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- Iš AFRIKOS ATBĖGO 
BRONIUS VENCLOVA

Sovietų. tarnybai į Congo val
stybę Afrikoje prieš pusantrų 
melų išsiųstas 29 m. amžiaus lie 
tuvis istorikas Bronius Venclo
va šių metu vasario mėn. iš tar
nybon paitraukė, pabėgo i 
gretimą Zarrės valstybę. kur 
kr,ridėsi į amerikiečių Įstaigas, 
prašydamas palitinio priegiobs^ 

eio, kuris jam grei t buvo- suteik-

Kovo 29 d. Venclovas atvyko 
į JAV-bes ii apsigyveno New 
Yorke. Pirmas Velykas laisva
jam pasaulyje atšventė buvusio 
VLIKo pirmininko dr. Valiūno 
narnuose, esančiose Long Island. 
Naujasis atbėgėlis be lietuvių, 
laisvai moka rusų ir prancūzų 
kalbas, o šiuo metu intensyviai 
makosi anglų kalbos. Vos atvy
kęs pas Valiūnus, giminaičio To 
mo Venclovo lydimas, jis teira
vosi jkaip jam gauti Lietuves už
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PREZIDENTAS PAKEITĖ POLITIKĄ, AMERIKA 
PADĖS KOVOJANTIEMS

Kombodijoje ėjo kruvinos kovos tarp Vietnamo 
rusiškų ir Kinijos komunistų

Washington, D.C. Atstovų 
rūmų užsienio komitetas nuta
rė paskirti penkis milijonus do
lerių Kombodjjos kovotojams. 
Iki šio meto Kambodijoje ėjo 
kruvinos kovos tarp Rusijos ir 
Kinijos komunistų. Rutsaj rėmė 
Vietnamo komunistus, o kinie
čiai rėmė Chmer Ruge Ksm’oo-

pasi?nyje Chmer Rouge karių 
visai nebuvo. Strateginiuose pa
sienio- paktuose atkakliausiai 
prieš Vietnamo komunistus ko
vai vadovauja buvęs Kambodi
jos premjeru Son Sann. o kS 

va
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j dovavo Pekino užsienio p 
■ kai ištikimas Pol Pot.

li-

tai grupei, žymiaj mažesnei 
dovauja buvęs Kambodijos prin 
cas Najami. Kovotojai gynėsi iš 
tisus 4 niėnesįus. jie dar ir šian 
dien priešinasi rusų valdomiems 
Vietnamo komunistams.

Prez. Reaganas prašo Kongresą paskirti S5 milijo nūs dolerių 'Kcmbodijos pagalbai, bandančiai išsivaduo
ti iš komunistinės vergijos. f

■ 4

Yarka A Simučiu, kuris paža_
sienio paša. Dr. Valiūnui tarpi-- dėjęs pasą išduoti atlikus rėika- mįninką: 
ninkaująnt, jis susisiekė su Lie-1 lingus formalumus, 
tuvoš generaliniu konsulu New

taip pasįsakė apie VLIKO pir-

Rep.
“St. Petersburge, Floridoje, 

mano rajono, gyventojo ir drau 
go dr. C. Kazio Bobelio gyveni
mo veikla simbolizuoja šį (liė-

D. BRITANIJOS VALDŽIOS ATSAKYMAS,Į .
: - 1 LIETUVIŲ KREIPBIĄSI

iPanašiu laiškų apie žmogaus J ta’s- Nuogto laiko jis negali grjž 
teisiu geidimus okupuoto] Lie-] « i sayp'tęyymę. Tačiau jis tuh 
tuvojį»^į& vadovui dar-* remdamas 1^;
bieėiif^^fck pašalė D. tuvius,-.jojančius prieš soviė-1

. D.’Britanijoj,užisenio reikalų 
irihristerijjeą<- at§t(iyas,fauio 10

tuviij^ąj^nybS Ja-
ro'A^įo laišką, kuriame jis ,pra-‘ 
še-; ^triilĖįierės ’pirminiiikės-, M. 
Thi^icter -iškelti; lietuvių.pipJiti- 
nhf kalinių klaushnię M,“ Gdfte- 
č^A-lai^^mĮtr'nmfm''' \

i^A^a&ymė. 'yaŠOfftą; . kad. M/ 
T^iafel^Hr:tLžs.ienrO' reikalu mi- 
nMeriš Sin Geoffrey 'Howe pa
sisakė apie žmogaus tęisfų pa- 
neligmą ir nurodė Į Helsinkio 
bai^hrinio akto įpareigojimus. 
Gorbačiovas į tai atsakė, ’ pami- 
nėrfemas Sovietų įstatymus ir 
tvirtindamas ,jog daugeliui so
vietu piliečių buvę leista emig
ruoti. ?

Tačiau britų ministerial ne
paliko jokių abejonių, kad jįe 
ir tpliau kels tuos klausimus, kol 
sovietų elg?sys žmogaus teisių 
atžvilgiu žymiai nepagerės. Už
sienio reikalu ministerijos atsto
vas ^užtikrino J. Alkį, kad jo lai
ške paminėtoms idėjos* ir asme
nys nebus pamiršti.

imigravo.... j JAV-bes 1948 me-.

tuvoj^^^^s va<i°vL^ dar- 
bieciufe^e^ri^įdek pasate D.
Britan^'-J^^jo Sajūngos-į tuą ir besistengiančius atgauti 
politinė koordįt^ė Ingrida-j savo religinę ir asmeninę Ims-. 
Petrauskaitė. Ji paišinėjo ir taM
kad visos D. Britanijos Vyriau
sybės atsįsakė de jure pripažin-' 
ti Pabaltijo valtybių įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, i. ’ ’ y •* -• f ■

. Iš opozicijos vadovo įstaigos 
1984 m. gruodžio mėn. gautas 
atsakymas, ; kuriame rašom a, 
kad savo ^ laikymosi Maskvoje 
metu, jis Černenkai paminėjo 
keletą individualių atvejų ir pa
sisakė bendrais žmogaus teisių 
klausimais.

* * *
FLORIDOS KONGRESMANAS 

APIE DR. K. BOBELĮ
atstovas C. W. BillFloridos

Xuo 1979 metų dr: Bobelis 
yra 
mo 

. kia. 
mą 
ramčiams.”

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini]
Komiteto, pirmininkas ir tėi* 
moralę bei finansinę para- 
Lietuvos pogrindžiui ir lai’k-į

ELTA I

PIETŲ SUDANO KARIAI 
SUKILO

vasario 21 d. JAV-b-ų Kcngre-j nešiu laikotarpyje, 
se pasakė kalbą Lietuvos Ne- jje dar davė gen Dahad 3 metus
priklausomybės šventės proga 
ir vėl Įtraukė j Kongreso užra
šus (Congressional Record) dvi 
ankstesnes rezoliucijas, kuriose 
reikalaujama pilnos nepriklau
somybės Pabaltijo tautoms. Sa
vo kalboje kongresmenas Young

KALENDORĖLIS

Balandžio 13 d. šv. Hepme- 
negiidas, Strctis, Bangpūtis.

Balandžio 14 d. šv. Justinas, 
šv. Va teras, Visvaldas, Didutė.

Balandžio 15 d. šv. Anastazi
ja, Vilnius, Mažutis.

šeštadienis — pirmadienis — 
Saturday - Monday, 13-15, 1985

Saulė teka 5:16, lėidžiąsi 6:28.

Debesuotas, šiltesnis.

• Sekr. George Shyttz tariasi 
su atvykusiais Artimųjų Rytų 
atstovais apie taikos galimy-

GEN. DAHAB SUDARO CIVILINE SUDANO 
VYRIAUSYBĘ

Jis pasiuntė savo atstovą i Etiopijos pasieni, kad 
tartųsi dėl valdžios

KAIRAS, ^igipt. — Sivar ai 
Dahab vakar per Chartumo ra
diją paskelbė, kad jis planuoją 
sudaryti civilinę Sudano vy
riausybę. Jis nori sudaryti tokią 
vyriaūšybę. kurioje būtų ne 
vien tik musulmonai, bet kata
likų ir gamtos garbintojų atsto
vai. Jis nenori, kad Į Sudano rei
kalus kištųsi Libijos ar Etiopi
jos atstovai.

Matytį, kad gen. Dahab taria
si su buvusiu krašto prezidentu 
Gafar Nimeipiu. Pastarasis pa
pasakojo, kad jįs tarėsi su prez. 
Reaganu ir kaip susitarė dėl Su 
danui reikalingo maisto.

Gen. Dahab jau kalbėjosi su 
Washingtono vyriausybės ats
tovais. JAV prižadėjo jam lne
jau pasiųsti būtiniausio maisto 
badaujantiems.

Gen. Nimeiri Egjpte turi 
namus

f

!CH ARTUNAS, Sudanas.—Pie-1 
tų Sudano karo vadovybė pra
nešė, gen Sirual-ai Dahad ( kad 
7 dienų laikotarpyje Sudano ka
ro -vadai perduotų valdžia civi
liams.

Karo vadovybė prižadėjo per
duoti vyriausybę civiliams 6 mė-jkas kelias valandas kalbėjosi su 

vėliau ’

Egipto prez. Hosni Maubora

HOČIA VALDĖ ALBANIJĄ
40 METŲ

TIRANA, Albanija. — Turkų 
imperijai valdant Balkarų pu.-’ 
si-ssilį M.'O metų, Albanijoj, ap
migs seno musulmonai. ■ • j

Nuo 1912 metų albaniečiai :ve 
dė kova demokratinei santvar-l 
xai ;xe>li,bet prezidentą Ackaco.; 
Zoga jis išrinko tiktai 1925 me-.

i :tais. 1928 metais Albanija 
dovu tapo jaunas Enver 
Jis tspo komunistų par’Jjc 
retmium ir va:dė kraštą s 
! i no pa

sek-

iba.
Kada rusai m adė j c k ibtis 

banijos vidaus reikalus tai 
l akė visiems rusams 

žiuoti iš Albanijos.Tada jis sus 
dėjo su Mao 
I 'i j rgui pr 

hnver IL 
Tito Broz, bet
varus k štiš į Albanijos reikalus 
Jam mirus. Albaniją valdys ii 
garnet is Houisus drau ir da 
barti 
la

Ho- 
,, - i

Rusai pasiuntė Vietnamo ko
munistu karius i Kambcdiją, 

1 s ... . 

’ kuriems pavyko užimti veik vi-
■ sas Kambodijos provincjjas.Ru- 

sų ginkluojami, engiami ir mai-
: tinami Vietnamo karįai paver, 
i gė visą Kambodiją, bėt nepajė-
■ gė užimti Tailando oasienv esan 
čių kelių strategnų kalnų. Ten 
gana atkakliai gynėsi Chmer 
Rouge ginkluotos grupės, o 
prieš porą metų pasienį Vietna-! 
mo komunistai paliko ramy
bėje.

~ Prieš tris menesius Vietnamo 
komunistai ir vėl puolė pasieny 
susispietusius Kambodijos ko
votojus, bet Chmep Rouge pa
sienyje jau nebuvo. Jie pajėgė 
prasiveržti pro vietnamiečių 1 
fronto lįnijas ir :š:,hkirstė po vi-Į 
są Kambodiją.

•Kada Alsfcvų rūmų užsienio! 
komitetas 21 balsais, prieš 9, nu j 
tarė paskirti penkis milijonus Į 
dolerių Kambodijos kovotu-1 
jams, lai daugeliui atrodė, kad į 
Prezidentas pakeitė iki šio me
to vestą užsienio politiką, ir j 
rengėsi padėti Chmer Rouge, j 
kad padėtų išvyti vįetnamie-į 
čius iš Kamhod jos. Iki šio me- i 
to dabartinė JAV vadovyliė ko-į 
munistams jokios pagalbas ne.,

Cetungu. Tensu1 i
ri-.s vclivli R.- Tikta’: P ksdl
ri susidėjo su!Prez- Pranas turėjo galvoje' 
neleido jugosle- \isai ki* kilib P^-ėjo. kad pa- ■ 

‘ iriais

Penki milijonai doleriu y .a 
dabai maža parama, jeigu ji h.is 
duodama viršuje paminėtiems 
kovi.tojams.

Užsienio diplomatai mano, 
kadVielnomo komunistai patyrę 
apie Amerikos paramą kad ir 
mažą, gali nutarti iškriiauti- iš 
kamlxidijos. Kraštą jie užėmė, 
■bet labai kainuoja, kaip ir Af
ganistane. Jeigu teks dalvkas 
įvyktų, taj parama šioms gru
pėms reikalinga administracijos 
aparatui sudalyti.

— Buvęs Kambodijos prem
jeras Son Sann ketvirtadieni 
buvo Washingtcne ir tarėsi su 
sekretorium George Shultz anie 
kovas su vieš 
bodijai reikal 
JAV ginklai.

moderniški

— David Webb l: ūdijo teis
mui. kad žmona jam viską išpa
sakojo. Ji teisingai elgėsi, būdy
dama teismui,kad teisėjui ptfeš 
6 metus melavusi. •

— Prezidentas Reagcnas pa
su- 
vė-

reiškė, kad jis pirma
oaciovu. o
C1 z » " Q I I ZV > 'I te <

rencijoje.

demokratinei santvarkai įvesti, 
Tokia santvarka buvo įvesta Ar I 
gentinoje ir Brazilijoje - Ji prij 
valo būti įvesta ir Sudane, i

Į
Pietų Sudano karo jėgoms vai 

dovauja John Garang, baigęs1 
aukštąjį mokslą Amerikoje, Ku
rį laiką jis tarnavo Sudano ka
riuomenėje pulkininko laipsniu, 
bet jis metė Sudano karo va
dovybę ir persikėlė į Pietus, Jė
gų centras yra Etiopijos pasie
nyje, iš kur jis gauna ginklu ir 
maistą.

Iki šio meto gen Dahad
kreipė jokio dėmesio į Garango! maitinti, 
pareiškimą, j

nn-

atskridusiu Sudano prezidentu! 
Nimeiri.Jis kalbėjosi ir su buvu Į 
siu Sudano štabo viršininku 
gen. Dahab.

Gen. Nimeiri nutarė tuo tar
pu Į Sudaną nebegrįžti, kol busi 
sudaryta nauja vyriausyte. Iš I 
Kairo buvęs prezidentas Nimei
ri važinėja į Aleksandriją, ku
rios priemiestyje jis turi savo 
nama.Larkinai jįs pasiliks Egip-

Pranešimai sako.kad visi susi-
■ tarimai su gen.Nimeiri bus vyk

domi. Sudanas gaus iš Ameri-Į 
kos pažadėtą javų kiekį badau
jantiems S dano gyventojams■

— Illinois valstijoj, Indianoj 
ir Michigan serganė us Salmo
nella batkerijomis siekia 2,800 
žmonių. Mauonia ,kad apskuro-i 
d-jo užkrėstu pienu.

— Cathlecn Crcden 
pasakė te smui. kad ji

*ėjui. Su Dcbsonu ji
i j< kių santykiu.

melavo 
neture-

Hočia paliko sočius gyventojus

Sirdaną valdantį karių grupė j 
neleis Lib jos ar Etiopijos agen
tams kištis ; Sudano vidaus rei
kalus.

Kaip sostinėj, taip ir kituose j 
Sudano m i s tuose streikai už
drausti.

— Jewell bendrovė uždare 
savo pieno paruošimo dirbtuvę 
Franklin Parko Dean dirbtu-' mas O'Neil 
vSje.

— Gorbatovas kalbėjosi su) 
Atstovų rū:nu pirmininku Tho-Į 

Ir. teveik 4 valan-Į

liečia pak’ko visus Albanijos 
gyventojus sočJus, gerai apsiren
gusius. Niekas nemoka valsty
bės mokesčių, nesikiša i gyven
tojų tikėjimą ir Albanijoje nėra 
nė vieno svetimo kareivio ir ne
turi savo kariuomenės.

Kiekvienas gyventojas ym įt
rauktas ginti savo sienas ir ne
įleisti j Albanija jokio užsienio-Į 
č;.o. Jis vedė kovą prieš graikus 
ir jugoslavus, kurie norėjo įsi
veržti j Albaniją.

Hočia turėjo žnTcną ir 3 vai-’ 
gus. Jis gyveno Tiranos priemio 
styje, ned deliame sode. Hočia 
parašė 32 tomų Albanijos isto
rija. Hočia stengėsi taip v;ska 
tvarkyti, kad vielos gyventojai 
Inrėlų viską ir savo žemės, so
dą,daržą ir jūros pakraščiu. Jau
natvėje jis buvo Stalino ir Mao 
Cetungo šalininkas, o vėliau gy-*

HUNGARY
RUMANIA

t

ALBAN

Tiranoj, Albanijos sostinėj, vakar mirė Enver Ho- 
Dabar kraštą valdys Al

banijos prezidentas Ramiz Alla.
nė tiktai Albanijos sienas ir rū- Čia, Albaniją valdęs 40 metų, 
pinosi gyventojais .



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

miegojęs.
Norėdamas patirti ką jis su 

kvoteriu darys, pirma pasiūliau 
cigarą.

ŠVENTOJI KQVA

PASIKARSIMAS PRIE BARO

<EL)

Viena- a m perai pažįstamas 
KGB ista-t š d b?ruiiė^ Lietuvos 

- dipukam^ smegenų plovmo 
; qent.is. -u kuriuo prie “hign- 
ba’l.o" ue riiai p .£ilo>ofuojame, 
pasilakė pai asę^ laišką Petro* 
i iui — Kultūrinių ryšiu su užsie 
n u komisarui, kad masiniai ga
mintų šiems. 40-ies Lietuve- pa 
versimo jubiliejiniams metams 
maišelius pripildytus po ketvir-j 
t i k logramo amerikoniško sūrio 
ir po porą g lių iš po lietuviško 
ąžuolo, na, ir dar pc» pusę skil
telė- džievintu baiavykų. Sun 
mes čia sukombinuosim, o gdes 
ir baravykus teparūpina mūsų 
aukštųjų mokyklų studentai ^a- 
vrritgr.liais. Maišelius Sibiran iš
tremtieji per vieną diena paga
mins. Apie tai nedelsiant para- 
švti ‘‘Gimt. Krašte”, kad šiais 
metais visi, kas tik atsilankys į 
ak. Lie:u\ą gaus po toki maiše
lį dovanų.

šiuos dovaniiiiuš . maišelius 
Įteikti viešbutyje “Lietuva” bet 
tik išvykstant, kad maišelį pasi
griebę nepabėgtų - :Pirma- turi 
pamatyti mūsų int u risčių apro
domas, išskirtinai parinktas rau- 
donosios Lietuvos grožybes, da
lyvauti daftių ir šokių šventėje, 
kurioje Lietuvos jaunimas tur- 
ki-tan-liet;iviškaiš drabužiais pa 
sumose pašoks >xpadainuos ant 
tą vo u ep rkL<^ 
prieš 40 metu)' kai’sto." Kai mū
sų ‘‘pei’saiės^Ąyisas jubiliejines 
ceremonijas ątUks. ■ pirmiesiems 
grįžtantiems -dovanas sąžiningai 
atiduoti bet, prieš metų galą 
per-istengti nebereikia..^

“Užtikrinau dranga Petianį”, 
pasakė man. -mano ,misi gėrimu 
^’raugas KGB-istas. patvirtinda
ma- kumštimi į baro lentą, kad 
nei “highbąj^s” apsivertė, ‘‘kad 
lankytojų bus eilių eilės ir grūs 
tys į mūsų didingosios, raudono
sios armijos “išlaisvintąją Lie
tuvą”.

Petronis gal dar nežino, kaip 
čia Amerikoje, kai valdžia duo
da badaujantiems — poor peo
ple’’ Siivo sūrį, tai dipukai kaip 
v ėž;ai ant degintos varlės supuo
lę mušami eilėse su juodukais 
net. be policijos neapsieina. Ne
svarbu ir be skirtumo, kad tūks- 
tantinės banko knygutės kišenė
se kad trijų rezidencijų bei ket
vertus automobilių 
Jie visai nepaiso. Kad vakare 
Revizija ir vakarinių laidų 
dieji laikiaščiai jau duoda 
veikslus ir aliarmuojančius 
šiniu

na. Abejoti visai nereikia, kad 
mūsų gudriosios inturisto “ins
tant"’ nuotakos tikrai, jau suge
bės kaip suorganizuoti dipukų 
visokius menininkus ii chorus 
būriais atvykti ir "garbingai” at
švęst; mūsų pergalę ant jų pa
čių tautos lavono.

Manau, sūrį iš Amerikos iš
vogti lengviau nei atomines pas
laptis.

ET — Extra — Terrestrial— 
Ne šios žemės būtybė

BŪNA IR TAIP—

ar-Vienas lengvosios scenos 
tistas pasakoja tokį savo nuoty
kį:

Anądien einant Madison gat
ve mane užkabino kožkoks ti
pas ir paprašė "kvoterio”. Atro
dė, kad kvoteris jam ne juokais 
buvo reikalingas. Buvo nesisku
tęs, apšepęs, drabužiai kaip iš 
maišo, be to išvaizda tokia, lyg 
žmogelis būtu visa savaite ne-

— Ne. ačiū, — atsakė apšepė- 
lis. — Aš nerūkau! Už k voter į 
galiu šį tą gauti užkąsti.

— Ei, — sakau aš, — eiva į 
barą, aš nupirksiu porą gurkš
niu!

— Deja, — užprotestavo be
rnas, — ?š jausmais nesudumė- 
jęs. Negeriu!.

Vis tiek nepasiduodu. — Eiva,
— sakau — į lenktynes, aš fun- 
diju! — Nujaučiau, kad galimi 
abudu laimėti.

— O, no, — šokte sušuko jis,
— aš negembleritioju; aš tik kar 
ts nup karto valgau, kai pinigu 
gaunu!

— Okei, okei, — suraminau aš 
jį, — bet pirmiau negu aš tau 
duosiu pinigų, aš noriu tave vež 
tis pas save Į namus ir prista
tyti mano žmonai

— Aš dėl užkandžio bet ką pa
daryčiau, — sutiko valkata, — 
bet pirma norėčiau žinoti, ko
dėl tamsta norite mane prista- 
tvti savo žmonai9

— Maždaug štai kodėl, — atsa- 
kiau. — Noriu, kad mano žmona 
savo akimis pamatytų, kas pasi
daro iš žmogaus, kuris nerūko, 
negeria ir negembleriuoja1

BOITS H MUTS FROM REPVSt/C

"Allas not lost, gentlemen! At least a half dozen -OOxCKj bolts 
are in orbit at this very moment I"

naudingiausius vitaminus. Kad 
lietuviai savęs neskriaustų, tai 
jie patarė lietuviams valgyti bul 
ves su lupynomis.

— Jie išveža geriausias mūsų 
bulves, o mums liepia valgyti 
bulves su lupynomis! Tegu jie 
pasikaria! Tegu jie savo moks
lininkams kiša į-gerklę bulves 
su lupynomis, <k‘mes jau valgy*
sime kaip mums patinka, aiški
no lietuviai ir bulves kepė. >

t — Bet aš ūžėjau pas Andriu-

SENELIS IR ASILAS
įžūlus vaikinas paklausė se- 

‘riėlįi
— Ar tiesa, kad į senatvę žmo

gus darosi silpnaprotis?
— TA/p. — atsakė senelis. — 

Bet tiesa ir tai. kad dvidešimt
metis asilas yra senesnis už še
šiasdešimties metų žmogų.

■

POKALBIS LAIDOTUVĖSE

— A—a; o aš matai, galvoju,, 
kodėl jis šiandien karste guli! .

Psichiatras kalbasi su pacien
tu:

—Iu kada jūs pastebėjote.kad 
jaučiate malonumą, mokėdamas 
mokesčius.

savininkai. 
te- 
di- 
pa- 
ra-

SOS — Amei ika badau-

— Aha, jūs tai pykina?... — 
klau.da ateivi.-, komunistą, žiū Į 
r?ntį į religinius ženklus- Tiesa, 
velionis v są kuka buvo ‘pažan
gus’. bet tik laidotuvėse pridė
jo prie jo religinius simbolius..

— Ir kas čia tokio! — atsakė 
komunistas. — Jeigu būtų pri
dėję prie jo kūjį ir piautu.vą. 
tai daug kas pamatytų, kad jis 
’škeliavo ne i aną pasaulį, bet į 
Sovietų Sąjungą....

» » »

— Klausyk. Abraomai, tu1 ne
žinai. kodėl čia šiandien tiek 
daug žmonių sssirioko? \

— Tai ką, ar nežinai, jog Sa;- 
dotuvės?

— O kas gi mirė?
— Joskis.

* * *
Tipel:s atėjęs į vaistinę prašo 

vaistų protui pagerinti.
— Vaistai tau mažai tepadės, 

—sako vaistininkas. — Ar ve
dęs?

— Tai apsivesk, žmona tavo 
protą sutvarkvs-

Ponin .Lilijana -ako kaimynei 
kino filmo metu:

— Kiekvieną kartą žiūriu šį 
filmą ir pasakysiu jums atvi
rai: šiandien aktoriai vaidina 
kaip niekada.

* * ♦
Gydytojas:
— Gerbiamoji, jūsų vyrui rei

kia absoliutaus poilsio. Ir jokio 
nervini mosi.

— Viekas aišku. C mar. reikia 
naujo apsiausto-

— Sveikas, Maiki!
__Sveikas gyvas, Tėve!.
— Praeitą savaitę,- kai papū

tė šaltas vėjas, snigo ar lyjo,tai 
rūgštūs pienas vėl dingo nuo 
stalo.Bet porą savaičių prieš tai, 
kai oras buvo atšilęs ir bulvės 
pradėjo leisti diegus, tai Cliica- 
gos lietuviai ištraukę, rūgėtų pie 
na... Rūgštaus pieno galėjai gau
ti Neringoje, Tulpėje ar ^ki toje 
lietuviškoje valgykloje^ Mūsų 
šeimininkės pieną taip gražiai 
moka suraugintįkaĄgali piautį 
peiliu.Pasiėmi šaukštuką, atriek, 
ki pieno riekę, ,-pakari.di dalį šu
tintų bulvių,''tai gali valgyti, Tt

' rr valgyti -ir valgyti,,'
Visi mes prie šutintų balvių 

bulvių įpratę. Čia Amerikoj ga
li jų nusipirkti kiek tikta nori. 
Iš lusu-paverjjį ’̂ Lietuvos- jara? 

■.ntša. kad ten bulvių turi tiktaį 
kolchozų prižiūrėtojai. Mies
tuose bulvių nėra. Pavasarį, vos 
tiktai "galvą pakelia .švieži bul
vienojai, lietuviąms reikia vežti 
bulves į Maskvą.Pirma rusai ap
siėjo be lietuviškų bulvių, bet 
šiandien negali. ’be jų apsieiti. 
Lietuviai ne tiktai prieš Krem
liaus ponus ir ją šeimas,bet maį-', 
tina Maskvos policiją,kareivius. ■ 
kabegistus ir kitus sovietinius! 
valdovus. Be bąlvių jie neapsiei-Į 
na. Lietuviai privalo bulvėmis 
oripildyti ne tik krautuvių mai-

; šus, bet privalo pripildyti ir san1 
dėlius. Lietuvoje bulves žmonės į 
laikydavo smėlio duobėse. Ten 
jos nesušaldavo, ir visą laiką 
bulvės buvo šviežios.

Maskvos mokslininkai išaiš
kino, kad bulvės turėjo įvairiau* 
šių B vitaminų, bet tie vitami
nai buvo tikta? bulvių paviršiu
je, po pačia bulvės lupena.

Lietuviai, bulves skųsdami.nu- 
piauna storą lupyną. Kartu su. 
lupyna jie nupiauna ir pačius 1"

rskevičių, seną savį) pažįstamą,, 
'dar iš Lietuvos. Jo duktė Elena 
buvo gimusi Vokietijoje, 'bet 
prie sūgštaus pieno pripratę.Da- 
bar rūgštus pieno- su bulvėmis 
jai buvo skaniausias maistas.

— Ji buvo gimusi Vokietijoj, 
' bet josios .vyras, baįges Kauno 
: universitetą, mėgo,,.fotografuo
ti. Ji$ buvo nusipirkęs kelš fo
to aparatus ir visą laiką juos 
knibinėjo. Motina atneša jam 
skystaus pieno ir bulvių. Stalas 
buvo apkrautas, tai daiktus pa
stato ant atomano. Žentas val
gyti neskubėjo, nes j am rūpėjo 
nustatyti, kaip išėjo futbolo 
rungtynės . 
i » - _ < - ** A

Tuo tarpu į kambarį įėjo Ru
dis, didelis šuo, prie pieno pri
pratęs. Bulvių jis neėsdavo, bet 
pieną su Smetona noriai laižy
davo. žentas šunį išvijo, bet 
pas jį įžengė žmona. Pastebėju
si rūgštaus pieno dubenį, atsi-

Kn šankiai, kad doleris jums baisiai reikalingas, 
Kad mūsų centai — vaistas jūsų vargui stebūklingaa? 
Ko žodeliais gražiais mus gundot kas sykis;
Tamsuoli, duok eentą! Tamsuoli, tik tu palaikyki 
Mūs kovą šventą!....

Ko siūlotės patys mums parodyti kelią, 
Kuris naktį prašalins, duos giedrią dienelę? 
Ko šaukiat: Į kovą! Aukokit! Nežūsim! 
Tik remkit dalyką — mes jums vadais būsim?! 
Jei ne, — tai pražūsim....

Nusidirbę, pailsę ir dar prakaituoti, 
Skubam (ir kaip dar!....) taupyti, bet ir jums dar dubti.

Vis klausti bijom: kur centas, į jūsų kišenę sudėtas. 
Kas jį ten doroja?

Tylūnas Uodega

ši į tėvo fotografiją ir j žmonos 
gramafono plokštelę.

• Su ta tikrąja meile yra pa
šėlęs reikalas ji ateina arba ka
da dar neturi pinigų, arba kada 
tik pinigų beturi.

• Kaip motėm yra tokia 
darbšti kaip bitė, tai tikrai ji 
turi gylį.

® Kiekviena mergaitė nori tu
rėti žiedą ant savo piršto, tik 
ne siuvamąjį.

• Norint gauti žmoną, rejka 
iinga meile; norit ją išlaikyti,rei
kalingi pinigai; o norint jo§ nu
sikratyti, reikalinga daug pini-

.• Kai vyras prisiekia mof^> 
rei, kSd ant rankųž-nesios, 
gali būti tikras, kad ji pradės 
sunkėti. .. ’

* Kad .kalbos būtų galima ^pa
versti- elektra, vienui vienos, po
niučių . galvutės užtektų viduti
nio didumo miestą elektros 
energijai aprūpinti. ■

s Dažnai duktė užauga pana-

< '♦ Kiskyiėnam vyrui yr-a rei
kalinga' žmona, kadangi ne dėl 
visa ko? tik vien valdžią galima 
kaltinti*- ’ -■
•’ Nepasitikėk savo paslapčių 
draugui, nes draugas irgi turi 
draugų.

“šilta, pienas skanus, šaltes’”’
Josios vyrąs pamalęs ją.' sre

biančią bulve su rūgštu pienu, 
prasitarę, kad tą patį pieną la
kė Rudis. į

— J.UO daugiau aš Rudį kaire 
ranka‘glosčiau, tai noriau jis la
kė dubens pakraščius.

Elena nieko vyrui nesakiusi, 
atsistojo, priėjo prie aparatą 
knibinėjančio vyro ir apvožė jo 
galvą sū’likusiu pienu.

— Tu iš manęs daugiau nesi- 
šaipysi!—tarė ji, o rūgštaus pie
no gabalai ritosi kaklu, apy
kaklę driba žemyn. Iš lietuvai-

.Mergina kviečia draugę į ves
tuves^ . ,

■ — Brangioji, gyvenu aš penk
tame aukšte, skambutis nevei
kia. Todėl tii atgažiąyusi padau
žyk duris kėliu.'

" — Kodėl kelto?
— Ta' ką, riei^f tuščiomis ran

komis atvažiuosi?

nešė šaukštą h* pradėjo srėbti.) čių ir vyrai negali šaipytis.

* ’ * *
— Aš į mokyklą daugiau nei- 

siuį — ratingai tėvui pareiš
kia iš mokyklas grįžęs sūne
lis.

— Agi, kalgi neisi ? — nori ži
noti levas.

— Kokia prasmė, — atsako 
sūnelis. — Skaityti - rašyti aš 
nemoku, o kalbėti man nelei
džia.

M

Sako: ‘’parašiau Petroniai, kad 
greit vogtų iš Amerikos sūrį ir 
krautu į maišelius. Pranešimai 
"Gimt Krašte"’ ir kelionių biu 
rams Amerikoje labai pageidauti

tveiykyjersoka ir KisKial

tadienis-pirmadienis

m

-

'v'" y

Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu 
ll!rh.rT^ve,n'u' šildančiu, elegantišku • 
Martdl Cognac skoniu nuo 1715 m.'

O kai žmonės taip ilgai ka nors vertina, 
ius žinote, kad tai yra labai gera.

u Ox, NY N Y. e W61 80 F**4



DAR, APIE TESTAMENTŲ SUDARYMĄ

ŪkininkasJules Breton.

t: Socialinis draudimas ir aprūpinimas
i VI metai .. /^.Bal, 13-15, l‘J8;

Redaguoja PRANAS ^UlAS
! Klausimu* ir mediumą dysti: 4434 So. Washftiww, IL 6063'

ll

u nkto kapitonus). i Nursė pašaukė Emiliją ir pa- 
ši informacija paimta iš šios klausė, km ji buvo, kai ją šati- 

d-jos leidžiamo biuletenio, kurį kė prieš valandą? Ligonė atsa- 
redaguoja ir administruoja dr-( kė, kad I eilėj suole sėdėjo iš
jos valdyba --pr. šul. negirdė’o pavardės. Tada n r-e

Mūsų tautiečiai daug nu- 
Ktnčia ne dėl nežinojimo, 
bet dėl didelio atvirumo šių 
cienų realiame gyvenime. :

Mes, advokatai, teisinin
kai, turėtume savo tautie
čiam paaiškinti, kad jie ne
reikalingoje vietoje nebūtų 
per daug, taip sakam, ’’at
viri”.

Šią pažiūrą reikšdamas, 
turiu mintyje testamentų 
sudarymą, ypatingai, jei te
stamentai daromi, palie
kant Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms savo turtą, 
atlikdami savo neužmiršta
mą meilę ^giminių atžvil
giu. .

Pagal mano realaus gyve 
rimo patirtį, daug tautiečių 
turėtų kalbėti apie praktiš
ką testamento vykdymą.

Mums, advokatams, teiši- 
mnkarns.bedarant testamen 
tus. mėra reikalo rašyti apie 
giminėms meilę, bet testa
mente logiškai išdėstyti, 
kad tautiečių gera širdis ne 
nukryptų Į netinkamas ran-

minių, jų teisingus vardus,! 
pavardes ir ądresus dabar-1 
tinėje Lietuvoje.

Tenka pažymėti, kad gj’’-;
veną Chicagoje tokie“agen- 
tėliai”, minėtas žinias per
duoda tokiam advokatui, 
kuris tarnauja advokatų 
firmai New Yorke, kuri iš . 
likusio paveldėjimo išmoka 
maždaug 10% ar daugiau < 
už “patarnavimą” tokiam • 
‘‘agentėliui”. I

Apgailestaujama, kad kai) 
kurie mūsų tautiečia-“agen-' 
tėliai” už <40 grašių” [ 
duoda savo lietuvišką sąži-; 
nę. ;

Tuo būdu išduota nepra-j dalyvavo 102 nariai, o iš viso na V. Ulara, vicepirm. Br. Ruste-

BRIGHTON = PARKO NAMŲ SAVININKŲ 
DRAUGIJA GRAŽIAI VEIKIA

sazi- ; > * ,A .. . . ,. . . ,j Draugijos susirinkime vasario kis.
; 24 <L d. Vytauto D. šaulių salėj I Dabar valdybų sudaro: pirm.

syta galia sovietų agentui, į rię esama 340. Susirinkimas pa-- kieme, R. Darienė, sekr. St. Ne-
kuris nuvyksta pas mirusio i liko tą pačią valdybą, išskyrus 
testatoriaus- Amerikoje gi- 3, kurių tarpan kooptuoti Br, 
mines Lietuvoje ir išreika- Rupeikienė, R. Darienė ir M. 
Jauja iŠ jų parašus, kad pa- Strungienė. Be to dar pakvies- 
starieji (tą sovietų agentą) i tas naujas narys Juozas Sud-ai- 
igalioja ta testamentą vyk-1 
dyti — išdalinti paliktąjį i 

Jurtą. Ady. Chales P. K ai
■■ P,. S. Norintieji išsamiau 
susipažinti su testamentų 
surašymujįsigykite teis. Pr. • 
Šulo paruoštą leidinį — • 
“Kaip Sudaromi Tesfamen-’ 
tai”; gaunama “Naujienų” •
torių); kaina (su prisiunti-J™nkoje!irfliaeija vn-sins 
ffiu) W. ,; ‘ pr. pet.H»- Ši panas!Jomule bu-

: ; - 1 t - l sianti pritaikyta civil, tar-
■ nautojaiųs, (kariškiams ir 

-r - SENATAS NUMATO. - - * VA pensininkams. 
PENSININKAM MOKeTI Tačiau'biėdnūomeriei pro- 

' PABRANGIMO PRIEDĄ k . ’ * ' .‘ ‘
! ‘ Serialo daugumo vadas kortdesUood štampą) ir šei 
Bob Dole, kuris-kuris plana.m.oms P«®»4 fu rjslaiko- 
patiekti- Senato plenumui i ™s vall«?a^ft ^va- 
svarstyti š. m. balandžio 22; Jnamą ęost-of-lmųg pa- 
"d., šiomis dienomis ręporte- didinimą*? ? < .®r.,sls.

_ Social į -;t ■
mąš^te^šįm iė-■ -kbn^riojnisrnis ,plą ’
reikHR^Ū^W|ykųš,. būtent naš pėrisiniiikąniš ,garantuo- ■ 
— Mir yra gi- ti mokėti'2^‘'vadin., “Čost-jB

Pvz., savo gyvenimo aš 
esu matęs daug advokatų 
ar teisės žinovų padarytų 
vestamcifttu, kuriuose yra> 
Įtraukti giminės, nurodant 
kur jie’gimę, o jj.gu jų’vie
nas yra atsisveikinęs - su 
Šiuo, pasauliu, tas viskas pa
tenka Į testamento vykdy
tojo advokato rankas; ga
vęs tokio dokumento nuora
šą openentas sakosi, kad jis 
! ylą yra laimėlę^.

Gi geraširdis, nepąmirš- 
dan^š;-say^ giminių Lietu^ 

*■ • pralaimi

S

NEBRAO,
> ' LITERATŪRA. Hetnrių Ktar&t&os, meno tr moEih 
m. metnlti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, 

Krtvii, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V.- Stmkaa 
4f. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičžaui ir V 
SeUau* ftrripanlai bei rtudljos. Iliustruota nuotraukomis Ii 
M. K, Čiurlionio. M. tQeikio, V. Kaiuba, A. Rūkitelės ir JL Var* 
kūrybos yoveiriaia. 385 puri, knyga kainuoja tik *3,

T VERTINGOS KNYGOS

finlą lokių'pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie čadm 
iventeabėf’jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis tutorėf puikiu stiliumi Ir aurinktala ductmtafank 
bei nftnliriflit, Studija yra 151 puri., kainuoja <1

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke seraly 
Juoxo Adomaičio—Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne

rrvenimo bruofų apralymaa, bet tiksli to la:kcrtarplo buities tfu 
ratflrinė atudija, suskirstyta skirsnriiair Ta 203 puslapių fcnyr*

> LIKIU VIšKASIS PAMARYS. Henriko T omo-T t mala 
garniai parrihrt* rtudija apie Rytprūriufc, muHnik Patrinto s 
Labgtrvo* apskričių duomenimis. Aprašymai fcJomŪi klekvtestB 
detuviul Leldinyi Hlurtraotu auotnniomk, pabaigoj* diodam* 
ritovArdfių pavsdlnimri^tr jų rertinlif | tofaeftų kribą. LaW 
E*8«ngo> X3S puri. knygoje yr* RytyrS*^ Hmitsyts. JLsLm M

> K4 LAUKIS C1M2, palytojo* Petronis Oriataltto atr 
mhjAnil !r minty# tple tamenis Ir vietas tttprfL JJftuvoje fr ptr> 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi *5? puriapiu# 
bet kainuoja tik R. i

3, kurių tarpan kooptuoti B'r,

of-Iiving” pragyvenimo iš-' 
laidoms), išmoką per atei
nančius trejus metus, nors 
šiame krašte infliacia ir su
mažėtų. .-

Mr. Doįfįdąr pridėjo, kad, 
Soe. See. benšlninkai gausią

I papildomą padidinimą, jei

gramos, i Įskaitant maisto

moms paramą su -išlaiko-

£

SUNKIAI GAUNAMA 
MEDICINOS PAGALBA

Neseniai Chicagoje Įsisteigė 
' Lietuviu Socialinių Reikalų Stu 
dija kuri, be kini uždavinių rii-

• pinasi ir vyr amžiaus žmonėms
| suteikti reikiama pagalbą:
j šiomis dienomis susirgo naš-i t ° I! lę Emiliją šiaud.; ją atrlhabusu : 
i nuvežėme Į Cook apskrities grei
tos pagalbos skyrių. Atvykome 
apie 8 vai. ryto. Ten per 5 miu. 
atlikome formalą registraciją;; 
paėmė žinių ir užpildė reikia-j 
nu s formas. Gretimam kambary 
gavome idnntifikac. numerį ir

| registrą torius ligonę ir vertėją,

tarė, kad Emilijos bydą padė£ 
į pirmą vietą >

Na ir vėl laukėm 60 min.. o li
gonės vis dar nešaukia, kar ją 
gydytojas apžiūrėtų- Mes p; ma
nėm, kad ji europietė, o ai lin
kui visi sergantieji spalvoti žmo 
nės (juodieji geltonieji). Dar 
kaną užkląusėm, kodėl E T.ili- 

I ;ą neiššaukia? Pagaliau j iš- 
• šaukė ir med. gydytoją ją visa

pusiškai išklausinėjo ir pr rašė 
i rėptą įvairių vaistų. Da • po 
valandėlės Emilija iš Fantu ga- 

I vo nemokamai vaistu ir su ver- 
; iėju grįžo namus, i šv. Kry
žiaus parapijos apylinkę. Ji dė- 

ž suteiktą pagalbą.
Pr. Petitas

mai $3). Nariui mirus d-ja reiš
kia spaudoje užuojauta, ir nu
perkamas vainikas Gi nariui pa
tekus ligoninėn, skiriam ?10. 
Pr. metais aplankyta 10 sergan
čių,

Pr. metais mirė Sofija Bart
kutė (viena iš d-jos steigėjų ir 
ilgametė v-bos narė) , Genė Rut 
kauskienė, Pranas Nedas, Alek 
sas Brinas, Petras Meleta, Leo- 
naukas Juostines iriLeonara Se.A 
reičikienė.

Šiais metais pągkirta aukų: 
Lituanistinėms mdkvklos —400 ■ė*1 * s'r ’ ’* >»del., spaudai ir radijo valandė
lėms—270 doL, lietuvių teisėms 
ginti — $200 dol., ALTui, BAL- 
fui ir Kronikoms — 100 dol. Iš 
viso aukoms skirta — 975 dol.

Šiais metais numatomi šie pa
rengimai: gegužinė —geg. 19 d., 
Šaulių salėje, festivalis — liepas 
6 d., Western Bulvare ir ban
ketas, lapkr. 30 d. šaulių salėj.

Galimą gauti transporto pa
galbą, kad ii vežtų Į namų savi
ninką ar jo šeimą į miesto klini
ką ar krautuvę.Tą teisę turi vi
si asmenys, sulaukę 60 m. amž., 
o kai kada narys turi teisę turėti 

-Kas. • V? Kelmeiiš išliko na- - m. amž. Tuo reikalu rėkia skam 
riu mokestį- -($2 metami o šei- binti tel. 436-3481.

riiškis, sesi-n. V. 'Kelmelis, par. 
vadovė A. Raštienė; ligonių lan- 
kimo vad. V. Gąleckas ir kt.Re- 
yizijos komisija: A.J. Šlajus, M. 
Maksvytis, ir V. I.iauba.

Valdyba rūpinosi narių ge- 
ve, surengė pora inform, sueigą, 
pakviesti miesto pareigūnai, at
sakinėjo Į rūpimus klausimus ir 
sU'tekė žinių namu savininkams 
rupimais reikalais; Hely Cross 
ir Community ligoninių. „ nursės 

. tikrino narių. k^^^^^tudimą 
'ir cuLrinę ligą.

-Mėtų bėg'j’je-: sųręagė |2 
gūžinės ir metinis Įiferi&etfe 
ta gerokai pelno.: Bankąt 

,vo su programa, atliko F.
lios ■ vaidintoj ų grupė. T< 

. pagerbtas apyUnkes-polio. vir_ 
šinikas Mr. Daly, Įteikiant jam 
atatinkamą ' žymini.: Dalyvauta 
liepos 7 d.'.iestitaly, Į|kurĮ su. 
plaukė tūkstančiai žnužiių iš vi
sos Chicagoš apylinki^ ,

i JA Y DRUGS VAISTINĖ

1 pasiuntė Į Fantus ligoninę. Ten 1 1
Įteikėme užpildytus raštus, čia — Jaunimas bėga iš Nicara- 

liepė mums palaukti, kol ligonę guos Į Honduras, kad ne mobi- 
pavardę iššauks. lizuotų Į sandinistų kariuome-

Na ir laukėme porą valandų, nę.

ŽIBUTĖ

Pavasario saulės siustas spindulys 
Prikėlė iš miego miške žibutę: 
Ir atskleidęs žiedelis, šypsojos jis. 
Laukai baltavo, šaltas vėjas putė...

še
fes, gan įtas bų- 
L Stro- 
fen pat

Žmonės pamatę pirmąją žibutę, 
Džiaugės, grožėjos žiedeliu jos, 
O šiaurės vėjas kaukė vėlei, 
Šaldė ją dieną, iš dienos.

žibutė vis šypsojos' meiliai-
Ir džiugino praeivių'širdis,
Kodėl galvelė niisyyro jai, 
Kodėl užmerkė ji akis .

j

Gauta iš Lietuvos

ŽYDINTIS STEBUKLAS

Prisirinkčiau iš miškelio 
Kiek tik panešu žiedų 
Ir ateičiau kur prie kelio 
Grožio ieškančių veidų . .

•t StTESTENGAT iSPILDOin RECEPTAI A FANNIE MAY SAL
DUMYNAI KOSMETIKOS RETKVEKYS

Atdara šiokiadieniais nuo

Namų savininkai, sulaukę 65 
m .amž., gali gauti nuosavybes 
mokesčių sumažinimą. Taip pat.. 
h. savininkai gali miesto valdy
bą prašyti nemokamai nugriau 
ti sena garažą. Nemokamai ga
lima prašyti miesto Įstaigą, kadi 
pašalintų prie namų esančius | 
supuvusius medžius. Taip pat. 
galite gauti statinę šiukšlėms iš
mesti Tuo reikalu reikalinga 
kreiptis Į apylinkės seniūnus (pri '■

Pabandyčiau ten atrasti, 
Kas norėtų pamatyti 
Ir, pamatęs, dar suprasti, 
Žiedo knygą paskaityt .

Klausinėčiau aš kiekvieną, 
Kol glėby laukų žiedai 
Nepavirto dar į šieną, 
Kol dar šypsos tie Veidai. . .

. A. Žioba

Ah k a

Read tabd and foRerr 
directions.

D. KUHLMAN, B.S., Registrootsj vaistininku 

TeL 476-2206

For constipation relief tomorrow 
j reach for EX-LAX’tonight. t

Ex-Lax helps restore your system’s own natural s , 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight WonderT

Inl UŪDAS AIEKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

i"

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Grtotans, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

tomu ------ ----- -------------------------- --- - ----- »10.00

ATEINA LIETUVA
2. Prof. Vadovo Biržiškos SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _________ ..
II dalis, 229 psl. ____...._________

3. Miko šileikio, LIUCIJA, prozn. 178 pel.

ir klridingri Interpretuojama« gyvenime ir politikoje) tik i*
fnrglo JailMko knygoje tple Juliau* Janonio gyvenimą h po*

Dabar būtų ji galima pavadinti kovotojo oi fanogauf t«b*r 
y-g (fideho formato, 265 puriapl*. kainuoji M.

v IATTMN1S FTOVBLM, M ločenke Miyba. J. ValaOk j4’ Narinės, TRYS IR VIENA AtsimJnimri. 172 pd.

?6.00
>6.00

>5.00

15.00

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai bei kada Ii 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
Ir Keturių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. K, 
Būga į pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padare 
Keturių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

b patarė mums toliau studijuoti.

5. Prof. P. Pakirkti*, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN-
H.OO

6. J. VenctevW, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VI
60 psl 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. HaJried St., Chicago, UI 60606 siųs
kite čekį hr prkMkte vieną doleri pershmtimo liWkkxm.

šeštadienis-pirmadienis Saturdaj'-Monday 13-15, 1985
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lo srityje, pasako, žodį ir apie kiekvienų metų prenajjuo,- 
tus romanus ir senių poeziją. Naujienų skaitytojai ge
riau informuoti, negu Draugo skaitytojai Naujienie- 
čiai geriau orientuojasi apie paskutiniu metu užsikibu
sią užsienio politiką tarp sovietų Rusijos ir Amerikos.

Džiaugiamės, kad red. Drunga Draugo skaitytojus 
supažindino su pagrindinėmis laserio problemomis. 
Naujai iškeltas Sovietų Sąjungos valdovo pareigoms 
Michailas Gorbačiovas nustūmė Į šaJj komisijas ir pa- ' 
reiškė noro tartis su prez. Reaggnu įvairiais taikos rei- i 
kalais, bet reikalauja, kad laserio klausimas būtų, su
stabdytas. Laserio klausimo nesupranta aukštus moks
lus baigęs daktarai, o kaip g-ali sudėtingą klausimą aiš
kinti tiems, kurie apie laserį neturi jokios nuovokos.

Dr. Pijus Grigaitis, kviesdamas naują žmogų re- 
dakcijon, pastebėdavo, kad reikia taip rašyti, kad ir 
durnius suprastų. Tokią pastabą jis padarė, šių. eilučių 
autorių. Tai jis pastebėjo Stasiui Vainorai. Manoma, 
kad jis, samdydamas Pužauską, tokią pastabą yra pa
daręs. Pastaba sveika,bet ji nėra tokia lengva. Sudėtin
gą dalyką visiems suprantamai parašyti ne taip lengva. 
Lieka neaiškumų ir iškyla nesklandumų.

Red. Drunga, nenorėdamas sudėtingo laserio pa
prastai ir suprantamai aiškinti, persispausdino? iš Nau- ; 
jienų ir pradėjo šaipytis, šaipėsi iš Naujienų ir redak
toriaus, bet suprantamiau laserio nedrįsįo aiškinti. Jis * 
ne tiktai pats šaipėsi, bet ir kitiems patarė šaipytis. Jei-

M.’ ŠILEIKIS Karvės, sixie (Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas)

DAR TRUPUTIS APIE LASER!

Šių metų kovo 6 d. Naujienose buvo Įžanginis apie 
"laserio spindulius. Draugo redaktorius M. Drunga, jam
- vienam žinomais sumetimais, visų Naujienų Įžangin. at

spausdino Draugo Įžanginiame. Tai buvo pirmas atsiti-
: kimas, kadtDraugas Naujienų Įžangini būtų paleidęs 
-įžanginio vijoje. < • ■ . 4 - . '■ ■\ .•

Naujienos būtų galėjusios traukti teisman Drunga 
7 už įžanginio perspausdinimą. ; Redaktorius M. Drunga 

tai padarė Naujienų visai neatsiklausęs. Būtų galėjęs
- patelefonuoti ir paprašyti, kad leistų Naujienų Įžangini 

įdėti Drauge Įžanginio vietoje. Amerikoje veikia Copy-
- right, kuris apsaugo autoriaus ir laikraščio teises.

Bet mes to nedarysime. Draugas ir šiaip dar nebai-
- gė bylos su buvusiu- savo- redaktorium.
Z Advokatai prispaudė Draugo leidėjus ir neatleidžia 

be pinigų. Antra byla redakcijai būtų- sunkus dalykas.
_ Jiems reikalingos.didelės sumos naujom mašinom Įsigy- 
Z ti, o byla būtų naujas plyšys pinigams berti. Mes Drun- 
7 gas teisman netrauksime, nes džiaugiamės, kad jis rašo ' 
Z Draugui. Jeigu reikalai taip susidėtų,, kad Drunga tu-, 
7 retų rašyti Naujienoms. tai mums tektų susirūpinti.

M. Drunga t.uri lengvą plunksną ir apsiskaitęs jau-
- nas vyras. Jis turi daugiau žinių, negu bet kuris kitas 
" dabartinis Draugo redaktorius, jis turi daugiau žinių.

negu dabartinis moderatorius turėtų žinoti. Ponas M. 
t Drunga yra drąsus.vyras.ir laisvai1, rašo apie dalykus, 

kurių nestudijavo. Apie VĖIKą rr ALTą, apie nuodėmę 
1 ir Bendruomenę,. Bąlfą ir Baflą ir gali puslapių pusla- 
■, pius prirašyti,-bet apie atomą ir laseri, apie satelitus ir 1 

žvaigždžių, karą jam sunkiau, reikalo nesekė ir nestu- 
“ dijavc. Drauge nebuvo nė vieno jo straipsnio apie lase- j 

ri arba fotoną. Naujienos kartais nuo karto Įdeda vieną 
kitą dalykėli apie naujausius dalykus, pasiektus moks

gu jis imtųsi sudėtingą dalyką, paprastai aiškinti, tai 
tada gal mes visi galėtume pasijokti, nprs žinome, kad 
juokais arba pasišaipymais klausimo neišspręsime.

Nekalbant apie- vadovėlius ir populiarias gamtos 
knygas, kur aprašomas laseris iir jo veikla, paimkime 
naujausią Enciklopedijos Britanikos laidą, kurioje ’la
seris šitaip aiškinamas: • . L N-;

“Laserio sąvoką geriausiai suprasime';; jėigu:' pa
imsime kiet-eš'medžiagos laserio Idserio- laždelė,; ją

. Įšpraustumei r vamzdelį, kuriuo, tekėtų iridigimio, 
ahuminijaus: ir garedo, paversto. £ neodimijų,: tėkė- 
tj laserio pulsas.” e > h
Gali juoktis ir šaipytis, bet Enciklopedijos Brita- 

nikos aiškinimas nieko nepasako. Laserio. klausimas nė
ra aiškus, negu iki šio meto buvo. Bet ta pati' 1984 me
tais išleista mokslinė knyga, aiškindama laserio fiziką, 
dar štai ką priduria:

“Laserio pulsas teka nano. sekundėmis trcęnaį šim- 
toiį miliioninės sekundės daliesk o. 1^0 metų pra
džioje fizikai, jau pajėgė matuoti pra sekundės- (vie
na milijoninė dalis milijoninės dalies sekundės).

(E. Britanica, —Chicago, 1983: m, 574 psl.)-.
Sunkiai suprantama, bet vis dėlto, suprantama, 

kad laseris neteka, bet pulsuoja. Žinome, kąd; sekundė 
yra trumpas laikas, bet milijoninė sekndės dalis turi bū- 
fi dar trumpesnė. Mums sunku Įsivaizdubti milijoninę 
sekundės dalį, bet vis dėlto žinome, jog tai yra nepapra
stai mažas laiko tarpas.

Bet iš E. Britanikos aiškėja, kad galima matuoti 
dar mažesnį laiko tarpą. Amerikiečiai išmoko matuoti 
vieną milijoninę dali milijoninės dalies. Jeigu amerikie
čiai nemokėtų tos mažos milijoninės dalies nustatyti, tai 
Britanikoje apie tai nekalbėtų. Be tos dalelytės neap- 
seina, bet amerikiečiai turi priemones toms dalelytėms 
nustatvth ■*-

Amerikiečiai neslepia, kaip tą mažą rhilijoninės se
kundės dalį galima matuoti. Jie nesijuokia iš tų, kurie 
nežino kaip ją nustatyti. Juokiasi iš to ir kiniečiai, bet

Delfiną7 Tričienė
; NE- VISI YRA ‘'NAUDINGI ĮDUOTAI”

■‘laikraščiai skelbimų apie 
ruošiamas ekskursijas i 

. I. “dainų šventę dabartinėje
L i e t u v o j e”.Taktikos šu 

"metimais beveik' > nekal
bama kokia proga < ta “dai- 

.nų šventė” rerfgranlh. Eks-

biznio^ agentai, ne tik Ame
rikos lietuvių komunistų 
laikraščiai- “Vilnią” ir “Ląi- 

■■■svė”Į' bėt::h‘ “Vienvbė”, ku- 
ris, rodos, nę^ą<. komunistų 

-pai’tijos Jaikfaštis... ‘ 
;: į čiay žinoma, nėl-a vien lie 
tuvių- komunistų nuopelnas. 
Po Stalino.- siautėjimo eros 
įvykusiame viso pasaulio ko 
munistų paiiijps atstovų su 
vųžiaviii^- buvo- nųtarta gri 
žti prie Lenino propagandos 
metodų, t .y. parodyti- komu 
nizmą su “žmonišku veidu”. 
Vadinamas 'eurokomuniz
mas, iki tam tikro laipsnio 
leidžiamas disidentų judėji
mas, sudarymas sąlygų po
grindinei spaudai pasiekti 
vakarų pasauli, organizuo
dami globaliniai “taikos” są 
jūdžiai ir t.t., sumaišė gal
vas ne tik geros valios žmo- 
neliams, bet ir vakarų val
stybių vadams bei žvalgy
bai. Geros valios, bet men
kų galvų žmonelių, minios 
nejaučia, kad pasidarė Le
nino “naudingais idijotais”, 
dirbančiais pasaulinės re

voliucijos labui.
(Nukelta į 5-tą pnJ.)

j... OK/Lietuvos propagandi-Į Lietuvos “išvadavimo” sur 
i ątai įrėši tikėjo,kad tąip leng- kaktį. vyks tiek daug tų, ku-
I vai suvirškins; nemažą dalį tie viską palikę, tik vaikus. _____ __
į pabėgusių nuo. komunizmo pasigriebę-, bėgo į. mežinįą, iįsij^kįrganizuoja ne tik 
i vergijoj lietuvių. Kas. gale- kad tik toliau n^OA^ūd.bntkį * ' ‘ * -
: jo: Įsivaizduoti, kad švęsti jp/^iąubo. Dabarf'gį, pilni 
i - v —■■ ■ z ";
j • *$* - ' ■ •' - - j ’ ’ i . * '

aniėrikiečia.i pasirinko pačius geriausius Kinijos, fizi- .
:kūs, jų. tarpe būvo. nesenai Kinijos universitetus/baigu- 
įsių- fizikų ir senai Kinijoje fiziką dėsčiusių proj^sprių.. 
■Juos.atvežė Į Ameriką, .paskirstė po Amerikos fizikos 
1 institutus, aiškino, jiems paskutiniais metais išaiškintas 
i fizikos naujienas, o vėliau dėstė,, kaip amerikiečiai ma- 
i tuojąllabai mažas sekundės dalelytes.

Amerikon atvažiavę kiniečiai neturėjo kuo mokėta 
■ už mokymąsi. JAV atleido, nuo mokesčio, už mokslą. Jie 
• toliau norėjo mokytis. Jie davė kiniečiams būtą, maistą 
'ir aprangą, o kai važiavo atgal. Į Kiniją, tai kiekvieną 
gražiai aprengė ir davė po.- ryšulį naujausių.-, knygų, apie 
fiziką. ‘

Kiniečiai nesijuokė, bet griže pradėjįo.-dfestyti 
jos institutuose ir aukštesnėse mokyklose .patirtas 
rikiečių žinias. 

* • J’ 4. ’ . •

Kinijos valdovai Ameriką skaitė didžiausiu 
priešu bet kai grįžusieiji fizikai pradėjo pašaknei 
amerikiečių geraširdiškumą ir pasiryžimą padėti kinie
čiams žengti patiems pirmyn mokslctkrityje, tžd-,Kinija 
atsikratė Sovietų Sąjungos ir pradėjo krypti Amerikos 
pusėn. Jie dar ir šiandien reikalauja, khd rusai išsikrau
stytų' iš Afganistanu ir Mongolijos, nes taika to reika
lauja. Kiniečiai jau nesijuokia iš Amerikos. Jie tapo 
Amerikos draugais.

Kini-
ame-

savo 
apie

Andrius Juškevičius
KAS SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ ?'

JAV R. L. Bendruomenės; suvažiavime, įvy- 
. kušiam 1984 metų gruodžiu. 10 i Chicagoje, Lie- 
tuvių Tautiniuose namuose, esančiuose 6422 So.

- Kędzie Avė., Andrius Juškevičius- skaitė paskai
tą apie tai, kas suskald ė Bendruomenę?

(Tęsinys)
Tuo tikslu klebonas kunigas J. Stankevi

čius pasiūlė apylinkės valdybos posėdį daryti kle
bonijoje. Klebonas kun. J. Stankevičius daug 
dėjo pastangų suderinti apylinkės, valdybos narių 

Z nuomones, rasti bendrą kalbą, bet J. Axstikys ir 
; A. Milūnas atsisakė vadovautis L. B-nės Įstafafe 
T ir beprasmiai laikėsi niekuo nepagrįstų savo užsi- 
. spyrimų. Tuomet klebonas kun. J. Stankevičius
- pasiūlė apylinkės valdybai raštu kreiptis į Liet. 

B nės aukštesnę instanciją, kad išaiškintų, sude
rintų atsiradusias apylinkės valdybos narių tarpe 
skirtingas nuomones.

Tokiai padėčiai esant, apylinkės valdybos 
dauguma nusprendė: 1974 m. sausio mėn. 20 dienai 
paskelbtą apylinkes metinį narių susirinkimą at
šaukti n tuojau parašyti raštą L. B-nės Garbės 
Teismui. Sekanti apylinkes valdybos posėdį da- 
r ti 1974 m sausio mėn. 28 d. Šv. Antano parapi
jų-; mažoje salėje. L. P-nes Garbės Teismui raštas 

pasiųstas 19 c' iu. sausio mėn. 30 d.,, prašant 
oicLinf i ' DuaisKinLi

Ui ii ii ■! <1 H............. .. I Wiį n «. ' "•

1. L. B-nės apylinkėje registruoto nario sąvo- 
;kąį jo teises ir pareigas.

2; Ar turi teisę L. B-nės apylinkėje neregis- 
jtruoti tructi lietuviai, mažamečiai reikalautij 
’kad1 jie būtų leidžiami i apylinkės narių susirin
kimą, ar turi teisę balsuoti, rinkti L. B-nės ins- 

itiiuctjių pareigoms ir patys būti renkami.
3. Kokia tvarka vykdyti pusės apylinkės val

dybos narių pasikeitimą, pirmame laikotar
pyje-

Apie numatyto apylinkės narių susirinkimo, 
atšaukimą, buvo paskelbta spaudoie ir raštu 
pranešta L. B-nės Krašto ir V. Vakarų Apygar
dų Valdybų pirmininkams. Rašte buvo pabrėž" 

’tą,, kaip tik gausime L. B-nės Garbės Teismo pa
aiškinimus, tuojau apylinkės valdyba, sušauks 

. apylinkės narių metinį susirinkimą.
L. Brnės Įstatuose trūksta logikos ir 

teisingumo

L. B-nės VI-tos Tarybos prezidiumo pirmi
ninkas V. Kamantas, dienraštyje Draugas N r. 
12; 1974 m. sausio mėn. 15 d. visuomenei aiškina 
registruoto L. B-nės apylinkėje lietuvio sąvoką, 
aptaria, priimtą JAV. L. B-nės Vi tos Taryboj“ 
sesijoje, 1973 m. balandžio mėn. 26 — 29 d. d. 
New Yorke.

Registruotas L. B-nės lietuvis yra tas. ku
ris: ’ ”” ’.... •

a) raštu pareiškia priklausomybe Lietuvių* 
Bendruomenei, arba ■

b) bent kartą yra sumokėjęs solidarumo Įna
šą, arba:

c) bent kartą yra balsavęs L. B-nės Tarybos 
rinkimuose, arba:

d.) apylinkės valdybos Įrašytas Į apylinkės 
kartoteką, arba: <

e) užsiregistruoja L,. B-nės Tarybos rinkimų 
Dietų, rinkiminėje komisijoje.

Toks L. B:-nės apylinkės registruoto nario są
vokos aptarimas yra neteisėtas, neteisingas ir L. 

"B-nės iždui nuostolingai Neteisėtas, nes jis 
prieštarauja L. B-nės- Įstatų 11 paragrafui, kuris

“Tautinio susipratimo ir lietuviu vienybės 
’ženklu kiekvienas lietuvis, sulaukęs 18 metų 
amžiaus, moka tautinio solidarumo Įnašą.” 

■ Aptarimai regi^ruoto
džių: b, c. e punktai prieštarauja. L. B-nės įsta- 

Jtų H. paragrafui ir,. 83 pajragrafio raidžių f ir g- 
punktams, nes j te paneigia sdWarumo nuolati
nio įnašo mokėjimą ir įsiregistravimą apylinkės 
valdyboj

Punktas e atpalaaduoją nuo. a, b,, c, ir d punk
tų vykdymo,, pakanka tik atvykti i L. B-nės Ta
rybos rinkimui, rinkilninė.ie ko
misijoje ir jau registruotas L. B-nės apylinkės 
ąasrys, bet t»r prieštarauja L. B-nės įstatų 83 pa
ragrafo, raidė g) kur sako/'.

“Apylinkėm valdyba regiatruiųa apylinkes lie- 
tuvius ir tvarko apylinkės kartoteką.”

Tai kam mokėti tautinio solidarumo inaŠa ir

įsiregistruoti apylinkės valdyboje, jei registruo- 
1 to L. B-nės nario ir ne nario teisės ir privilegijos 
‘ lygios? Atsakomybė ir pareiga tik tam. kuris są- 
i žiningai ir tvarkingai atlieka savo registruoto 
i apylinkės nario pareigas.

10 asmenų reikalavime raštas
L. B-nės Cicero apylinkės valdybos du opozici

jos nariai J. Arštikys ir A. Milūnas. vadovauda
mi 40 pasirašiusių asmenų grupei, nepaisydami 
susidariusioš pądėties, garbingo susitarimo $v.

• Antano parapijos klebonijoje, kari apylinkės val
dyba susirinks posėdžiui 1974 m. sausio mėn. 28 
Šv. Antano parapijos klebonijoje. Juoazs Aršti
kys ir K. Miliūnas sulaužo susitarimą ir 1974 m. 
sausio mėn. 24— 25 d. d. Įteikė Cicero apylinkės 
vaidybai raštą, reikalaujant, tuojau sušaukti Ci
cero apylinkės narių susirinkimą.

Cicero apylinkės valdyba savo posėdyje 1974 
m. vasario mėn. B d» svarstė 40 asmenų pasira
šiusių reikalavimo raštą, sušaukei Cicero apylin
kės narių susirinkimą ir rado:

1. 12;ka pasirašiusių asmenų yra neregistrio 
ti L. B-nės Cicero apylinkėje lietuviai, daugumoj 
mažamečiai.

v2. 7-nių asmenų pavardės Įrašytos, bet ne pa 
J sirasytos, nėra vardų, parašai no juridiniai *

(Bus daugiau) K >

šeštadienis-j»rmadieni‘ SaPndav-Monday 13-1,
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įį “Lietuvos Aida
KAZB BRAZDXIOM

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikų* 

Medicine* direktorių*

L93Ž S. Manheim Rd, Weetchewer, IIL 
VALANDOS: 3—3 darbo dienom i g

H. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol Minkšti 
yiršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal m Pritari rn^

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo_

5540 S. PULASKI RD. 
Chicago, HL 60629 
TeL: 585-2802

OPTOMETRISTAS

2618 W. 71st St/ Tel 737-5^49

ir “contact lenses”.

to; • INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA

; .2656 West 63rd Street
šį Valandos: antrad. 1—4 popiet,

> Ofise telefonas: 776-2330, 
fcgcaenciįos teltf.: 443-5545

. —- . -r— .

NE VISI YRA “NAUDINGI 
ĮDUOTAI” 

(Atkelta iž 4 pslj

Kiekvieno komunistų už
imto bei kontroliuojamo 
krašto valdantieji organai 
gavo smulkias veiklos ins
trukcijas. Tokias instrukci
jas gavo ir ok. Lietuvos ko
munistai. Minėtame suva
žiavime ypatingai buvo iš
keltas tautinio “atgimimo” 
propagandos reikalas, kuris 
ilgalaikio pasaulinės revo
liucijos plano rėmuose labai 
pasitarnaus propagandai;Vi 
sos tos “laisvės”, įskaitant 
ir tautinį “atgimimą”, , bus- 
leidžiamas tik tol, kol- bus į - lietuviu wksfe kartu 
reikalingos, nes jos yra prie tie^ lietuvl4 .vykstą Kanu 
singos komunizmo . ideolo- i 
gijai. Tokį “atgimimą” ma
tome ir ok. Lietuvoje, deja, 
kaip minėta, yra 
KGB kontrolėje ir tam tik- ■- 
rose ribose.

Kas sekė spaudą ir viską,, 
kas vyksta okup. Lietuvoje, 
lengvai galėjo pastebėti,kad 
aplankyti ok. Lietuvą pasi
darė labai lengva. Kviečia
mi (net pageidaujami) dva 
siškiai, vienuolės, tremtinių 
bei partizanų giminės. Sta
lino laikais apie tai nė kai-

Florida

Trend In Interiors f

PERKRAUSTYMAI

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENT&AL AVĖ.
3t. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200
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SOPHIE BARČUS
9ADUQ ICIMO* VALANDOJ

Nuo 1914 metų<*lta dienia} f Ir MdtaxliaaLsJj eat

DERAL
2657 W. 69th STREET 

Chicago, IL 60629 
Ttl. 925-7400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

$929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TtL 598-9400

; , SteHe* WOPA • 1499 AM 
trtaįfclh»|®iM® Ii

Pirk*

ūmi .AND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namu paskolų reikalus viso? 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

ANr LGaN ASSOO^IlOU 

4040 ARCHE9 AV^N’UF * 

Chicago, IL 60632 
CHICAGO, II 60637

Apdraustas parkravstymas 
IŠ Įvairiu itstvmy. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

^■11M I ■— ——— ■ ■ H 1

Leidimai — Pilna apdrtude 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. iERĖNAS. TeL 925-8064

ANELEI PRUNSKYTEI
tragiškai mirus, dalindamiesi skausmu, reiškiame 
gilią užuojautą kun. Juozui Prunskiui, giminėms 
bei artimeisiems.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

7U9 »•- MAPLCWOOO AVĖ 
CHICAGO IL **«99

EUDEIKI

Lenino “naudingais idijo
tais”. Lenino metodu pagrį
sta disinformacija vyksta 
stebėtinai- gerai.

Vykstantieji į Lietuvos 
pavergimo sukaktį ir visa 
ta reklama mūsų spaudoje

bos nebuvo. Mūsiškiai net rios yra įsijungusios į kovą 
nebejaučia ,kad jau tampa su raudonąja grėsme pašau 

lįui. Jose veikia ir lietuvių 
jaunoji karta.Bus prisimin
ti mūsų laisvės kovotojai, 
kurių kapus, kartu su - oku
pantu mindžios džiaųgsmin 
gai nusiteikę mūsų pasime
tėliai. Buto demonstracijų 
prieš kųmunizmą, jau nekal 
bant apie Sov. S-gos teismą 
Europoje. ^įąis, metais kiek 
vienas 4oras lietuvis. 4ih'i 
budėtijit būti ,pąsiruo.šę§:' ąt 
versti įią. negatyvią propa
gandą/ kurią varo mūsų lie
tuviškųjų. “liebrąlų”, tik- 

rikes, lietuvių?- -’/visuomenės, 
užgožia- sūšidę^ejimą pa- 
ba’ltiečių rengiamu Sov. S- 
gos teismu Kopenhagoj bei 
laisvės- žygiu ir apsunkina 
įšaiškiiiimą KGB Įtakos Į 
^Office./bf Special inve^tiža- 

, tion^ ^s gali paliesti. idąug riau sakanybęndradarbiąū- 
nėkafe.žmniii; Kąip inėS;be Itojij su komunistais, - špau- 
’SaiįPl. Bb nbrs .rejkalauti iš da. Mūsų.valgai yrą 4tšpin- 
Aūįemkos vyriausybės, jei dys to, kas. vyksta Agieriko- 
tiek lietuvių /vykstą kartu 
su okupantu - švęĮtr' Lietu
vos’ “išlaisvinimo^ sukaktį ?

^Jei lietuvių' spaudą pilna tų 
o-riežtoie ^kskursijųįreklaiiių? ’to.- 
45 ■ į. u Labai skąudu, tačiau yra 

ft‘' tiesa, kad svetimieji jau pa- 
' . stebėją lietuvių pasimeti

mą... " " . S;
“Naudingi (komunistų pro

pagandai) idijptai” daro 
daug žales, tiesą, bet jų nė
ra tiek daug, kiek rimtai 
galvojančių ir pažįstančių 
komunizmo propagandos 
metodus lietuvių. Yra pabal 
tiečių jaunimo grupės, ku-

I

ję ir visamefpas£ulj^jė. Di
delė dalis. Amerikoj spau
dos ir .-televizijos uggošta to 
paties elemento. /-;!

Baigdama šį straipsnį no 
riu dūbti^Hūc^tabiai gražų 
pavyzdį viena.jaunesniosios 
kartos asnįėns, kuris pasky
rę 1,500/dol. paremti. -Sov. 
Sąjungos teismui,. įvykstąn- 
čiame Kopenhagoje šią va
sarą, Asmuo pasilieka ano
nimu. Neturiu leidimo mi
nėti nei pavardės,nei lyties, 
•todėl ir vadinsiu tik asme
niu.).

Štai to asmens laiško, pa

i
i 
¥
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J3 
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X r th^ National Homa
i /aaiow OAF Corporation

Til ’Eriit Room’ lates
Amerikos Lietuvių Tarybos Informacijos direk

toriaus kun. dr. Juozo Prunskio mylimai sesutei

tea bom® b^gan 
h th® tarly 1960’f it

fe

buUdinf was caused 
lz.| of World

for something 
from tb® two-atory 

uny oxvicemen hid 
h Uiey went off to 

^ar turned the new <<nnch- 
style** house® into & trend. 
Climbing Ftiirs became passe 
as til-one-lev^ living was 
embraced by new familie® 
coping with the postam baby 
boom- > ’

Nov ti we enter the 
energy -conscious 1980% the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How* 
ever, thia time it bears a 
different name. It |® called 
*the great room* wfficn in-

Charles Stasukaitis
Funeral Home and Cremation Service

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

rašyto VLIKui ištrauka:
“Šiais metais daug mūsų 

tautiečių važiuoja į ok. Lie- į 
tuvą su raudonaisiais bude
liais švęsti, jau žinome, “su
kaktuvių”.... Labai gaila, 
kad dar tokių išgamų atsi
randa tarp mūsų, inteligen 
tų, o net ir intelektualų tar
pe, nevalioja ir tokiais me
tais susivaldyti — neva
žiuoti.

• .,,Ąš tik būdama labai pa- 
si^iktinusį-’šiųį'nietų kelionė
mis į ok. Lietuvą, sumaniau 
tokios kelionės pinigų sumą 
paskirti Sovietų Sąjun 
gos teismui už nusikal
timus prieš taiką pasaulyje, 
Pabaltijo valstybėse,jų tau
tas ir piliečius, paremti”....

Minimas asmuo prisipa
žino, kad didžiausią pasipik 
tinimą sukėlė anglų kalba t 
leidžiamo laikraščio “Brid-? 
ges” tų kelionių reklamos.

Tokie pavyzdžiai įparei-j 
goja kiekvieną sąmoningą1 
lietuvį budėti ir visom jė-i. 
gom prisidėti prie kovos Į 
prieš raudonąją pabaisą,ne-! 
laukiant raginimų. Komu
nizmas nėra atsisakęs ir 
Stalino metodų, kur tai rei
kalinga pasaulinės revoliu
cijos siekiui. Tik prisimin
kime Afganistaną, Nicara- > 
guą, Afriką....

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI M-

Aikštės automobiliams pastatyti

—to-2L2—.i.. —t: t. -ia 4

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai *

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
i 
t

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410 i

preparation k>
to one huge spac*.

The spacial room*
diown hęrc features an tdeo 
tic gruup. of contemporary 
tarnish ings. Th® open-plus 
concept ii further enhanced 
by joining the kitchen visually 
^rith the living and dining 
areai through the um of th® 
earn® elegant I rick-pattern 
floor Covering. It m GAFw® 
handsome sheet vinyl in the 
"Newburgh Brick” pattern is 
White.

Thi® GAFSTAR Softrei 
floor has an easy-care no-wax 
•urface. Th® deeply textured 
pa i tern has the look of 
real brick, yet retains it® 
na:xrral shine with little main? 
tenance. The Qufet-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
wannth and noise reduction. 
Available m 9' and 12' width® 
at your neareat home improve
ment center or build in® supply

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
N

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

r

Telefonas — 652-100 3

SSS33RJĮKET-- •

h



_ Gerojo Ganytojo namai 
nuošii džiai kviečia visuomenę j

Indianoje. Puiki proga pamaty
ti netrukus atidarysimą lietuvių 
<>l(bt»s centrą. Ruošiamas Atve_ 

d enį, balandžio 1 1 
vl. p.p. Telef. (312) 
!> vai. ryto arba po

m

76 Ik

Ver.ocutlos lietuvių draugija 
Murinos Dieną, š. m. geg. 11-tą, 

i 7:30 v-1. vakaro, šeštadienį ruo- 
š a renginį šaulių salėje, esan- 

i čiojt 211/ W ■ 13rd St. Auka 
; vienam asmeniui $12.(;0 Rezer. 
; v.ickile vietas telefonu 585-

1985—1985 METU REGISTRĄ 
CUA VAIKŲ NAMELIUOSE.

I
Kriaučeliūnų Vardo Lietuviu 

Montessori Vaikų Nameliai pra-1 
neša, kad jau dabar galima už- I 
registruoti vaikučius ateinančių' 
metų klasėm.

Montessori m?t<Mias yra auk- . 
Įėjimo sistema, yagal kurią ug- j 
daina vsiko asmenyliė, ir tobuli-: 
narnos jo fizinės ir intelektua
linės jėgos. Aplinka ir mokymo 
medžiaga yra taip paruoštos, 
kad vaikas savarankiškai galėtų 
dirbti.

Vaikų Nameliuose veikia Mon- 
tesoriniais principais vedama 
priešmokyklinio amžiaus vaiku 
darželis. Rytinė klasė yra v?<ia- 
ira lietuvių kalba, popietinė 
klasė — anglų kalba, kurioje, 
taip pat, lietuvių kalba yra pri
statoma.

Vaikai priimami nuo 2 metų 31X5. 
9 mėnesių iki 4 metų 9 mėnesių. 
Rytinės ir popietinės klasės vyk
sta penkias dienas savaitėje, po 
tris valandas į dieną.

Visi tėveliai raginami daly
vauti bendruose tėvų susirinki
muose ir asmeniškuose pasikal 
Lėjimuicse apie vaikus, kad ge
riau galėtų susipažinti su Mon- 
tes-rori metodu ir jų vaikų dar
bais.

Vaikų Namelių mokslapini- 
giai, žymiai mažesni už kitų 
Montessori -mokyklų, nepaden
gia visų mokyklos išlaidų. Tail, 
tėvai ir visuomenė yra prašomi 
remti parengimus, reikalingus 
mokyklai lėšų susieikti.

Tėvai, turintieji mažamečius 
vaikus, kurie domisi 1985 — 
1986 metų registracija, yra pra 
šomi skambinti telefonais: 47.6- 
4999 arba 436-0769.

— Chicagos Lietuvių Taryba 
šaukia metinę konferenciją, ku
ri įvyks balandžio 27 d., šešta
dienį, Lietuvių tautiniuose na
muose. Pradžia 2 vai. p.p. Laik
raščiu ir organizacijų atstovai 
bei liet, visuomenė kviečiama 
dalyvauti,

Lietuvių Moterų 
klubo veikla

Lietuvių Brighton Parko mo
terų klubo metinis narių susi
rinkimas įvyko š .m. kovo 7 d., 
.Anelės salėje. Susirinkimą ati
darė pirmininkė Nellie Skinulis. 
Pasveikino visas susirinkusias na 
nes ir pranešė liūdną žinią, kad 
mirė mūsų klubo narė Sofija 
Bartkus. Narės ją pagerbė atsi-

Ilgametis patyrimas — sąžiningafl darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American 'Travel Service Bureau
>727 S. Wastorn Avis^ Chicago, RJ. 60643

T«Twf. 312 288-9787
9 lėktuvu, traukmlu. teifc-

sta| (eruije*), viešbuti^ ir xutomobiLu diiv.nūavicoo rezervadias; Parduoda 
ce kdioniij draudimus; Or^auizuoįaraę ^eliores i ir ritus t'sštug;
įdarome iškvietimus giminiu apailcnkymui Amerikoje ir teikiame 

,nūL»o1** itnomu reikalais
" • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik celsu re^rmon vieczi 

-S ankaUr — prieš 45-60 dieaę.

r vienos minutes tyla. 
kas.duo 
pareikš- i’rtį

c’ojnnti
Jai buvo nupirktas vain 
tes grabnešės, o šeimai 
ta gili užuojau a

E-’g'ni- 
praeito feg 

kurie
ja Strung} s peiskaitė 
susi rink iir a nu t arimus, 
buvo vienbalsiai priima. _______

Buvo pranešta, kad serga šios Į 
narės: Estela McName, Charlat-1 
e Sukurs, Kazimiera A«Iraus* j 

kas ir Veronika Babinienė.Jcms 
palinkėta kuo gj-e'ėiausiai pas- 
v'ikti. Narės prašomos sergan
čias aplankyti.
Knygų revizijos komisija, E:ni-|fei 

lija Survilas ir Sue Cheplis išda 
vė 1984 metų raportą. Pasirodo, L 
kad klubas dar gerai gyvuoja, t [ 
Knygos vedamos tvarkingai. Ko 
misija ir valdyba dėkoja Nellie Sį
Skinulis, kuri priėmė j savo ' | 

namus ir rkaniai pavaišino. Ir
Po susirinkimo sekė vaišės rrilI 

malonūs pasikalbėjimai. Sekan- j 
lis 
m.

narių susirinkimas Įvyks š. 
ye^tižės 2 d.
Eugenija Strungys, koresp.

Žagariečių klubas
Lietuvių Žagarės klubo meti

nis narių susirinkimas įvyko š. 
m. kovo 23 d. Anelės Kojak sa
lėj,?, 4500 S. Talman avė. Atsila
nkė gražus būrelis narių,oras pa 
sitaikė labai geras o tai buvo pir 
mas susirinkimas, tai nariai gau 
šiai atsilankė.

Pirm. Paul Masilionis atida
rė susirinkimą, pasveikino vi
sus narius ir prašė, prie tvar
kos.

Nutarimų raštininkė perskai
tė protokolą, kuris buvo priim
tas, o kitų valdybos narių pra
nešimai vienbalsiai buvo priim-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAf

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Town of Liks) 
ir iš vidaus.

KRAL ■STATI rOR SAU

£212 W. Cermak Road

11

UAL UTATI FOK SALI

ti. Gautas laiškas iš Lietuvių Ta I 
rybos, kuri kvietė dalyvauti va
sario 16 minėjime, nors jau bu_ 
?C po minėjimo, ibet blubas pa
skyrė auką $25.00 ir pasiųsta iž* 
dinikui Oskarai Kremieriui.

Taipgi buvo perinkta valdy
ba, kuri yra sekanti 1985 m.: 
pirm. Paul Masilionis, vicep. J. 
Povilaitis atsisakė, jos vieloj iš
rinkta Emily Namchausiky. fin. 
rast. H. Danta atsisakė,j jos vie
tą išrinkta Anna Casey. Kontro
lės rast. Josephine Masilionis, iž
dininkas Matt Povilaitis atsisa
kė, jo vieton išrinkta Bernice 
Žemgulis. Koresp. Rožė Didž- 
galvis.

Visa valdyba išrinkta gausiu 
rankų plojimu. Nariai nesilanko 
i susirinkimus, todėl viskas lie
ka suvėluota. Klubas yra nuta
ręs šaukti 4 suusirinkimus per 
metus: kovo balandžio, rugsėjo 
ir lapkričio mėnesiais, šeštadie
niais, 1 vai. p. p. Visi su tuo su
liko. Sekantis susirinkimas bus 
balandžio 2į7d. 1 v. p. p. anks
čiau minėto  j salėj. Nariai pra
šomi įsidėmėti Po susirinkimo 
įvyko pobūvis su maloniais po
kalbiais ir visiems palinkėta pa 
vasariškos švenės, linksmi! Ve
lykų; gražių margučių.. _

Rožė Didžgalvis, koresp.

GEROJI NAUJIENA
LIETUVIAMS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ffi fT-MATę NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

UAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą*

Chicago, EL Tri. 847-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a SAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS ' 

® NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RCŠUj DRAUDIMO AGENTŪKA
__ __

f. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE _

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 - -

i
“O aš primenu jums, broliai,' 

Evangeliją, kurią aš jums pas
kelbiau, kurią< jūs ir priėmėte, 
kurioje ir stovite, kurią' ir esa
te išgelbiami: Kaip pagrįsda
mas aš jums ją paskelbiau, jai 
esate ją palaike — nebent jūs 
esate be pagrindo įtikėję?” (Pir-t 
mas KOR. 15:1, 2). L. .

’ ' ■■ -Nebrangus.
Maloniai kviečiame paolklau-j 

syti šios radijo programos ant- | 
radienį, 8:45 vai. vak., baiga 
1450 AM per Lietuvos Aidus.

Sekmadienį 9:00 vai. ryto iš
girsite Ir Vėl Gerąją Naujieną 
Lietuviams radijo banga 1490 
AM .per Scphie Barčus.

Malonėkite parašyti, jei

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkut Geras inves
tavimas. įi
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

j Didelis, gražiai įrengtas bungalow.'

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

X,—

— iii — waanmen—I 
ELEKTROS {RENGIMAI 

PATAISYMAI
Turto Chicago* mieste

Dirbu Ir užmiesčiuose, grrit, 
garantuotai ir sąilnlnį*L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ars. 
Tri. 927-3559

DĖME ŠIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkarre.

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Avb„ 

Chicago, 111.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

turė-: 
tumėte klausimų, atsakysime ir • 
prisiųstime Jums Evangelijos 
knygelę. Mūsų adresas: 321 
Oak Lawn, Ill. 60454.

— Prez. Zia Julhak prisaik
dino civili ministerių kabinetą 
ir patarė paruošti islamišką val
stybę. Vagims islamai nuker a 
rankas. ;

-jsnrsEia

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, . 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO i 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS - 

BEI KROSNIS.

ARVYDAS KIELA J
< .6557 S. Tqlman Avenue j* , j 
M*-.. 'Chicago, IL 60629

E 
FA

Tel. 585-6624

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

Skambinti YA 7-9107

Homeowners Insurance

CTA?t r*£a

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

t

i ADVOKATO DRAUGIJA

a

world on fire

MISCELLANEOUS 
) vairūs Dalvkel

JOHN GIBAITTS 
Advokatų įstaiga .

6247 S. Kedzie Avė.
(312) ;<b-8700

KAINA — $17. (Persfuntiirui pridėti $1)

— Brazilijos prezidento pa- . 
reigas eina viceprezidentas Jo
se Soumev.

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu« 
0 vaL ryto iki 8 vaL Taktro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 tiL i.
Ii pagal susitarimą.

J TeL 776-5162
*#4> West 63rd Street

Chicago, DI 60621

F. Za polis, Agent 
3208% W.fSth St -.

Everg. Park, TIL- 
. 50642 - 424-8654 <

• ; gate >■< ttnaftr Ca*9a»r -

irV. BRIZGYS ?
Darbo valandofc ' 

Jtuo 9 ryto iki 5 vai popiet 
leštadiealais pagal susitaria*

C606 S. KadzU Are. 
Chicago, Iii. W629

TeL: 778-8000

4259 S. Maplewood, Tri; 254-7455

Taip pat daromi vertimai, giminžų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie hlankaL * ' ,

I

Į18.00

i 
t

1 Seštadienis-pfirmadienis Saturday-Monday 13-15, 1985

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO

PASSBOOK 
SAVINGS...

knygą apie

sae us for 
3^1 financing. 
AT OU* 10W UTE

Turintis ilgų metų į 
patyrimą | 

Pranas G. Meilė, CPA 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI. 60629 
Tel.: Raštinė — 776-5163 

Namu — 636-5347 V

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, HL, 60608

Naujai pasirodžiusi

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

5
I

i
I

į&f R ’*OuR
■ »■- • > 2 ė- .7*- -i*

Interest Rit« 
on Swings

Compounded
Daily and ?»*d

MutualFėderąl 
Savings andloan

2212 WEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747
X>U1S| Mon.Tu«.Frl.>-4 Thur.>-« **t. >-l 

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima rauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, rianomenfe? veikėjo ir rašytojo atriminimu*.

Dr. A. Gnw<t — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų (vykina, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* it 
»ui’—minimą ——■—------------------------------ —
A. J. GūMea — DANTYS, jų priežiūra, įvedkata Ii 

grožis. Kietais viršeliais —- ----------------------------
Minkštai* viršeliais, tik-----------------------

Dr, A. J. Gnaaen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik-

l, taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėek| arba
^ooey orderį, prie nurodytos kainos pri- 

4adaat II peraiuntimo MRaidema.

$400 
13.00

*zo«

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-“reels”, “live bait”. įleidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle 
7106 Archer Avenue

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.




