur- narna nuo neatmenamu laiku ir
go mieste buvo rasta dešra, ap- naudojama drabužiams. Iš Intaišyto sluoksniu gipso, išgulė- dijos medvilnė pasiekė Kiniją,
jusi tokiame stovyje 35 metus, kur, dėka patogiomis klimato
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neutralumo sutartį su tvarkoje sunkiui guli suvokti ki
ge e r.t Lir.rą. nei ir japo
nai to tikėdamiesi milijordiėrnis Japoni a. Japonija imponuoja niečių, rusų, kubiečių užnuody
pa kclcmis rema komunistus ištekliais ir gaminiai o Kinija tą, klastingą pasihai>ėtinai su
•Vaidingai vildamiesi, kad tuo gaminiu rinka. Atrodo, lyg i) varžytą gyvenimą ir bejėgišku
UW1 m. kovo mėn. 13 diena, leidžiami,
būdu sušvelnins sovietų atsine- natūralu Kinij turėti kaip prie- mą išsivaduoti iš po valdančios
"i>i*augo” Nr. 51 b.kv. (Brd- numerator
;imą jrponu atžvilgiu. PJmintL rbiiigą prieš sovietų grėsmę, ta komunistinės letenos. Tegul ja
niaus Kviklio) atspausdintas vė- nūs už skelbimus surenkantieji
’"a. kad nt?o 1948 metų “komu- čiau tai būtų užtikrintas kelias ponai nemano, kad Pekino ir
d unasis “Reikšminga sukaktis! laikraščiai ar žurnalai. Ne vieM a‘k vos vyriausybės yra tau
n s ų manifesto”,, iki šių dienų į Japonijos pražūtį.
deimantinis Draugas”. Išvar-Įnam “Draugo”, bet ir visiems
tines ir kad jų agresyvumas yra
po pa kulį p:uklidu<ių jo pase
Pasitikėti
totalitarine
komu

<tinęs keliolika datų dienraštį kitiems (išskyrus pažangiuo
rusiškas; rusų tauta — rusai yra
kėju. niekas nepasikeitė. Ban
nistine
valdžia
būtu
užsimerki*; ponų sąjungininkai. Gal būt,
leisti sumanytojus ir pradinin-;sius), dešimtimis ir daugiau inedoma a skinti, kad senoji idėja
m:is
prieš
pražūtingą
pavojų,
1904 metų rusų-japonų karas,
kus, pirmuosius ir dabartinius’ 'ų išsilaikiusiems lietuvių kalba
pa.vkeKė -- 2<al <L' Ugeli< uolėtų
kaip
tai
pa
tarė
Vokarų
valsty

ar 1945 m . Stalino užpuolimas
ą pakeisti, tačiau stipriuos mark
redaktorius, paminėjęs dienia*-j einantiems laikraščiams, leidė
bės
1941-45
metais,
kuriu
pasi

šiandient tebesuprantamas kaip
-izmo foimutuotuose rėmuose to
ėio kultūr nius nuopelnus, pri-! jams ir rėmėjams yra garbė ii
tikėjimas
privedė
prie
dabartįi usu-jnponų tautiniai konfliktai,
minęs kas būtų iš Amerikoje pasididžiavimas, Visuo menės
negali padaryti. Socializmas yra
tačiau šiame laike komunizmo
gyvenančios (bendrai iš išeivi-‘ šventa pareiga savo laikraščius,
-istema į kurią lengva įeiti, bet
rėkia ypatingų priemenių ir
jos) išeivijos visuomenės, jeigu savaitinius, dvisavaitinius leidi1946 me:ų japonų garbingas akivaizdoje Tolimu Rytų trys
pastangų, iš jos iše-’ti. Sociahs- lUsiginKhvhro mostas buvo ne- kaimyninės tautos artimiausioje
nebūtų “Draugo”...
. Dienraščio nius ir žurnalus paremti prenu
šiandieną neat- ^aileriingc to laiko lealvbė. nes ateityje turi būti taikingoje są
liniai
reikšmingumo viena pusė aulo meratomis ir aukomis. Daugiau
isa.ko remti komunistinio tero :aponai buvo agresoriai; japonai jungoje. Kol tai įvyks, [japonai
riaus nupasakota ne j5ilno reikš 50 metu skailau Amerikoje lei
švedai remia dabartnį to būtu neišgyvenę, jei nebūtų privalo tvirtai asistoti ant* savo
ro:
mingumo prasme. Tačiau veda džiamą lietuvių spaudą; jos tar
Vietnamą, prancūzai Tikaraguų, karo pradėję, tačiau 40 metų kojų ir būti tvirtais, neturėti
masis baigiamas kelių sakinių pe ir dienraštį "Draugą”. Nie
Aleksandras Solženitzynas
Willy Bra r t suardė galimybę bėgyje karo liepsnos siautėjo vi iliuzijų Maskvos ir Pekino atminč’ų pluoštu, kurie verčia kas negali kritikuoti ar ginčytis j
>uvienyti Vokietiją,.tuo sugriau same šėmės rutulyje ir tas gais
patikslinimo, pataisymo ir ati dėl dienraščio kultūrinių nuo-j
damas pu<ausyyrą Europoje, ja ras ir dabar, kiekvienu metu, skolomis, nei prekybinėmis su
taisymo dienraščio realaus gy ! pelnų, švarios ir kultūringos lie-j
Rusus
reikia
laikyti
Japonų
sąjunginin

ponų socalistcti neparėmė lenkų ^ali pasiekti Japonijos krantus. tartimis ar politiniais manev
venimo padaiytų ir daromų tuvių kalbos, švaraus spaudos!
darbininkų judėjimo.
Todėl jau dabar reikia pasiruoš rais iš komunistinių vyriausydarbų, kuriems netrūksta vie-1 darbo.
kais,
Solženitsynas
pasakė
japonams
našali^kumo, pozit\\umo. ne-j Norėčiau padaryti keletą pa
Apsisaugoti nuo komunistinės ti. kad apsisaugojus nuo mir b]ų draugiškumo negalimatikėpakantos, tarnavimo ne “visai' stabų dėl diesraščio deiinant.-į Pirmoje 1983 m. pusėje Alek- smukdė žmoniškumą, mintyii- Įtakos yra reikalinga vidinė tau tino pavorjus, nežiūrint, kad tai tis...
tautai”, bet mažai jos grupei. I nės
_ sukakties
___ _______
antrosios r___
pusės;I >,audras Solženitsynas buvo nu- mą; pagal valstybių valdymosi tos stiprybė. Kitados paskelbtas reikėtų daryti ekonominio ger “Aš esu ypač susirūpinęs, kad
Kadangi vedamojo mintis re-’ reikšmingumo. Negaliu sulikti j vYk?s į Japoniją ir Tokio mies terminus — “kapitalizmas”, “de- nusiginklavimas Japonją pri būvio sąskaiton, nes saugumas japonai nepadarytų klaidos, ma(\_Į te pasakė kalbą. Amerikos di mcikra'fja”, “socializmas”, “ko vedė prie šiandieninio mirtino vra neįkainuojama vertybė. Ja nytiami, kad sovietai ir Pekino
dakcija nepatiksimo pastaba, ir tvirtinti, kad dienraštis laikė-j
kad mintys yra tik autoriaus, si realaus pozityvumo, tarnavo? tižioji spauda jos “nepastebėjo” munizmas”, sprendžiama apie pavojaus — ekonominis stipru ponai turėtu paremti nukentė vyriausybė yra tautiniai režimai.
visus valstybėje gyvenančius mas japonams saugumo negaran. jusius kaimynus kaip Kiniją,
tenka laikyti viso deimantinio “visai tautai”, neprisidėjo prie ir dėl jos neatsiliepė.
u V I <> k:‘d ™su -gre^jja yra “
Tik po prez. Reagano apsilan žmones, pametant žmogaus gy- ; tuoja, ju neapsaugos demokrati- Vietnamą. Lao-ą. Z
]Karnbatffiją
l kyti
, x. Japonijos
,
.. sąjungininkais
. „ • •
- z * Vvti
hnnniirK cailinOiniTl
dienarščio nusistatymu.
”,
išeivijos lietuvių skaldymo ir
siekiant
net
pietų
Korėją.
Thaikymo
Japonijoje,
kur
jis
tarėsi
venimo
gilesnę
prasmę,
skirtin.
'
n
7A
m
eri
ka
7nei
komunistinė
KL
Vedamojo baigminės mintys kiršinimo, demoralizavimo, lei- j
ka”. Rusjos žmones reikia kn
ga
gvvenimo
lygį,
išsimokslini

ne
vien
gerbūvio
ir
prekybos
landą,
Malaysia
ir
Singapūrą.
ir tvirtinimai taip skamba:
: nija, net ir galvojant, kad ko
is Kario
do užgautiems rašinius patiks-j
reikalais,
aiškėja
ir
A.
SolženitJei
kitados
japonai
galėjo
tuos
mą.
drausmę,
darbo
etiką
ir
kt.
munistinė Kinija yra “geresnė”
Sunku įsivaizduoti išeivijos tinti, papildytii ar pataisyti; ne-į
Yra
tragiška,
kad
šiandieni

<yno
kelionės
tikslas:
paraginti
už komunistinę Rusiją. Rodo kraštus užkariauti, tai dabar ga
lietuvių visuomenę, jeigu ji ne- leido dėti savo puslapiuose įžei-j
NURAMINO
japonus
ginkluotis
j
ries
Leiukn
lėtų
turėti
moralinę
pai*eigą
ir
niame
gyvenime
negalima
pasi-.
mas švelnumas iki pasiekiamas
turėtų tvirto ir pozityvaus dien- ūžiančių rašinių, nebuvo susnoj
Iš Lietuvos atėjo toks pasako
kliautį vien ekonomniu gerbū-, pajėgumas agresijai, tokia yra pajėgumą juos paremti. Jei ja
t
Į
priešą.
Jo
kalbos
tema
buvo
raščio. kuris, nesusirišęs su bet ’ įęs su politinėmis partijomis arri . _ v
_
- • k •
. .....................
..
. ‘Trvs svarbiausi momentai Ta viu. todėl ir japonai savo dfcbar-} sovietų politika ir prieš II Pas. ponai, atrodo, ir neturi greta są jimas. Nakties laiku, raudono
kuria šio krašto ,i’ i-lietuxiu
pou- grupėmis, visi išeivijos lietuviai
•. ..................< . „
tini ame ekonominiame klestė karą ir po jo, centrinėje ir Va jungininkų, tai jų yra keturiose ji milicija atėmė iš ūkininko kar
J ponuos moderniojoje istorijoje
tine partija, tačiau būtų pakan-buvo laikomi lygiais ir broliais }
j Jis turėjo omenyje tris drama- jime yra beginkliai prieš paver-* karų Europoje: kiniečių geno kontinentuose komunistų prie vę. Ūkininkas labai susijaudino
karnai idėjiškas ir tarnautų ne * vienos tautos vaikais.
ir garsiai keikė bolševikus Tucm
kuriai nors grupei, bet visai tau- Į Pradėkime nuot sunkaus įsi-I1 tinius įvykius japonų gyvenime gimo paveju iš išorės. Virš tri cidas Tibete, Indonezijoje^.; ki-. spaudoje esančiose tautose ir jei
jų dešimtmečių japonai gyvenę! niečių arm/įos šiaurinėje Ko japonai tą realybę suprastų,'ga tarpu mažas jo sūnus prieina ir
lai. “Draugo” stiprybė ypač glū- ; vaizdavimo dėl išeivijos visuo-1j paskutinių 130 metų bėgyje.
Japonijos prievartinį ęjungįi- JAV.,,ginkluotoje priedangoje,; rėjoje, oarama komunistams Tai lėtų priartėti prie didelio įvy sako: “Tetyte, ko čia rūpinies!
di tame, kad jis nenuperkamas! menės nuotaikų, jeigu nebūtų!
Juk vakar vakare mama išmelžė
mą į pasaulinę prekybą ir^san- pasUrųcęu laiku, dėl amerikie-. lanlefe, Malays!joj e, Peru tir kt. kio Japonijos istorijoje.
ar nepaperkamas nei svetimųjų, dienraščio. Kiekvienam skaity
tvkius su Vakarais. įvykusį prieš čiųAivasihip ir krašto vidaus gy- Į Mao-Tse-tung pareiškė, kad jei Negyvenę komunistinėje san_ : iš karvės visą pieną!”
nei savųjų, netarnauja kuriai tojui palieku . susidaryti savo,
venimo
ryšių
susilpnėjimų
ir ne-Įl nuo
130 metų:
karo žūtų
..
... ...
...
I1U<J branduolinio
Ulcuiuuvinirv A<UU
z.utu punors žvalgybos institucijai, ne-1 nuomonę. Be filosofinių išve
pajegumo ^laikyti prisiimtų at- s- žmonjjo5. tai dqr vistiek
skaldo ir nedemoralizuoja išei džiojimų visuomenė, mano nuo Japonijos dalyvavimą II'Pas. sakomybių (pav. Vietnamas, Ira
kiniečių, kurie valdytų -likusį
vijos lietuvių, energingai kovo mone, būtu maždaug tokia: vii-1
 kare, virstant agresorium;
nas, Nikaragua, EI SaJvadoras, pa>aulį; arba Deng-Xiapong žoSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
. .
i
ir — Pralaimėjusios Japqnija prieš visus Lietuvos ir lietu suomenės vieningumas nebūtų
Kuba), kai mažos pacifistų gru-! džiais — pasaulinis karas padėyra seniausia, didžiausia ir ' turtingiausia lietuvių fraternaliaė
vių tautos priešus, už laisvę ir suskaldytas, laisvinimo kovoje još 1946 m. atsisakymą nuo ka- pės padų amerikiečių tarpe ve, tu
dau H problen4
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
nepriklausomą ‘Lietuva..
j dirbtų vieningai, amerikiečių :ro kaip politinio įrankio, rr vi- da kraštą prie dideles grėsmės, ■ ‘
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
siškas nusiginklavimas: į
Šių metinėje Kinijoje yra
darbus dirba. ’
Vedamasis baigiamas primi teismuose nebūtų valkiojamas L Toliau seka ištraukos iš io il- japonių būklė labai pasikeitė, j
lietuvių
vardas,
LB
surinktų
nimu, kad dienraščio leidimui
Iki šiol dar niekas pasaulyje į daug kiniečių “perauklėtų’’ ko
SLA — išmokėjo daugiau kaip'AŠTUONIS 5SLU0NUS doleriu
gokos kalbos, nusakančios jos
aukų
laisvinimo
reikalams
ne

apdraudy savo nariams.
k y y
munistinėje
dvasioje,
o
-jų
vy

daug padeda marijonų vienuoli
neatsiekė pastovumo susidėjęs riausybė yra beatcidairinė ir be
turini.
r
kištų
į
advokatų
kišenes.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno,
ja, skaitytojai prenumerata ir
Po 1930 m. ekspansijos Tą. II su komunistais, arba išdavęs kai moralės, kaip ir kituose komu
(Bus
daugiau)
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
aukomis, prašo ir toliau remti
Kiekvienas
lietuvis ir lietuvių draugas gali
mynus
komunistinei
įtakai
—
Pas.
karo
meto
užkariavimų
K. Vainotas
nistiniuose kraštuose; prieaug
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.
dienraštį, nes jis eina ir “tar
i Japonija didžiavosi savo kariniu tokie reiškiniai tik padidina ko lis “tebeauklėjamas” koncentra
nauja visai išeivijos lietuvių
SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment
© Motinos Dienoj buvo su pajėgumu- šiandieną supranta munistų agresyvinius užmojus; [ cijos stovyklose kaip ir sovieti
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančiam
tautai, organizacijoms”.
bet
koį:s
kompromisas
su
komu

me,
kad
tai
buvo
didelė
klaida.
aukštojo mokslo ir jų. gyvenimo pradžiai.' ruošta viena pramoga. Kalbėtoja
nėje Rusijoje. Japonai turėtų
Sulaukti svetimame - krašte pasikelia sakyti: “Moteris, tai I Po 1945 m; tragiškų. įvykių' Hi- nistais ' veda i nelaimę.
SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už
suprast kiniečius, bet skrtingai
Trečdalis pasaulio valstybių atsinešti U Kinlijojs vyriausybę
$1,000 apdraudos sumą;temoka tik S3.O0 jnętams.
lietuvių kalba leidžiamam dien yra viskas; kur atsidurtų šian rešimoje ir Nagasakį, bene, vie
raščiui deimantinės sukakties dien vyrai, jei nebūtų moterų”... nintelė pasaulyje valstybė, Ja-jj turi komunistinį rėžimą, kuris — parama .Pekinui yra pagalba
SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose, š įL
.
Kreipkitės
i
savo
apylinkės
kuopų
veikėjus,
yra pasididžiavimas, garbė ir
T tą klausimą lengva atsakyti:, ponija įraše savo konstitučijon į? yra jėga iki šiol pasauliui dar didesnei kiniečių priespaudai.
jie Jums mielai ūaaefbčs.į SLA įsirašyti..- *.
pagarba. Kiekvienais metais “Be Jievos Adomas dar ir šian nesiginkluoti ir nenaudoti karo 'nevisai .pažįstama. Klystama ma- Kiniečių vyriausybė nuo 1964
Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
.
Amerikoje užsidaro anglų kalba dien būtų vaikštinėjęs po rojų”... sprendžiant tarptautnius klausi- , nant, kad Rusijoje ar kur kitur metų pritaria rusų okupacijai
su laiku komunizmas susilpnės šiaurinių Japonijos salų. Bandy
mus.
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
XX amžius suvulgarino ir nu- I ir savaime .sugrius, arba pasikeis mas atrasti dabartinėje Kinijo
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001'
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je sąjungininką, būtų pradžia
Tel. (212) 563-2210
Japonijos kapituliacijos; prisi
• LTTERATORA, lietuvių fitentūros, meno Ir incfaį
minkim kafo Stalinas lengvai
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> VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apntj
taa Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to laikotarpio buities ifa
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapiu kay>
parduodama tik už
i

SIUNTINIAI Į LIETUVA

Cosmos Parcels Express Corp
y

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

Inl LIŪDAS MIKŠYS,
50 metu studijavęs, kaip

Z:>01 W. 69th SL, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2737
Romiai parrfyta studija apie Rytprusiua, remiantis PakatnAs |
Labguvos apskričiu duomenimis Aprašymai fdomflf kiekvienai
lietuviui Leidinys (Muštruotai nuotraukomis, pabaigoje duodami
ritovardfiu pavadlnlma<>tr Jų vertintai ] roklefiij kaJb^. Labs
Baudlngoje S35 pusL knygoje yra Rytprūstij tamėtapia. Kaina gs
• KĄ LAUM13 L1MK ralytojos Petronėlės Ortntaftės ats
mtnftnal Ir mintys apie asmenis tr vietas neprfk. Lietuvoje Ir pt
mataials bolževikij okupacijos metais. Knyga turi 334 puslapiui
bet kainuoja tik
fi

> JULIUS JANONIS, poetas fr revolioefonleriua, nestrpMi
1M !r klaidingai Interpretuojamaa gyvenime Ir politikoje] tik b
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą far poe
Dabar bfltxj jj galimi pavadinti kovotoju ui tmogaua teisei
Knyga yra cfideMo formato, 265 puslapiu kainuoja
< BATTKNM NOVKL1S, B. loetaiko kfryba, L VaMft
r f Timas |M psi. tayfoje yre M s<mojln<| novelių. Kaina

exo

GIFT P AR CEILS. TO LITHUANIA

m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą. Vine.
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko*
J. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr 1
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis l
M. K. Čiurlionio. M. šūeikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A Vari'
kūrybo* poveikslai*. 365 pu*L knyga kainuoja tik ąj.

'• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, niytojoc b
tinią Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafni
Švente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^
bei užkulisiais. Studija yr* 151 pusk, kainuoja ii
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parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kai bet kada Ir
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K.
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui
tr patarė mums toliau studijuoti.
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Be to, jis pamatė, kad valstybės problemas reikia studi
juoti, kad žinotum ką žmonėms atsakyti. Jis tuojau pa
sakė, kad sen. Gary Hart daro labai didelius liapsusus.
Jis, negalvodamas, tuojau atsako į visus klausimus ir ant
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tadienius. Leidžia Naujienų Bendro mena, kad knygoje jis visai kitaip rašo, negu dabar kalba.
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I)€mcnstracija
x revoliucij u
Amerikos prezidentą renka ne Kongresas, bet atsto vavusiųjų lyg ir kasmetinis sei-‘
nepriklausomos Lietuvos val
~ ._______ j artėja prie policijos nuovados. . J
vų prezidentui rinkti komisija. Jie nieko kito nedaro, tik mas. Kažin, ar be Zubovo pro-;
Įsakau tuoj mobilizuoti po- i džią.
išrenka prezidentą ir išvažiuoja. Kad galėtų nominuoti tekcijos gubernatorius tokiam! liciją ir išvaikyti demonstran-1 Policija mėgino suimti kalbė
nuo 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet, šeštadieniais — iki 12 viL
kandidatą prezidento pareigoms, reikia 1.967 kolegijos sambūriui leidimą Imlų davęs. lūs, — liepia viršininkas. Pasi toją, per minią prasiskinti sau
keną apnuogintais kardais. Korodžiusi policija demonstrantu
Politinės demonstracijos
atstovų.
/os organizacijos iš dvaru bernu
Mondale turi 640 atstovui,
jau nesurado.
Turint galvoje visą tą trūkumą ir visas keliones,
Politinė demonstracija Šiau
Demonstracija įvyko! Šiaullių pastatytoj
Hart tik 358
konferencijas, klausimus, atsakymus ir pasirodymus tele- liuose įvyko
metais birže
nepraleido policijos, bet. nai <to. ' nenraleidc
į visuomenė pajuto revoliucijos
12 d., didžiajai Šiaulių gegu
damas! spūstimi, atėmę jš
Amerikos lietuviams labai rūpi žinoti, kas bus iš vizioje, kurie-iki šio meto vyko, yra tiktai dalis to darbo, lio
vėjus. Revoliucija! Revoliucija
žinei
pasibaigus.
Tos
dienos
va

keletą ginklų. Sėkmės; ūpo pa- į
jau putojo, virė. Ir kilo daugybė
rinktas Amerikos prezidentu šį rudeni. Iki šio meto gana ■ kuris pasibaigs tiktai rudenį.
Buvo sudarytas Įspūdis, kad senatorius Gary Hart kare liaudies namuose įvyko neramių klaus:mų, šnekų, pata gauta, minia nubloškė į šalį po- į
aštri ir varginanti kova ėjo Amerikos demokratų parti
vaidinimas, skirtas gegužės da
licininkus, šaukdahia:
rimų, prasidėjo suvažiavimai,
jau
beveik
yrą
demokratų
partijos
kandidatas
preziden

lyviams.
joje. Iki šio meto. Amėrikon anksčiau atvykusieji lietu
Duokite jai, duokite!
pasitarimai. Ir tai ne vienoje ku
to
pareigoms.
Bet
trečiadienio
ryte
oficialiai
paskelbta,
— Šalin valdžia!
viai priklausė ar simpatizavo demokratų pąrtijai, todėl
Nespėjo
scenos
uždanga
nusi

rioje
nors
vietoje"
bet
visoje
Lie

jie labai atidžiai sekapačių demokratų tarpe vykstančią kad kandidatas Mondale turi 640 atstovu rinkiminėj kole- ■ leisti, kai salėje nuaidėjo šūkis tuvoje? lyg jūros bangos, kilo — Lauk iš Lietuvos!
Gal būt, minia čia
I
kovą tarp Įvairių partijos'‘veikėjų, norinčių tapti prezi gijoj, o sen. Hart tiktai 358. Dar, kaip matome, reikia; rtšalin caro yaldžia!” Ir laukėj revoliucija.
ėmusi vykdvti^i^ų^/ jcf^ne
daug padirbėti, kad kuris iš šių dviejų kandidatų gautų- jau buvo mitinguojama:
dentu.
.
Demonstracijos
Joniškyje
veikli bernų sargyba.
demokratų partijos nominaciją.
,
.
Piliečiai,- revoliucija jau į
ir
Žagarėje
Vyra:,'nevalia, ne!
Kaip prez. Franklin D. Rooseveltas, taip ir preziden
Amerikiečiai žino, kad Jesse Jackson iki’antradienio? kvla. Ji "laisve minus neša. I ko
Pagal duotąjį ženklą minia
tas Harry Trumanas padarė pavergtai Lietuvai ir išbė neturėjo nė vieno atstovo kolegijoje, bet praeitą, antra-' vą už nepriklausomą Lietuva!
Kai. įvyko demonstracija, ta
nakiypo į eitynes. Ją lydėjo dai
Po paskutinio kalbėtojo — diena Joniškyje buvo atlaidai.
gusiems lietuviams labai daug gero, todėl jie atidžiai dieni Chicagoje ir Pietų Karolinoje pravedė 72 .atštpyųs
na: “Kovoj jūs pražuvot, mieseka, kas vyksta demokratų partijoje. Prez. Rooseveltas į kolegiją. Jesse Jackson yra juodaodis, bet jis žino, kad eitynės, revoliucinės dainos. Ir Po pamaldų į Išėjusius iš baž- Į lieji draugai”. Nuo bažnyčios į
Įsakė Valstybės sekretoriaus pavaduotojui paskelbti, kad ne visi juodaodžiai už ji balsuoja. Apskaičiavimas rodo, vis šūkis “Šalin caro valdžia”. nyuiqs žmones šalia švento tūkstančiai žmonių ėjo Šiaulių Į
Ir taip tvarkingai žygiuojama riaus didelėje tūkstantinėje mi
JAV nepripažins Lietuvos Įjungimo Į Sovietų Sąjungą kad tiktai penktadalis juodaodžių jam atiduoda savo miesto gatvėmis. Vakaro budin nioje prabilo ^pamokslininkas”, plento link. Raudonoji vėliava t
o prez. Trumanas Įsakė Jungtinių Tautų kariuomenės balsus. Didokas juodaodžių skaičius balsuoją, bet jie ati tysis pranešė policijai:j — Pamokslas, klausykite!. — plėvesavo viršum minios.
— šalin valdžia! Atsišaukimai jfiatinami, J sužiuro visų akys į aukščiau niivadui neleisti rusams gaudyti lietuvių Vakarų Europoje duoda savo balsus demokratams ar respublikonams, o ne — Tegyvuoja seimas Vilnių-?
ir siųsti jų Į Rytus, nes lietuviai nėra Sovietų Sąjungos J. Jacksonui.
• Į ' 1
_• revoliucinės dainos ’ dainuoja- nios pakilusį “pamokslininką'’. je!_ — švitėjo, joje.
mos...
: —Kas sako? — teiravosi halpiliečiai.
.--- Dragūnai! — staiga suriko į
Visi pripažįsta, kad Jacksonas galės derėtis su denio-, — Suimti ’atsišaukimu platin-' šaš iš- minios’.
kažin kas minioje.
Šįmet Amerikos demokratų partija iš pradžių turėję kratų partijos nominuotu atstovu prezidento pareigoms.’
(Bus daugiau^
8 kandidatus prezidento pareigoms. Jau atkrito 5 kandi Jis galės padaryti Jacksonui kelis pasiūlymus už dalį
Tuo tarpu dabar balsai dar nebuvo žinomi ketvirta
datai. Vieni neturėjo pakankamai pinigų rinkiminei juodaodžių balsų, bet taip pat galės su juo visai besitarti,
-— Amrilzan mieste sichc
dienio ryte. Ketvirtadieni Cook apskrities demokratų
nes
su
juo
nenori
tartis
Amerikos
gyvenimą
geriau
pąkampanijai, o kiti labai greitai pavargo. Geru kandidatu
bando agituoti vietos gvvcnli
partijos
pirmininkas
Edvardas
Vrdolyakas
tvirtino,
kad
buvo Ohio senatorius, pirmas Amerikos astronautas, bet žįstantieji juodaodžiai.
jus prieš Indijos vyriausybė
jo
vadovaujami
demokratai
laimėjo,
kai
tuo
pačiu
laiku
Į
Balsams skaičiuoti Amerikoje vartoja- pačias nau-,
atsiųstus policininkus.
rinkiminė kampanija ne tik ji labai išvargnio. bet ir Į sko
miesto
meras
tvirtina,
kad
jo
vadovaujama
demokratų
las Įvarė. Jis prasiskolino net du milijonus dolerių ir jausiąs elektronines priemones, bet jki šio meto dar nepartiją laimėjo. Kol nebus paskelbti galutini rinkimų — Antradienio naktį įvairiu
pajuto, kad jam bus labai sunku tuos pinigus grąžinti. 1 suskaičiuoti antradieni čikagiečių paduoti balsai. ’
vietose, iškelti prezide
Antradieni Chicagoje buvo pirminiai rinkimai par- daviniai apie antradienio rinkimus, tai nežinosime, kuris Beiruto
Krašto gyventojai jam padėjo vesti rinkiminę kampa !
to A. Gemajelio paveikslai.
šių dviejų demokratų vadų yra teisus.
niją, bet didesnių sumų jam nebesiuntė. Jis buvo Įsitiki tijos kandidatams išrinkti ir buvo tikrieji rinkimai par
— Buvo (ledaines
Turime tikslaus ir skubaus skaičiavimo mašinas,
nęs, kad jis būtų geresnis prezidentas negu Walter Mon tijos komitetų narių. Kol demokratų partijoje nebuvo ne
ar yra licuiįvių kalių
dale, bet demokratai nerizikavo, jam didesnių sumų ne sutarimų, pirminiuose rinkimuose dalyvavusių demo elektronines, bet,, matyt, kad ir jos kartais šalčio ir aud- j išaiškinti Afganistane.
Atrodo,
belaisvių
siuntė. Jis matė augančias skolas ir didėjantį išvargimą kratų balsai gana skubiai būdavo suskaičiuojami. Papras- ros metu neveikia reikalinga sparta ir gerokai sulėtėja. I' kad šiuo metu tokių belaisvių
įvairiose kelionėse ir konferencijose, todėl ir atsisakė, tai, balsai jau būdavo žinomi tos pačkfe dienos vidurnaktį. Turime turėti kantrybės.
įkęra,
-
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A. PLEŠKYS

JAV Lietuvių Bendruomenės
santykiai su ALTu ir VLIKu
(JAV LB-NĖ IR A PASAULIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS — PLB PADALINYS)

(Tęsinys)

Tais pačiais 1974 metais Illinojaus ir dar ke
liose kitose valstijose buvo užregistruota nauja
Lietuvių Bendruomenė, angliškai ‘‘The Lithua
nian American Community of the U.S.A., Inc.”.
LB-nės užvesta kova prieš ALTą tęsėsi iki
1983 m., kol JAV LB krašto valdybos pirmininku
buvo išrinktas dr. Antanas Butkus. Jis tą kovą
kiek pristabdė, sušvelnino, bet nepanaikino. Užuot
ALTą puolęs, pradėjo su juo pasitarimus.
* * *
LB-nės neapykanta ALTui vėliau persimetė
ir Į neapykantą VLIKui. 1979 m. lapkričio 19 d".
VLIKo valdybos posėdyje Washingtone tarp PLB
ryšininko ir VLIKo pirmininko įvyko nemalonus
ir aštrus susikirtimas. Tą nelemtą įvykį VLIKo
valdybos vicepirmininkas dr. Kostas Jurgėla ši
taip aprašo:
ic

VLIKo valdybą, posėdžiavusi .Virdžinijoje,
aptarė j 'litinės veiklos planus. Tendalyvavęs
PLB ryšininkas pažadėjo kitame posėdyje pra
nešti apie Bendruomenės politinės veiklos planus.
Naujas posėdis Į yko VLIKo būstinėje, ir aš sė-
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dėjau šalia ryšininko, kurio veiklumas, atitaisant
“Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pareiški- kaltinimų Algimantui Gureckui, kadangi: a. Al
nuklydimus amerikiečių leidiniuose, man patiko, maš.
gimantas Gureckas pareiškimą padarė su PLB
3. 1979 m. rugsėjo 29 d. dabartinės VLIKo valdybos pritarimu ir atstovavo jos nuomonei;
Tačiau nei iš šio, nei iš to, tasai ryšininkas
prašneko ne apie LB planus politinei veiklai, bet į Valdybos posėdyje Algimantas Gureckas, PLB b. iš pareiškimo turinio nerasta pagrindo daro
paskaitė filadelfietės veikėjos užgaulų laišką vardu, padarė pareiškimą dėl PLB ir VLIKo san miems kaltinimams. Į šį laišką VLIKo valdybos
VLIKo pirmininkui ir pats drėbė be saikot Kai tykių. Pareiškime jis pabrėžė PLB ir kraštų bend atsakymas dar negautas.
pirmininkas bandė ryšininką grąžinti prie tvar ruomenių norą glaudžiau bendradarbiauti bei
• 6. PLB valdyba neplanuoja šiuo metu pakeisti
kos. tas dar užgauliau šnekėjo, ir galop pirmi tarpusavio veiklą derinti su VLIKu ir iškėlė kai Algimantą Gurecką kitu ryšininku VLIKo valdy
ninkas iškvietė jį laukan. Pirmininkui kalbant, kurias kliūtis, šiuo metu trukdančia^ artimesniam boje”. (V. Kamanto ir V. Kleizos parašai). (“Pa
šalia manęs sėdėjęs ryšininkas surašė keliolika bendradarbiavimui. Pareiškimo tikslas buvo siekti saulio Lietuvis”, 1979, Nr. 11-12).
eilučių savo pastabų. Sekretoriaus dr. Jono Stik- tų kliūčių pašalinimo. Tuojau po šio pareiškimo,
Ryšininkas Alg. Gureckas kontroversiniame
loriaus paprašytas palikti savo pranešimą proto Algimanto Gurecko asmeniui buvo padaryti už raštiškame savo pareiškime VLIKo valdybos po
kolui, ryšininkas sakėsi užbaigsiąs rašyti ir at gaulūs įžeidimai ir VLIKo valdybos pirmininkas sėdyje, kurio nepaliko VLIKo sekretoriui pri
siusiąs. Spaudoje paskelbtas ilgas jo traktatas dr. K. Bobelis PLB ryšininką A. Gurecką iš posė jungti prie protokolo, gal norėdamas sušvelninti,
neturi nieko bendra su tikrove, su f aklinais jo džių nemandagiai išvarė, reikalaudamas daugiau savaip atpasakoja, bet necituoja filadelfietės vei
pasisakymais.
nebesirodyti.
kėjos lašiko:
Mes, kiti posėdžio dalyviai, didžiai apgailes
4. 1979 m. rugsėjo 29 d. laišku visa VLIKo
“4. PLB pritaria JAV LB Visuomeninių rei
tavome tokį posūkį. Tačiau visi sutarėme, kad valdyba kreipėsi į PLB valdybą, painformuoda kalų tarybos pirmininkės Aušros Zerr primini-,
pirmininkas pasielgė pagrįstai. (Ji spaudoje po to ma, kad:‘Tokio pareiškimo pasėkoje, VLIKo val mui jos rašte VLIKo pirmininkui, kad vienas#
skaitėme, kad VLIKas turėtų atsiprašyti svečio, dybas pįrtainįnkas poną Gprecką paprašė posėdį kuris veiksnys neturi teisės skirti ar atleisti I.ie-|
kuris VLIKo pastogėje dergė šeimininkus.:. apleisti d«r a. savo kompetencijos peržengimo': tuvių žmogaus teisių komisijos pirmininką. Toksi
Manding, atsiprašyti turėtų toksai svečias, kuris b. visuomeninės reiklos perkėlimo i asmeniškumų vienašališkas kitų veiksnių nuneigimas Vliko |
nedavė pranešimo apie jį įgaliojusių planus, su plotn^;s.c, pįrmininko įžeidimo be pagrindo”. LB siūlomą bendradarbiavimą išverčia reikalavi- {
derintai veiklai...
Tflliaii YLĮKo valdyba pareiškė, kad Algimanto mu tik Vliko veiklą ir darbus remti...” (“Pas.I
Ir neužmirškime, kad JAV pareigūnai iįį kitų XfaredfO asmenyje ir jo pareiškimo žodžiais PLB Liet*’, 1979, Nr. 10, psl. 38).
tautų veikėjai, žavėjosi lietuvių vieningvnįu ir ųėia gerai ątstovaujajna ir prašė paskirti kitą
(Bus daugiau)
bendradarbiavimu.
r
Kas dabar ardo mūsų vienybę ir griauna.tau V 5. PLB valdyba, susipažinusi su Algimanto/
PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
tos atstovą VLIKą — tas pasitarnauja KGB kuo Gurecko pareiškimo turiniu. 1979 ni. spalio 19 ft!
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUJIENOS'*
lams”. (“Karys”, 1981, sausis, Nr. 1, psl. 38 ir 30). kreipusi į VLIKp valdybą, prašydama platesnio j
* Į šį incidentą PLB reagavo sekančiai:
paaiškinimo dėl VLIKo valdybos laiške reiškiamų I — Naune
-Trūky. March 23. 1981

R. VILIAUS

Moderaios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus
tokiu auresu:

Funeral Home and Cremation Service

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

SUSIRINKIMŲ
PRANEŠIMAI

DR. r*AUL V. DAUGIS
GYuYTOJAS

1729 S. Halsted St
Chicago. IL 60608

Charles Stasukaitis

24 Hour Service

312 ) 226-1344
——

ir chirurgas

Wesicnester Community klinikos

Medicinos aire kr orius
1938 b. mauneim

kūv

vwesicnester, Iii.

3—d Uaruo menami s
ir kas antrą sestaiueių B—8 vaL '

TeL: btiZ-z7Z7 area abZ-2728

Lietu v iv Žagarės klubo metinis nariv susirinkimas
įvyks šeštadienį,
kovo 24 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko
jai salėje, 4500 S. Ta liną n Avenue.
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra
svaroių reikalų aptarti Bus vaišės.
Rožė Didžgalvis, rast.

Dail. Zibunco Mikšio braizinys.

Service 8iS-45O6, page 06058

NELEIDŽIA TAIKOS ŠALĮ- |
NINKAMS DEMONSTRUOTI j

DR, A. B. GLEYECKAS
gydytojas ir chirurgas
SbtCIALYBE; AKIŲ LIGOS

lbU7 West lusni street
VaianUOS pagal SI išira rimą

Dr. £KAiNi±k riajbcikAb
OPTUMtTRlSTAS

KALBA UX.TUV1SKAI
2618 W. ilsi Si. TeL 737-5149
Tikrina akis, i^riiaiko akinius

ir “contact lenses”.

Dr. lxLUINAS filLLbU 1'10
inkstų, pūsles ir

Prostatos chirurgija
2oob West bird street
Vaiauaos: an irau, i—s popiet,
Ofiso reieionas: 776-2880,

Rezidencijos telef.: 448-5545

El orIda
Prostatos, inkstu ir šlapumo
takų cinrurgija.
5025 GENITAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710
TeL (813) 321-4200

Apdraustas perkraustymes

iš įvairią atstumu.

Čekoslovakijos milicininkai
Prahoje suėmė du jaunus ita
lus taikos šalininkus, kurie sos
tinės Senojoje aikštėje buvo iš
kėtę transparantą su šūkiu už
branduolmį nusiginklavimą. Su
ėmimo priežastis ta, kad jaunie
ji italai iškeltu šūkiu ragino ne
tik Vakarų Europos valstybes,
bet ir komunistų valdomus Rytų
Europos kraštus sustabdyti nau
jų branduolinių raketų disloka
vimą.
Kaip žinoma, komunistų val
domuose kraštuose yra leidžia
mos demonstracijos tik už Va
karų nusiginklavimą. Demonst
rantai už abipusišką nusigink
lavimą yra suimami ir apkalti
nami priešvalstybine agitacija.
Visa grupe jaunų italų, apie. 80
asmenų, buvo numatę Prahoje
surengti taikingą manifestaciją
už visuotinį nusiginklavimą, bet
ėekoslovakų milicininkai gru
biai juos atstūmė Austrijos-Čekoslovakijos pasienyje.
Panašiai pasielgė ir Rytų Vo
kietijos milicija su kita jaunų
italų taikos šalininkų grupe, ku
ri norėjo demonstruoti už nusi
ginklavimą Rytų Berlyne. Jau
nimo grupė nebuvo įleista į Ry
tų Berlyną ir turėjo pasitenkinti
iškelti savo transparantus prie
vadinamosios “gėdos sienos”,
skiriančios komunistų valdomą
Berlyną nuo laisvųjų Vakarų.

ANTANAS VILIMAS

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAi

atsisveikino Bronė Spūdienė ir I
SLA sekretorė Genovaitė Meiliūnienė.
Prof. dr. Jokūbas Stukas, dvie.
juse paskutinius metus Klirbo jų radijo programų vedėjas —
negaluodama. Deja, akis užmer lietuviškai iš stoties WEVD ir
kė amžinai Vienybės 98-taisiaisj angliškai Seton Hall, pasakė atmetais.
sisveikinimo kalbas.
Liko liūdintis sūnus Juozas
I
Natangas su žmona Carol ir sū- .
Septyni patarimai
I
neliu Aleksandru, Floridoj Del
moterims
tona miestelyje gyvenanti se
Ko turi moteris vengti
suo Elena Vainiūnienė, brolis
šeimyniniam gyvenime?
Antanas Vaivada, McLane, Va.,'

MIRĖ VIENYBĖS LEIDĖJA
VALERIJA TYSLIAVIENĖ

Vasario 18 d. 12 vai. 15 mįn.
naktį, ilgai artrito ir emphazinos kankinta, širdies priepuolio
ištikta, mirė Vienybės laikraščio
leidėja ir redaktorė Valerija
Tysliavienė. Velionė buvo gi
musi 1914 m. gruodžio 9 d. Philadelphįjoje. Iš pat jaunų die
nų buvo linkusi į menus. Do
mėjosi klssikine mužiką, ją ir
1) Ištekėjusi moteris vien tur
studijavo. Pasižymėję^' iT buvo prie Washingtono, ir kita sesutė
pripažinta kaip išsiląyirųtisr pia Onutė Vaivadaitė, Vienybės spau tu neužsiganėdins; jai reikalin
nistė.
tstuvės offseto rinkėja. Taip pat ga jausmo arba meilės.
Jaunutė tėvų nuvėžta-į. Lietu liko Velionės vyras Jonas Va-' 2) Moteris neprivalo laukti iš
vą, Vilniuje ėjo į pradžios^0-' būtis. Jiems lieka pagrindinė vyro tobulumo; tokio dalyko
kyklą, vėliau į Vytauto giiųiia-i darbo našta — išlaikyti Vieny nėra. Abi pusės turi gana silp"iją ir mokėsi pianinu skambin- bę iki jos šimtmetinės sukakties. į nybių ir prie jų reikia taikintis.
Velionės Valerijos Tysliavie-. 3) Apsivedant, vyras turi bū
l Grįžusi į JAV mokslo ne
nutraukė. Atsikėlusi į New Yor- nės Valerijos pageidavimu, jos ti vyresnis už savo žmoną, nuo
ką tęsė piano studijas. Pragyve dfraugafc įr Vienybės, -gerbėjai .6 iki 1< metų. Tuomet J-šeimynimui pajamoms užrikrinti, lan- prašė neįkirti gėlių, jų į’ kapines ninis- gyvenimas bus pastoves
. kė biznio kolegiją.. ;Duohą> prh- teleidžia tris puokštes, ir mal nis.
4) Nestatykite vyrui perdide’žioje pelnėsi daugiausia iš mu- davo paramos mūsų spaudai, ra
nkiniu pajamų, save įstaigą įsi- jdijui — ypač lietuviškosios spau- lių materialių reikalavimų. In
teligentiška moteris <supranta,
steigusi New Yorke muzikes dos močiutei Vienybei
Su Vaelrija Tysliavienė at jog egoizmas be saiko, gero ne.
centre Carnegie Hall name, kur
pasiekė Symphony of the Air sisveikinimas . įvyko vasario 20 atneš.
5) Neieškokit sau pilnos nereikalų vedėjos poziciją.
Pradėjusi dirbti Vienybėje, matorrume, Middle Village, N. priklausomybės, nors jūs ir pašio laikraščio vaidų. New Yor Y. Pelenai amžinam poilsiui gal čios uždarbiaurat. Sąlygos gali
ke, Philadelphijoje ir kituose bus palai'dioti jos gimtinės Phi- pasikeisti ;r jus atsidursi! be dar
miestuose, ruošė didžiulius kon ladelphijos kapinėse, bet grei bo.
6) Sekite draugiškumo, bet ne
certus, kuriuose dalyvavo Ame čiau Lietuvoje, jos numylėtam
rikos lietuvių-ir Lietuvos žyihūs- Vilniuje, kuriame-praleido ank užlaikyme. Nežiūrėkit į savo
vyrą, kaip į ^melžiamą karvu
muzikai. Taip ji .supažindino styvos' jaunystės dienas.
Laidotuvių direktorius Baltro- tę”. pasaulį su lietuvių ir kitų Bal
7) Visada turėkite viltį, jog
tijos kraštų muzikos kūriniais. Baltrūnas sklandžiai pravedė lai
nesusipratimai ir barniai bus
Su vėlionu Juozu Tysliava dotuvių apeigas.
Šeimos vardu atsisveikinimą užmiršti ir pc debesuotos dienos I
Brooklyne perėmė laikraštį Vie
nybę leisti. Sunkų įtemptą laik jautriai, gražiai pravedė velio ateis ir saulėta. Nesiskubinki-1
raštininkų darbą Vienybėje dir- nės brolis Antanas Vaivada. Ke te su diversais arba perskyrom. ’
Alfa
0o 50 metų. Be paliovos įtemp lių organizacių vardu trumpai
tai dirbdama, tikėjosi sulaukti
Vienybės 100 metų sukakties
1986-šeštaisiais metais. Per tre-

GAIDAS -• DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1421 South 50th Avenue
Cicero, HL 60650
TeL: 652=5245
CRUU KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ii laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Leidimai — Pilna apdrauds
ŽEMA KAINA
Priimam Master Charge
ir VISA kerteles.
R. ŠERĖNAS.
Tel. 925-8063

LtKstes automobiliams pastatyti
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue
\oPHLE BARČUS

TeL - 523-3572

XAOIJO ŠEIMOS VALANDOS

LACKAWICZ

fiečudieabūf b lehMlteniai*
Stotini WOPA - 1496 AM
rem Ii zO^ rivdiįes
Hsrovrft. Parke.

■

Chang* ih« oil and
titer* every 3,000 ts
8,000 mile* to avoid
wasting gasoline.

-^♦1* — Aldona Dairiom

T»W.j 771-1549

CWrCAGO MOTOR CU?B

SERVE WITH PRIDE IN
THE NATIONAL GUARD

S«. MAPLEWOOD AVI.

GM

EXPRFSSMtfD1MK

Laidotuvių Direktoriai
2424 West 69th Street

TeL RE 7-1213

TeL 9'74-4410

CHICAGO, IL 60629

Nuo 1914 metų
^MIDLAND FEDERAL SAVĮffllNGS aptarnauja taupymo ir
H namų paskolų reikalus visofi
|S mūsų apylinkės. Dėkojame
Slums už mums parodytą paM si tikėjimą. Mes norėtum buBlti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos
iki 1100,000.

VASAITIS-BUTKUS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

MIDLAND
FEDERAL

2657 W. 69th STREET
Chicago, IL 60629

1446 South 50th Avenue
Cicero, minois
Telefonas — 652-1003

T*L 925-7400

AND LOAN ASSOCIATION

PARAGINK SKAITYTI
DIEMUšTI NAUJIENOS”

8929 SO. HARLEM AVE.
Bridgeview, IL 60455
TaL 596-9400

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO, IL 60632
PHONE 254-4470
T*

M
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Chicagos Lietuvių Pensininkų
Sąjungos susirinkimas
19SI m. kovo 21 <1. 1:30 vai.
popiet saulių salėje pirm. SI.
Vanagūnas, pasveikinęs gausiai
Susirinkusius dalyvius, pradėjo
susirinkimą.
Kadangi šįmet minima švento
Kazimiero mirties 500 metų su
kaktis, tai pakvietė A. Pleškį
padaryti tuo klausimu praneši
mą. Puikiai parengta paskui! t
apie š. Kazimiero kilmę, jo šven
tumo dorybes. Baskai.ą sutiko
me plojimu.
St. Vanagynas pažymėjo, kad
šių dviejų medi kadencijoje
į Sgą įstojo 10 naujų narių ir
mirė trys. kurie pagerbti minu
tės atsistojimu.
Valdybos pranešimą padarė
pirm. St. Vanagynas. Įmokėjo
šių nario mokestį yra 289, iš
stojusių — 88.
Iš viso padaryta 7 susirinki
mai, 8 posėdžiai, 8 išvykos. Dė
kojo valdybai ir bendradar
biams. Plojimu pasitikome išsa
mų valdybos pranešima.
Kasininkas J. Blažys patiekė
finansinę apyskaitą. Iš viso pa
jamų $10,807.13, išlaidų
$2,791.02. Saldo: $8,015.51. Pi
nigai laikomi Midland banke.
■. Revizijos komisijos praneši-nią padarė J. Tamulis. Pasiūlė
‘apyskaitą ir pranešimus tvirtin
J.i. Plojimu patvirtinta.
; .1. Skeivys padarė pranešimą
iiš Pensininkų organizacijos. Pri
^pažino, kad mes nepasinaudo
jome socialiniais ir kultūriniais
•patarimais.
J. Kavaliauskas Nominacijos
komisijos vardu pasiūlė kandi
datus į valdybą ir kontrolės ko
misiją. Kadangi keletas valdy
bos narių pasitraukė, tai jų vie
ton pasiūlyti kiti ir vienbalsiai
ašrinkti dviejų metų kandencijai: St. Vanagynas, V. Paketurienė, B. Variakojienė, J. Bla
žys, J. Skeivys, P. šulas, A.
Pleškys, VI. Bražionis, M. Ost
rauskas, B'r. Erčius,
j Kontrolės komisijon suliko
įeiti: J. Tamulis, Eug. Birmantąs, B. Sebastijonas.
• P. Variakojis pasifilė suorga-

Juozas Grabauskas, iš Marquette

i Parko; J:sephine Lewis, iš Oak
Fcrest, I L: Peter Philips, iš
Kenosha, Wis ; Vincent P. KJiknizuoti ekskursija i Torontą ii aa, iš Mathews, Virg., ir Myko
Washington;].
*
’ las Kiriejus.
Buvo ir daugiau pasiūlymų.
Ač ū visiems
Pirm. SI. Vanagynas dar kar
Sekantieji p'nigniai parėmė
tą padėkojo bendradarbiams ir
kvietė vaišintis sumuštiniais ir Naujienas:
po >20 — A. Utakis. iš IIouskavute
on, Texas, ir d r. B rūta b i
I) . yvavo apie 200 asmenų. į Klaudijus Pumpučiai, iš BrighlDėk ngi valdybai už dvieju mv-l ton Parko;
tų kadencijos veiklą ir vaišes.
po *15
F e! x Mackevičius,
Nutarta, kad lankant ligonius iš IV girion Pai ko, ir E. Bagdo
bus įteikta *15 auka, p nariui nu, ė Cesznes, iš Gulfport, Fla.;
mirus, užuojautai bus paskir
>|j _ A. Paškanis, iš Down
ta *25.
ers C A’e, 111 ;
Primename, kad gegužės mė- ! X1U
S. Kasks, iš SI. Pe
nesi bus banketas su loterija, i tersburg Beach, Fla.
Už ka’en'ior ų atsiuntė: $10
K. P.
M. M lierė, iš Brighton Parko,
ir $5 S. Raštikis, iš Los Ango
las. Calif.
**
T u V. ?
*
širdingai dėkojame visiems.

ItBAL 1STAT1 FOX iALi

|

ftlAL UTATi K)t <AUJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS

IR fKM ATS NUOŠIMČIAIS

MĖNESINIAIS ISS1M0KXJIMA1X

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS R

..

>

>

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ’
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu,

Chicago, HL

2212 W. Cermak Road

BUTŲ
s.

TeL 847-774?

NUOMAVIMAS

mamų PIRKIMAS

• PARDAVIMAS

» NOTARIATAS

f

• VALDYMAI

• VERTIMAI.

. .

'

’

TISŲ RCšlį DRAUDIMO AGENTŪKT

3. BACEVIČIUS — BELL REALTY

— Dr. V. Tauras sugrįžo iš
INCOME TAX SERVICE
ilgesnių žiemos atostogų, ir ligo
8529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
Nauji Naujienų skaitytojai: nius priiminės tik susitarus.
A. Neliubavičius (per A. PanLAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. Į
genį), iš Omaha, Xeb.. Peter
— Don Varnas posto, Pagel- ’
1
gos
ir
kitų
bendradarbių
pade-1
šaldytuvams
ir
vaisių
fLEKTROS ĮRENGIMAI
Latvaitls (per A.
binis Morenų vienetas Nr. 986
ČIA GERIAUSIA VIETA
PATAISYMAI
Rosemont. P.O.; S. Čiurlionis, ruošia parengimą — Bunco — damas, per praeitų metų Kalė !oms.
Turtu
Chicagos
miesto
LIETUVIAMS.
das
ir
šių
melų
sausio
pradžią
Dirbu
ir
užmiesčiuose,
M arčius (per kauliukų žaidimus, sekmadienį,
Neseniai Maskvoje pasirašy
^rantuotai ir sąžininga L
išsiuntinėjo
daugeliui
Amerikos
dukrų Donna Kent), iš Mar- kovo 25 ‘d. 2 vai. p p. Don Var
toji 19X6-1990 penkmečiui Suo t 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.
KLAUDIJUS PUMPUTIS
4514 S. Talman Avė.
queite Parko; Stella Mikšys nas posto name, 6816 So. Western lietuvių laišką, kuriuo prašė mijos - Sov. Sąjungos prekybos I Dilelis butas savininkui. Geras inves
Tai. 927-3559
savo
tikslams
aukų.
tavimas.
(per dukterėčai Florence Vogei, g-ve.
sutartis numato 33 milijardų do
I
3 butu mūrinis su garažu. Pelningas
lerių apyvartą.
E. L.
Šios organizacijos pirmininkė ' Džiaugiasi savo jaunimo ta
pirkinys.
gyvenusi MarqueUe Parke, daD Ė M E'S VO
Fiances Urnežus praneša, kad lentais, gausiai papildytu savo
Didelis, gražiai įrengtas bungalow.
kultūriniu
lobynu
ir
lietuvybės
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 7
bus daug vertingu dovanų, ir
Traukinyje keleivis ieško sa Nebrangus.
Tiktai $126 pusmečiui automobilio
(per A. raskonj). is
išlaikymu
ir
prašo
aukų
‘
*P.
Lie

visi bus pavaišinti kava ir py
liability draudimas pensininkams.
vo kišenėse bilieto, o kontrolieI Cleveland Ohio; Michael Arituviui
”
,
Jungtinių
Tautų
bylai,
Kreiptis: A. LAURAITIS
:
ŠIMAITIS
REALTY
;
ragu. Gautas pelnas bus skiriak rius nekantriai laukia.
4651 S. Ashland Avė.,
son, iš Fa rfield. Conn.; A. Marlinki
susiklausymo
bei
taikos.
mus kariams veteranų ligoninė
v . Chicago, III.
— Žiūrėk, tamstą, turi įsikanINSURANCE — INCOME TAX
tinkus, iš Marquette Parko; P.
Tęl.
523-8775 arba 523-9191
se.
Į Mielu noru jiems pasiųsčiau dės dantyse, o ieskĮii kišenės?,
Ramonas, iš Marquetie Parko;
2951 W. 63rd St
— sako kontrolierius ir, ištrauKitoji komiteto narės yra: pinigų, jeigu
Juozas Tijūnėlis,
Farm in g ton.
TeL: 436-7878
dinių
i
kęs
iš
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C.onn.; Dora Sluz, iš Lyons, Ill.; Violet Jocius, Joanne Sobeckis. i
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S. Linkūnas, iš LaSalle, P.Q.; Jean Pargatiskas Valerija Stanai-* Lietuviu Bendruomenės
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Anelė Pocienė
5\ ... 'f j medinę rezidenciją su atskiru 4 kamI
{patriotinę lietuvių spaudą — rejau nučiulpti pasenusią bilieto | tarį-ų t>utu — tėvams ar uošviams,
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data, __ šypteli draugelis
Į Kambariuose kilimai. 2 židiniai. Kabo
į Naujienas.
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! pusryčių stalukai. 90 pėdų sklypas
.^ALL NATURAL...
f u pagarba,
su 2 garažais po 2 mašinas. Apžiūrėti
ŠMEIŽIA, NIEKINA, IGNO- •
galima tik susitarus.
EXTRA GENTLE AND
Į
Įslaigos
viršininkas
sekre

RUOJA, BET DRĮSTA
V. Perminąs
PREDICTABLE LAXATIVE £
Skambinti 5S6-2362
torei:
PRAŠYTI PINIGŲ
po 7:30 vai. vak. kasdien.
I
—? Užkabink šilą pranešimą j
I
Piecrganizuotcs šeimos tėvas
NAUJAS UOSTAS
ant laikrodžio — aš noriu, kad ’
M. ŠIMKUS
ir
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pirmininkas
Vytautas
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visi jį pamalylų.
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Notary Public
Kamantas, Tomo Ptemeikio, Al-j
24 TABLETS J
INCOME TAX SERVICE
gimanto Gečio, Mykolo Drun- j Sovietų valdžia pasirašė suv. 1983 ChaKem, Ine.
! tartį su Suomijos ir Vak. Vokie@ Būtų visiškai nesunku pa
I tijos rangovais naują uostą sta- I gerinti pasauli, jei mes nors kiek Į Tuo reikalu jums gali daug: 4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu
> lyti prie Talino, kuris kainuos pagerintume patys save.
padėti teisininko Prano ŠULO
iškvietimai, pildami pilietybės pra
i! 175 milijonus dolerių. Uostas
paruošta ir teisėjo Alphonse
šymai ir kitokie blankai.
WELLS peržiūrėta “Sūduvos”',
’ bus vienas iš didžiausių Baltijos
i išleista knyga su legališkomis.
j jūroje ir jo statyba užtruks iki
1987 metų. Jis bus pritaikytas
formomis.
grūdų ir maisto transportui.
Siuntiniai j Lietuvą
Knyga su formomis gauna-'
i
■na Naujienų administracijoje/ V
; Pagrindiniu rangovu bus Šuoir kitus kraštus
I
j mijos uostų statybos konsorbu
7
P. NEDAS, 405* Archer Avenw
rnas, kurio atliekamų darbų verMiko šileikio apsakymų knyga
Chicago, 111. S0632, Tri. YA 7-5H*
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“Liucija” jau atspausdinta.
1
Grūdų elevatoriams įrengimus1
pristatys Vak. Vokietijos firmaJ
Buehler-Miag. Suomijos firma
C 1932 Dorsey Laboratories. Divjeion of
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 63501
Autorius pavaizduoja lietuvių
EKE pristatys įrengimus mėsos
Homeowners Insurance
★

SalHepatįra

KAIP SUDAROMI
TESTAMENTAI .

DR. ANTANO RUKšOS
619 puslapiu, kietų viršeliu l
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For constipation relief tomorrow
> reach for EX-LAX tonight. <

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

gyvenimų nuo XX šimtmečio
pradžios iki II Pasaulinio karo.
22 ilgesni ir trumpesni apsa
kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas
autorių: 6.729 So. Campbell
Ave., Chicago, IL 60629.

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'

KAINA — S17. '(Persiuntirrui pridėti $1)
Siųsti čeki:

ti dabartiniame pasaulyje, nes
niekad negyvensi tokiame, ku
rio tu nori.

C Ex-Lax, Inc.. 1982
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Advokatas •

e Apsiprask ir išmok gyven

Read label and follow
directions.

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

Good service/Good price
F. Zapolis. Agent
320814 W. 95th St
Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

GINTARAS P. ČEPĖNAS ;
j

TeL 776-5162
1849 West 63rd Street
Chicago, DL 60621

I

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

I

Naujienose galima ganti nepaprastai {domine gydy
toja, TitūonKenės veikėjo ir rąžytojo atiminimos.

Aleksas Ambrose,
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CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
autorius,
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausi*
Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai.
Kaina $18.
Persiuntimas — $L
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

ji

,

ADVOKATŲ DRAUGIJA
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Dr. A. Gumči — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1906 [
metę {vykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h '
susirūpinimą---------- ------------------------------------- --- js.oC *

i

Dr. A. J. Gusaea — DANTYS, jg priežiūra, sveikata Ir
grožis. Kietais vlrieliaia|4.00!
MinkiUis virleliajg,tik
|3.00 į
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Galima taip pat užsakyti pažtn, atris n t u» ėek| arba
mooėy orderį prie nurodytos kainos pri*
gedant 11 persnntimo ({laidoma.

NAUJIENOS,

V. BYLAITIS
ir V. BRIZGYS
Darbo valandot:
Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet.
Šeštadieniais pagal susitarimą.
<606 S. K*dxh Ava.
Chloro, IM. 6062$

TeL: 778-8000

Dr. A. J. Goweo — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
I
ŽMONES. Kelionės po Europą{spūdžiai. Tik_____ |2.0f Į

»

Darbo valandos: Kasdien: nuoy
9 vai ryto iki 6 vaLL vakaro,
šeštad/ nuo 9 vai. r. iki 12 rak d.
Ii pagal susitarimą.
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