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KANADA OTTAVOJE RUOŠIA TARPTAUTINĮ 
' PASITARIMĄ

Helsinkio susitarimų ekesper- 
tų komisijos posėdžiai Žmogaus 
Teisių (Basket III) padėčiai per 
žiūrėti prasidės Kanados sosti
nėje, Otavoje, š. m. bafendži/ 
23. d. Pirmos dvi savaitės yra 
skirtos, darbotvarkei .ir taisyk
lėms. Formalus posėdžių atida* 
rymas įvyks gegužės 7 d. Spė
jama, kad posėdžiai tęsis apie 4 
savaites. .

Posėdžių šeimininkai yra Ka
nados vyriausybė, kurios užsie
nio reikalų ministreris Joseph 
Clarke mano, jog svarbiausias 
tikslas yra, kad posėdžiuose da 
lyvautų. visų 3o valstybių (8 ko
munistinės, 27 Vakarų demok- 
ratijų) atstovai ir kad posėdžių 
e iga būtų konstruktyvi. Kana
doj delegacijai vadovaus amba
sadorius Harry Jay, o sekreto- 
riatui — ambasadorius Rogers’ 
Teisinis delegacijos patarėjas 
yra Martinow, kuris yra nuola
tinis Kanados valdžios patarė
jas žmogaus teisių reikalais.

iįau 1984 m. gruodžio 1 d.VLI
Kas susit arė ■ su Kanados- Lie tu- į 
vių Bendruomene ir Pasaulio 
Lietuvių ” Bendruomene kaip 
Otavos posėdžiuose;- tinkamiau
siai iškeĮĮ^^tdgauįteišrų Lietu
voje de-
legatųs-aple padėtŲLrotuvoj.Su 
ritarifo -iSdavOjė Liė.tųyo^rei-. 
ka^jOtavoje/.atstpyaųk • Kana- 
doš^ieftFvių Bėndhįcrtiehė, Ąal- 
kiijant VLIKui ml Pasąulio_ Lie
tuvių Bendruomenei.■;

&.m. kovo 9. cL Toronte įvy
kusiame;. ..pasitarime dalyvavo 
Kanados Lietuvių Bendruome-

Danys bei Kanados Latvių S- 
gos vicepirm. ir 7-nių pavergtų 
tautų Kaandoje pirm. dr. L. 
Lukss.

į . Pasitarimuose buvo peržvelg
ti KLB santykiai su Kanados vy 
riausybės atstovais, žmogaus ten 
ių reikalų pristatymo planas ir 
sąlygos.

VLIKas įteikė KLB virš šimto 
persekiojamų lietuvių biografijų 
rinkinį ir siūlomo memorandu
mo Kanados valdžiai projektą. 
Buvo susitarta dėl papildomos 
medžiagos šaltinių^ ir pasidalin
ta atsakomybėmis.

Kanados pavergtųjų tautų ko 
mi tetas yra išnuomavęs patal
pas Chateau Laurier (priešais 
Paralmento rūmus) viešbutyje, 
kuriose bus kiekvienos tautos 
parodos, dalinama literatūra, 
vykdomi pokalbiai su eksper
tų delegacijos nariais, spaudos 
atstovais, ir kt Mieste vyks pa
vergtų tautų demonstracijos, 
kurioms reikalingi dalyviai iš 
Kanados ir JAV gegužės 6 — 20 
dinomis. (Telefonai: JAV—800- 
323-1776rKŠia3Sje ’800-251- 
4362)^ ' . ’ " j

Lie^^fc^sįovavinio gakalus

Lasieriė. "^/S^^tąvoj gegužės: 
. 5—^13' dienomisiP\r į \

Yra svarbu,/kad.žmogaus tei
sių pažeidimo reikalai Lietuvoje 
taip pat būtu’pristatyti ir •ki
toms Helsinkio, akto susitarimų 
vyriausybėms. Šiais reikalais rū .
pinasi VLIKas per kraštų atsto-

nės pirmininkas adv. A. Pacevi-; vus lietuvių bendruomenes.
čiuš, vicepirm. adv. J. Kuraitė- 
Lasiene^ VLIK6 vicepirm. ihž. 
L. Grinius, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės vicepirm. inž. A. žmonių naudojasi lėktuvais. Ke- ! 
Gečys ir (daliną laiką) Ka-leivių skaičius padidėjo beveik 
aados Liet. B-nės narys inž. J. dvigubai.

— Atpiginus kainas, daugiau.

Kino artistė ir dainininkė J. Nausėdaitė-Anna Jillian 
buvo operuota nuo vėžio. .. .

^METŲ SOCIALISTAS LAIMĖJO PERU 
PREZIDENTO RINKIMUS

Gavo 48%. balsų visų balsavusių piliečių, turės 
persiimti su “marksistu”

LIMA, Peru. — Trisdešimt
, penkių metų socialistas Alea 

Garcia Perez gavo daugiausia 
balsų prezidento pareigoms, bet

i jis negavo reikalingos daugu
mos, todėl birželio 28 dieną tu
rės persiimti su daugiausia bal
sų gavusiu antruoju kandida
tu, Alfonsu B'arantes Liagam, 
dabartiniu Limos meru. Baran-

i tęs Liagam vadovauja vadina
mai “marksistų” koalicijai, su
sidedančiai iš 6 įvairių komuni-
stų ir komunistuojančių gru
pių.

Peru yra gana didriė Pietų 
Amerikos Pacifiko pakraščio ir 
Andų valstybė. Ji turi apie 14 

i milijonų gyventojų, bet rinki- 
. muose dalyvauja 8.2 milijonai 
i balsuoti turinčių teisę suaugu
sių vyrų ir moterų.

Peru yra buvusi seniausia in
kų valstybė. Jos sostinė buvo 
Ca-co. Dabar ir šiendien inkai 
sudaro 60% miesto gyventojų 

j bet kiti gyventojai yra ispanai, 
metisai ir maišyti.

Peru rubežiuojasi su Čile.
Nuo Čilės sienos Pacifrka pak- 

Į rančių Peru tęsiasi iki Ecacdo- 
: ro, o vėliau seka Kolumbija,! 
i Brazilija, Bolivija ir vėl Čilė, či-j 
' i- i_ \ L/sii lė turi tiktai vakaru Andu kai- *• 4.

KALENDORĖLIS

$85 MILIJONŲ SATELITAS SUKINĖSIS ERDVĖJE

Septyni astronautai penktadienį nusileis Floridos 
nendrynuose

CAPE CANAVERSAL, Ha.— 
Amerikos astronautai buvo pa
siekę besisukantį laivyno saleli-

* ta L?asal 3, kuris sukasi apie sa*| 
; vo ašį ir apie Žemę, bet neuž-
! degė esančios elektros sište- 
j mos.

| Astronautai specialistai ir 
i Teksas buvusieji atsakingi parei-j 
1 cenlre buvusieji atscikingi parei i 
» gūnai buvo įsitikinę, neišsprūs-
• tas elektros mygtukas yra aps-į 
į nūdusio satelito nelaimės prie- į 
•’ žąstimi. Mygtukas yra satelitot
j Epačioje. Jis yra gana didelis.
] Laukan kvšo net 1 mvgtukai co- i 
■ liai. Beleiužiant satelitą iš erd- i 
1 vėlaivio satelitu dirbtuvės, elek 
Į Iros mygtukas turėjo įsispausti, 
į Įspaustas mygtukas įjungia ekk 
į tros srovę, kuri per 80 sekun- į 
, džių pradeda sukti satelitą apie! 
; savo ašį. Kai besisukantis sate- 
! litas apšyla ir įsijungia į kitą me Į 
j chanizmą, tai satelitas savaime!

I1 iškyla 22,300 mylių aukštumon. 
Satelitas turi labai jautrių dega
lų, kurie jį iškelia tokion dide-

/Popiežius Jonas Paulius II-sis laimindamas minią 
žmonių Romoje, šv. Petro aikštėje, ištiesė rankas ir jam 
nusmuko nuo piršto žiedas. Jis nutraukė kalbą ir papra
šė, kad surastų jam brangų kardinolo žiedą. Vienas vyras 
rado ir jam atidavė.

Balandžio 19 d. šv. Leonas, 
Lazdonė, Nomgalia, Nuomė.

Saulė teka — 5:05, leidžiasi — 
6:35.

šiltas, vakare gali lyti.

nūs. Peru apima ir Andu kalnu1 
viršūnes. Ja: priklauso ir Ryti- į 
nė Andų kalnų dalis, kurios ■ 
upės neša savo vandenį Į Amą- i 
zone. Peru teritorija užima 1,-1 
331,410 kvadratinių kilomet
rų.

Peru socialistai niekad neda-j 
lyvavo krašto rinkimuose ir ne-į 
siekė atsakingų pareigų. Jie vi.-| 
sa Laika bendradarbiavo su Tor-į 
re de la Haja vadovaujama liau > 
dininkų partija. Bet nuo Torre;

jų įtaką. Peru gyventojų tarpe 
silpna. Jani pavyko sudaryti .-6 
komunistuojančių grupių koa
liciją. Ta koalicija pavadinta 
“marksistine”. Jcn įeina mas- 
kviniai, tiktai neįeina Mazetun- 
go komunistai. Tengas uždrau
dė duoti “žvilgančiam takui” pi
nigų.

REIKALINGA PINIGŲ 
KOVOTOJAMS

Prez. Rcaganas reikalauja, 
kad Kongresas paskirtų jo pra
šomus $14 milijonų dolerių Ni- 
carl'iguos gyventojams, kovo

jantiems prieš dabartinę san- 
dinistų vyriausybę.

• lityka” kaltina popiežių, kad' 
jis nuėjo su vakarais prieš da-!
1 celinę Lenkijos vyriausybę.' 
Jis apie tai kalbėjo su popie- ■ 
žiumi.

Kard. Glemp paminėjo, kad/ 
vienas jaunas kunigas, sergan
tis nuomariu, buvo, nuvežtas į 

: ligoninę. Jis turėjo 30 zaizdų.: 
j išdegintų cigaretėm:s kojose: 

ir krūtinėje, i ;
Jaunas kunigas buvo darbi

ninkų draugas, priklausė soli- 
darumo judėjimui.

Policija netikėjo nuomario' 
ligaj Kadangi jį kankindavo l--į 
ga, tai policininkai degindavo 

’ jį cigaretėmis.

lėn aukštumon. Jis sukasi aplin. 
k ui žemę, gauna žinias iš Indi
jos vandenyno ir praneša į Hou- 
stoną.

Astronautai pagamino 'kartį, 
kuries gale buvo įtaisyta stipri 
kertamoji ližė. Astra-nautė 
Rhea Sedon, išlipusi iš erdvėlai
vio stipriomis siauromis kopė
čiomis priėjo prie kopėtėlių pa
baigos ir ilga Lenkta kartimi, ku 
ries gale buvo ližė, prisitaikė 
prie kas šešias minules apsisu
kančio satelito, ir kirto į mygtu
ką. Pirmą kartą kirto, bet myg
tuko nepaspaudė. Palaukė, kol 
satelitas, kulis kartus apsisukęs, 
vėl priartės su atkištu mygtuku, 
dar kartą ližę rėžė į mygtuką, 
visu smarkumu pataikė į myg
tuko galą, bet jo neįspaudė. Bu 
vo aišku, kad mygtuko mecha
nizmas buvo sugadintas, jeigu 
jo negalima įspausti.

Iš Teksas stoties erdvės va
dovybė pranešė, kad padarėte 
vriską, ką galėjote, pareigas at
likote, o dabar planuoki te grįž
ti-j Floridą. Galite grįžti ketvir
tadienio popietę, o jeigu norite 
pailsėti, tai grįžkite penktadie
nį.

Astronautė Sedan, apsisuko, 
pasiėmė ilgą Lnktą lazdą ir $au 
g-ai grįžo į erdvėlaivį. Kai visi 
dančiai buvo uždarinėti ir visi 
7 astronautai buvo viršuje, tai 
kennandierius Babka pranešė, 
kad jis grįš žemėn penktadie
ni. nes gali dar ką nors nusta- 
tvti apie erdvėje paliekamą sa
telitą. Jame esantieji degalai pa 
vojingi. Jo negalima nuleisti 
Žemėn, kaip nuleido kitus abu. 
Stumiant satelitą iš erdvėlaivio, 
stuktelia į šoną ir, matyti suga
dintas visas elektros srovės me
chanizmas.

de la Haja mirties 1872 m. par
tija pradėjo smukti.

Alan Garcia nutarė socialistų 
demokratų partijos vardu kan
didatuoti Peru prezidento pa
reigoms. Jis yra aukštas, gra
žiai nuaugęs, universitetą b-.i- 
gęs vyras. Jis yra visa galva auk 
štesnis už vietos gyventojus. Jis 
labai gražiai kalba ispaniškai, 
bet jis taip pat moka kalbėli vie 
tos gyventojų kalba, kurios žo
džiai įmaišyti į įspanų kalbą. Jis 
patraukė universiteto studentus 
į socialistų eiles. Jis reikalauja, 
kad Peru valstybėje visi būtų 
pavalgę ir apsirengę. Jis nekrei
pia dėmesio j nepraktiškas Idė
jas, bet žiūrėti, kad būtų prave
stos reikalingos praktiškos pro
blemos.

Kaip Ispanijoje jaunas teisi
ninkas Felipe Gonzalez įtikino 
krašto gyventojus įvesti demo
kratinę santvarką visame kraš
te, o vėliau pravesti būtiniau
sias visuomenines gyvenimo 
problemas, tai Alan Garcia įti
kino Peru balsuotojų daugumą 
imtis praktiškų problemų.

Birželio 28 d. Alan Garcia 
turės persiimti su dabartiniu Li 
mos meru Bbrantes Liagan. 
Pats meras yra linkęs į trocki
nį socializmą, bei Trockio įdė-

Buvo blogai Nicaraguoj, kai 
kraštą valdė Samoza, bet šian
dien yra daug araiau, kai kra
štą valdo sandinistai.

Šį kartą prezidentas nenorė
jo, kad prašomi pinigai turėtų 
eiti kovotojam bet priminė, 
kad Nicaragųcs gyventojai ve
da kovas prieš dabartini dikta
torių. pare škusiems reikalingą 
pagalbą.

Reikia prdėu kuriems gydy 
tojai turi suteikti ne t’k pir
mąją pagalbą, bet privalo su
žeistuosius gydyti.

(Dabartinis Nicaraguos prez. 
Ortiz, patyręs apie prezd?nto 
Reigano pirmadienį vakare per 
radiją pasakytą kalbą, pareiš
kė, kad Amerika kišasi į Nica
raguos reikalus.)

CIGARETĖM SVILINO 
LIGOTA KVMGĄ

VARšl’VA. Lenk. — Kardi
nolas Glemp, prieš išskrisda
mas į Romą, kur pirmadienį 
pasimatė su popiežium, spau
dos atstovams ir katalikams 
bažnyčioje pareiškė, kad da
bartinė lenkų valdžios spauda 
paskutiniu metu pradėjo gana 
smarkiai ir žiauriai pulti Kata
likų bažnyčią ir kunigus. Val
džios leidžiamas savaitinis “Po-

Pacifiko pakraštyje gyvena Peru gyventojai, kurie 
išrinko 35 metų jauną Alan Garcia prezidento pareigoms.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

LIMONADAS

Aš. žir.uma. negeria- žmogui. Į dą 
Jeigu kaitai- išger ti, tai mažai 
-r- taip padorumo delei arba g: 
biiK - i kc npanijai

Dergiau dviejų 
karto niekaip 
S;vc*kat:‘. neleidžia 
aįs'meniL buvusią 
ašenai ketvirti k biro ištuštinau. 
Bet t:ii buvo jaunystės, tvirty
bės metais, kai š’rdics krūtinėje 
pašėlu>iai daužė- ir galvoje ivai ‘

O dabar Į

pataikyti.
•ronkų as s 

r panaudosiu.
Vieną kartą.

rio- m’nty 
šen-tu.

Pažįstamas veterinarijos felčt 
ris. draugas Pticynas. anuomet 
mane apžiūrinėjo ir netgi, žino 
te. išsigando. Sudrebėjo Jūs tu
rite. — -ako. — visišką devalva
ciją- Kur, sako, kepenys, kur 
šlapumo pūslė, patirti, sako, me 
kaip negalima, labai, sako, jūs 
susidėvėjot.

Norėjau aš šitą felčerį sumuš
ti, bet paskui atvėsau.
Imsiu, — galvoju. — puma nu

eisiu pas gerą "'gydytoją. įsitikiu 
siu”.

' Gydytojas nei kekios deval
vacijos nerado.
’ — Jūsų organai, — sako. -- 
pusėtinai akurataus pavidalo. Iri 
šlapumo pūslė, sako, visiškai j 
tvarkinga ir nep.akiu.rusi Na 
dėl širdies, labai dar puiki, net
gi, sako, platesnė, negu reikia. 
Bet. sako, liaukitės gėręs, kitaip 
labai papęastątlžns Įfcy 
tikti. s

O mirti, žinoma, man nėra no
stro. Aš gyventi- mėgstu, -^š dar 
Sjaunas žmogus. Man Nepo pra- 
įdžioje tiktai vos. vos keturiastie- 
įšimt tiys metai suėjo- Galima 
įsakyti, visiškas jėgų ir sveikatos 
^sužydėjimas, ir širdis krūtinė- 
^je plati. Ir. svarbiausia, pūsle 
"snėra kiaura. Su tokia,pūsle gy 
įvenk ir džiaukis. “Reikia,.— gal 
3troju. — ištiktųjų liautis gerus”. 
sĖmiau ir lioviaus. Negeriu ir ne- 
Sgersiu. Valandą negėriau, dvi 
^negėriau. Penkta vakare valau-

UŽPELNYTA BAUSMĖ

Ti
— Sveikas gyvas, Maiki.
— Dėkui, gerai laikausi. Lin- 

kiu ir tau to paties-
■— Aš gerai jaučiuosi. Sūris 

man patinka. O kai aš su rupia
duona, užkandu amerikiečių gei- [ 
tono sūrio, o vėliau užgeriu šal- '

’ į nuėjau, žinoma, į valgyklą 
vakarieniauti. Pavalgiau sriu- 
00'. Pradėjau virtą mėsą valgy
ti — rėkia išgerti”. “Vieton. — 
galvoju, — stiprų gėralų papra
šysiu ko nors švelnesnio — nar- 
zano arba gi limonado”, šaukiu.

Ei. — sakau. — kuris čia man 
porciją pateikė, nešk man, vis 
tos tave galva. Imcnado.

Atneša, žinoma, man limona
do ant inteligentiško padėklo. 
Grafiną. Pilu j stiklinę.

Geriu iš tos stiklinės, juntu: 
tarsi, degtinė. Jsipyliau dar. Die
važi, degtinė. Kuris čia velnias' 
Isipyliau likutį — pati tikriau
sioj’’ degt nė.

— Nešk, — rėkiu, — dar!
“Štai, — galvcįu, — tatai prat-1 

rūko”.
Atneša dar.
Pamėginau sdar. Nei kokio; 

abejonė* nepasiliko — tikrių 
tikriausioji.

Paskui, kai sumokėjau pini Į 
gus, pastabą vis dėlto padariau. ]

— Aš, - - sakau. — prašiai: li
monado, c tu ką neši, vištos ta
voji galva?

Anas sako:
— Taigi, kad mes šitai visados 

limonadu vadiname. Žodis visiš 
kai teisėtas. Dar iš anuometinių 
laikų... O natūralinio limonado, 
atsiprašau, nelaikom — nėra var 
totojų.

— Nešk, — sakau, — dar pas
kutinę.

Taip ir nesilioviau. O neras 
buvo karštas. Tiktai štai aplin
kybės sutrugdė. Kaip sakoma — 
gyvenimas savo Įstatymus dik 
tuoja.

Reikia paklusti.
M. Zoščenko

3 s

O dabar paaiškėjo, ir laikraščiai rašo...
Toks lašas po lašo ir uolą granito pratašo;
Kad jūs jau prakutot, kad virtot labai dideliais ponais, 
Ar surdutais devit, ar juodais šilkiniais sutonais —- 
Visi dabar šneka 
Labai augštais tonais!

Tasai, kuris vynu prekiauja sėkmingai,
I Žiūrėk — jau ambasadoriumi skelbės iškilmingai, 
Į Kitas, valdžios butą užėmęs, sau taupo skatiką, 

O trečias automobiliu nori važiuoti už dyką, — 
Še tau, ir šventas dalykas 1

I Jei tokios idėjds kam nors neatrodo prakilnios be galo, 
Tuoj rėkiat: Tamsuoli! Kaip drįsti tu niekint tautos 

idealą?
i O jeigu kokiam tautos vadui tamsuolis į šlaunį įgriybia, 
Ans riksmą paleidžia per visą pasaulį ’.“Sugriovė vienybę!’’ 
Nebeatskirsi, — i

į Kur prakilnybė, kur beprotybė....

šiuos dalykus atlieka ir nieko 
neima už kraujo spaudimo pa-

l tikrinimą, tai Dr. Adomavičius,: 
o kiti lupa, kai jiems reikia ma-1 
žą pirščiuką pajudinti-

— Žinai, daktarai — ne advo
katai. Tie tai nulupa, bet čia vi 

to alaus, tai jaučiuosi tarytum sai kitas dalykas. Turi nuvažiuo-

Tylūnas-Uodėga

APSIGAVIMAS
Kas nepažįsta Tamošiaus Rau- 

douosio. kurs yra toks azarti- 
ninkas, jeg ką tik uždirba, tai 
ant arkl’ų pralošia.

Vieną dieną ir Tamošiui laimė 
[ nusišypsojo.. Arklių lenktynėse 

jis išlošė $200 ir ryžosi visu šim
tų nuošimčiu išbandyti save lai
mę. Kai tik tuo momentu jis pa
stebėjo kunigą priešais vieną 
arklį kažką ranka mostiguojant.

“Tai geras ženklas!’’ tarė sau 
Tamošius ir sudėjo ant to ark
lio savo išloštuosius S200 ir su 
savim turėtus buto nuomai ap-

j riręokėti pinigus,
1 A rklvc ntbėcrn IArklys atbėgo pats paskutinis. 
Tamošius nesavyje pribėgęs prie 
kunigo sušuko: ‘Tėve, visiškas O -e 7
bankrotas. Aš pamačiau tamstą 
laiminant tą arklį ir sudėjau ant 
jo visus pinigus...”

‘‘Mano sūnau”, atsakė kunigas 
“Aš tą arklį ne laiminau, o da
viau jam paskutinį išrišimą”.

9 Gauti ką nors už nieką pa
sidarė Amerikoje tiek Įprasta, 
jog pradedama manyti, kad ir 
laisvė yra laisvai gaunama.

— Aha, — sušnabžda jis pats 
sau. — Dabar žinosiu, kur rei
kia ieškoti tobulų žmonų — ka
pinėse...

* * * '
SKELBIMAI -

Autobusui pradėjus važiuoti, 
ką tik įlipusi mezginiais apsirea 
gusi graži moteris neteko balan
so ir netyčia ranka užgavo vie
nam sėdinčiam vyrui veidą. Mo 

Į tėris dėl to labai buvo sujaudin
ta ir mandagiai atsiprašinėjo. 
Vyras ją nuramino: .

— Nesirūpinkite mieloji. Už' 
tai, ką aš apie jus pagalvojau, 
esu vertas dar skaudesnio smū
gio.

Verslininkas klausia kitą:
— Ar skelbimai padeda tavo 

verslui?
— Nekalbėk apie skelbimus. 

Užvakar skelbiausi, kad ieškome 
naktinio sargo. Vakar naktį ap
vogė mūsų įstaigą.-. ‘ yii į Marquette Parką ir nusipirk

ti maisto už 15 dolerių. Tu nusi- j 
perki už $15, o tau duoda įvai-j 
riai'.sio maisto už $60. šešis kar-‘ 
tus daugiau negu Bridgeporte. 
O kai sumoki $15'tai viso mais
to gali’ ir neimti! Jeigu aš viską 
iihČiaū, tai aš į Bridgeportą ne- 
nūvežčiau, tiek daug jie duoda!; . _

L | bičiulei’’ ir pan 

-■©•.s.' t Ąš neužkaljinu kriašių, ava-;
.i-, 1 iodų. lies |<ž dažniausiai yra pa-1

stiklinę vandens, įSnaišai u ga- puvusios arba, apipuvusios. Kai 
nusiperki maisto už $15, tai sū
rį tau duoda veltui- Ne 
veltui. Tada prideda dolerį ir 
duoda penkis svarus sūrio, sva
rą sviesto, didėlę dėžę džioviu- ? 
tb pieno, c kartais ir medaus. Už 
$16 — nepamesi. .Jeigu nueiti Į 
Bridgeport© maisto krautuvę, 
tai ten 350 kainuos, o čia už $16.

— Tėvai, tai žinai visą dalyką. 
Sūris yra Amerikos valdžios. Ji 
perka ir laiko atsargoj. Kai pa
laiko 3 metus ir nujaučia, kad 
už pusmečio jis gali pradėti rau
kšlėtis, tai išdalina žmonėms, su 1 
sąlyga, kad niekas neimtų nei 
cento. Jį duoda be pinigų. Tave 
nulupa, o tu džiaugėsi, kad nu • į 
įupo. Tai turi būti geri, meistrai, 
kad nulupa ir pasako, kad ten 
gero daro. — pasakė Maikis.

būčiau rūgštaus pieno su bulvėm 
užkandęs. į.

— O kaip tu prie sūrio prie j ei’’
—?'Kcl gyvenau Bridgepor

te. tai prie sūrio nepriėjau. Ten 
man pranešė, kad turi bent me
tus išgyventi Bridgeporte, kad 
gautum sūrio ir sviesto. O kar
tais seniam duoda ir džiovinti .
pieno. Jis geras, man stiklinę da- . teisybę pasakius, aš jo neimu 
ve, tai kaip šviežas. jpi] 
rūką džiovinto pieho\

» * »

PAGALIAU SUŽINOJO ■
J urgaiti^į nelaimingu vedvbų
I • * . J* .auka, vaikščiojo, kąįųnese ir skai

tė užraki? ant panūnkĮiĮį “Myli
mai žmonai“, “Geriausiai gyve
nimo "draugei”, “Nepamainomai

• ‘ DAINAVIMO pratybos

lis

bese automobiliuose kasmet 
gimsta apie 30 vaikų. Metrikoje 
kartu su gimimo data ir vieta nu 

V’Satj rodomas ir automobilio registrą 
-bijos numeris.

’ Jungtinėse Tautose vienas 
vietnafnletįs. paprastas turistas 
ėmė sakyti .kalbą. Visi galvojo, 
kad jis yra Laoso delegacijos na
rys, kol ta delegacija pranešė pir 
mininkui/kad tas pilietis kai
na tik už savė. -

9 Vaikai pradeda subręsti, kai Į 
duktė ima dažyti lūpas, 
nūs —šluostyti dažius.

* Pagaliau pavyko išrasti 
ra būdą, kaip pradėti dieną. Rei 
kia grįžti Į lovą.

Ii geni kaip išmelžtą. Atrodo, 
kad net šiltas. , j j

— Bet kaip tu gavai pieno ne
išgyvenęs Bridgeporte?

— čia man teikėjo mekleriūi : 
pastatyti bonką alaus, tai jis 
man davė kombinaciją.

— Kokią kombinacifį? Tiktai 
seifų raktų turėti kombinaciją, 
jeigu nori ji atidaryti, o sūriui

■ jokios kombinacijos nereikia.
— Be kombinacijos nieko ne- ’ 

i padalysi. Tu ir su kombinacija 
Į nepadarytum, o aš sūrio gavau.

Tu sūrio neturi ir neturėsi.
— Tai kokia kombinacija?
— Kombinacija labai paprasta. 

Turi užeiti maisto Marquette
1 Parke, pačiame centre, pačioje 
j stipriausioje vietoje, '71-oj gat- 
Į vėj. kur yra pair geriausia vai-1 

gykla, kasa, namų pardavinėto- 
jai. bet kur nėra nė vieno lietu- Į

Į visko advokato. Ten daktarai tei 
kia veltui pata: r&timišS. Tėii pa- ; 
tikrina krr.ujo spaudimą,-širdies 
plakimą, patikrina liežuvį, liepiu 
apversti ant kitos pusės, turi pa- ‘ 
lodyti ir pavartyti akis, ir nieko . 
nereikia už tai mokėti.

— Yra vienas daktaras kiiris
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* Kas ilsis ant laurų, atsibun
da ant kaktusų

• Geros valdžios mokesčių rin 
kojas sugeba ir iš lieso pieno iš
spausti grietinę.

• Nesivaikyk moierų ir auto
busų: visuomet netrukus bus ki
tas.

,w
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RTELL

NUO
. Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptingu, 

Martdl Cognac skomu nuo 171® m.

Sveiks. 6

1981. 80

fe

į.

• Čilėje kelionės bilietų kaina 
nriklauso ne nuo valku amžiaus, 
o nuo jų ūgio. Vaikai, aukštesni 
kaip 140 cm. f 
lietus.

• Belgijoj pardavinėjamas laz 
dėlėmis užšaldytas šampanas. Ži 
noma jį retkia laikyti šaldytu
vuose. Atėjus reikalui užtenka 
lazdeles atšaldyti aukštose tau 
lės*5 ir gėrimas paruoštas-

Meksikoje gatvių ir keltines

y vairuoto j ai”. La iky<i a m i 
Specialu-jpgzaminą, jio turi pa- 

6 savo ir 2

— Ponas Petrai, taip ilgiau ne
gali tęstis- Mano duktė buvo pri 
versta šiandien nutraukti daina
vimo pratybas, nes jūsų šuo ne
sustodamas staugė.

— Aš negaliu nieko padėti. 
Jūsų duktė visada pradeda!

* -* *
PERSPĖTAS

Burtininkė išbūrė Antonijui 
Ūkimą:v

Būkite atsargus, saugokitės. 
Perspėju, kažkas jlimš Atsistos 
skersai kelio.

— Tą “kažką” perspėkite jūs 
pati, nes aš esu šoferis.
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Aleksandra Vajųgiūnienė *7
: VEGETARIŠKA MITYBA

Krišnos pasekėjai daug metų 
Lako Vakarų pasaulį, bet nesi
randa pastovių pasekėjų. Pas 
r. us Venecueloje irgi prieš ke
letą metų jų daug matėsi gaU 
vese. Turėjo savo oigamzaciją 
ir maldos namus, kvietė įsirašy
ti į jų narius, bet, praėjus tarų 
tikram laikui, pastebėjome spau 
doje pranošrmus, kad jų organi
zacija uždaryta už dorovės dės
nių pažeidimą. Jie buvę čia pa
juokos objektais laikomi. Su jais 
pasikalbėjus galima buvo paste
bėti, kad turi labai menką išsir1--. 
vinimą,.todėl nei religiniais, ne« j kai sveikai maitinantis, organiz- 
kitais argumentais negalėjo nie
ko pritraukti, nerado pasekėjų.

Apie jogą aš manau, kad gal
būt gera būtų išmokti jaunimui 
jogos pratimus grynai kaip ap
sigynimo priemonę nuo užpuo
likų ir vagių, b^t nedaugiau- 
Kūno jėgų palaikymui, manau, 
nėra reikalingos tokios fizinio 
kanldnmc pratybos. Juk yra to
kių gražių gimnastikos pratybų. 
Nenuostabių kad vyresnio am
žiaus žmonės po dviejų trijų die 
nu išbėg’Oįjo iš jogos stovyklos 
Aišku vyresnio amžiaus žmogui 
ten nebuvo kas veikti. Jie rei
kalingi švelnios >r nekenksmin
gos gimnastikos pratybų.

Jogininkų kalba apie vegeta
rišką mitybą yra- nemokšiška. 
Tikra vegetariška mityba yra 
pagrįsta moksliniais tyrimais.

Stebėkime ršių dienu pasaulį. 
Visur ligonių skaičius didėja, li
goninės perpildytos. Dstūgeiis 
mūsų inteligentų skaito viso pa
saulio literatūrą, Nobelio laure
atų premijų laimėjimus, bet jų 
bibliotekoje nerasi nė vienos 
rimtos knygos apie sveiką mity
bą, kurią perskaitę ir pastudija
vę, patys galėtų pasirinkti mais
tą ir prailginti savo gyvenimą. 
Mes žinome apie viską, politiką, 
diplomatiją, ekonomiją, techni
ką, literatūrą, meną, tik nieko 
nesuprantame apie maisto’svar
bumą, kuris palaiko mūsų pačių 
gyvybę. Natūralaus maitinimosi 
specialistas ispanas J. Castro sa
vo knygoje rašo: virtuvė mote
riai yra kalėjimas; joje moteris 
yra kaip vergė, kuri praleidžia 
valandų valandas, -kol pagamina 
maistą, bet nesupranta, kad jos 
pagamintas maistaslpfesa. tik žalą

mažiausiai paliestą maistą.
Dažnai skaitome spaudoje, jog 

mirė vyras 60-65 metų amžiaus 
nuo tos ar kitos ligos. Jei žmo
gus maitinasi vegetarišku mais
tu, tai tame amžiuje nejaus dar 
jokią ligą, nebus dar '‘suvaikė
jęs”. Pratinkimės pamažu mai
tintis vegetarišku maistu, ne- 
'.aip, kaip teko maitintis J. Vai- 
čeliūnui; kad per porą S£vaičių 
numetė 12 svarų. Toks staigus 
svorio numetimas yra net kenks 
mingas. Eliminuokime vieną po j 
kito žalingą maistą. Veget-inš-

i

'. - x L-:

Kryžių kalnas, prie Meškuičių. Šiaulių apskr

'■.JL-Sr

m'as pats pamažu pašalins, kas 
jame nereikalinga, bet svoris 
liks normalus. Bet greitai paste
bėsite, kad geriau miegate, lengj dėje, Hansą srityje, nurodo, kad Į 
viau kvėpuojate, geriau matote, 
kojos lengvesnės — nesijaučia* 
sustingimų, fiziškai sustiprėjote, 
pasidarėte judresni; pranyks vi
durių užkietėjimas, ] .
liek dujų ir visokiu dieglių. Mo-| vent- 
terims išsivalys veidas nuo viso ! Belg: 
kiu rudu dėmių. j

gyvenęs Himalajų kalnų papė-j riekutę.
Garsiausia Vokietijoje turbūt 

neužtiko nė'vieno sunkiai ser-Į yra tėvo ir sūnaus^ gydytojų Eu 
pančio ligonio. Ten gvventoiai chinger ligoninės.’Jos turi labai 
maitinasi lik augaliniu maistu, modernius įrengimus ir 
nes yra dideli vargšai, gvveuai J ° i

nejausite; tc!i nv.o betkokių dalesnių gy
ja centrų. Prancūzijoje.

- ^-^.joje, Šveicarijoje rasime 
1 e'lę natūralaus gydyme klinikų.

Verta paskaityti keletą pašau-1 Vien Vokietijoje yra apie 100 
visokių tos rūšies klinikų bei li
gonių. Pietų Amerikoje, Peru 
valstybėje, yra naužymėįusi gy 
dytojo Carlos Casanova Lcnti ir 
jo žmonos, vokiečių kilmės gy-

linio mas.to gydytojų natūralis 
tų — vegetarų knygas, kurios 
aprašo vegetariško maisto reikš
mę žmogaus organizmui. Gydy
tojas Bircher Benner Šveicarijo
je turi kelias netūralinio tipo Ii-1 dytojos. ligoninė. Antra klinika 
gonines, tik į jas labai sunku pa-* y 
tekti, nes viso pasaulio milijo
nieriai Jaukia savo eilės.

• Jis yra parašęs daugybę kny
gų. Klinikoms vadovauja penki 
i o vaikai — gydytojai. Turi mais 
tųi tirti—laboratoriją- Jo nusta
tyta dieta vadovaujasi beveik vi j 
so pasaulio ligoninės. Pasaulio;X o

mitybos kongresuose buvo apdo
vanotos eile aukso medalių už‘ 
tiksliausią maisto dietos nustaty-. 
mą įvairių ligų atveju.

Ispanijoje yra žinomas dr. Jo
se Costro, išleidęs apie 100 dides
niu ir mažesniu knygų, net ke
letą savfc išradimų ligų gydyme. 
Antras Ispanijos natūralistas yra 
prof. N. Capo kuris anksčiau tra 
giškai žuvo. Jis yra išleidęs ke 
lias dešimtis vegetariško turinio 
knvgu. Jorge Sintes Pros n u i- 
kiai supažindina, su augmenijos 
galia įvairių Lgų atvejais. Mc. 
Carrison daugelį metų gyveno 
.Indijoje ir • studijavo indiečių 
pnitybą: Grįžęs parašė puikią 

jos šeimai, nes reikia.valgyti kuo knygą. Gydytojas Ralf Bircher,

Čilėje, būtent, Manuel Ln- 
:zetos Acharan klinika. Manuel 
Lazaeta yra išleidęs knygą ‘‘Me
dicina natural al alcaiise de to- 
dos” (medicinos knyga, prieina
ma visiems savo žiniomis). Išpar 
duota jau .10 laidu.

Frie visos vegetariškos gvdv~ 
mo sistemos, priklauso ir būtini 
vandens gydymo metodai. Kas 
nežino kunigo Sebastijono Knei- 

i ppo vandens gydymo metodu.' 
į kurie šimtmečiais bus naudoja-j 

mi. Gal pati tiksliausia gydymo! 
priemonė, kaip natūralaus gy
dymo šalininkai nurodo, yra ba 
davimo ar pusiau badavimo me
todai. Galbūt iš pavadinimo at
rodo baisūs, bet tikrumoje nėra 
tokie. Aš pati bent vieną kartą į 
metus maitinuosi tik vaisiais ir 
daržovėmis po 35 dienas, pridė- 

grynos juodos duonos v

i
1 
i

gydo 
šimtinai tik badavimo ir pusiau 
badavimo metodais. Rezultatai 
būna labai puikūs- Kažkurios li
gos labai greitai visai pašalina
mos. Prieš porą metų Ispanijo
je, Malagoje, atidarė tokios nat 
rūšies ligoninę. Iš viso per savo 
ligonines jau praleido apie 80.0C0 
ligoniu.

Aš save laiku žurnale "Mote
ris” plačiai rašiau apie gydyto
jų Buchingerių ligonines Vokie
tijoje ir Ispanijoje Daviau net

• jų adresą, čia suminėjau tik ge
riausius ir didžiausius natūra
laus gydymo pijonierius. bet jų 
šiandiną yra? jau ■ tūkstančiai. 
Niekas dar vegetariška mityba 
nenusivylė, priešingai — pasvei
ko nuo daugelio ligų natūraliu 
būdu ir liko dėkingi jų patarė
jams. . , , f

Šių metodų gydytojai respek
tuoja visu kitų gydytoju nuomo 
nes ir jų gydymo metodus, bet 
reikalauja, kad ir jų gydymo 
metodai būtų respektuojami.

• Juk vienos ar kitos rūšies me
todais gydytojai nori padėti žmo 
nijai ir sumažinti jos skausmus.

h'pcrto klubas ‘Banga” ir Liet, 
liendrucmenė Leguzės 18 d. O o
Tautinių namų salėje rengia va 
karienę su iiasilir.'Lsminiinu.lUis 
pagerbtas šachmatų meisteris 
dr. V. Paiciauskas. Gegužes 25

27 dienomis sportininkai La
ke Mammoth kalnuose turės sli 
dūlėjimo varžybas ir kitokias 
sparto pramogas.

Lietuvai diena, šv. Kazimie
ro parapijos rengiama, bus bir
želio 16 d. Marshall mokyklos ! 
aiidilcrijos sodyboje. Pro yramo-i 
je pamaldos, koncertas (muz, 
A. Jurgučio paruošta dainų pro 
grama), pantomimika Paul Ra
jeckas iš New Yorko ir kt. Pa- 
gal žodyną: pantomima yra te
atrinis vaidinimas, kuriame jau 
smai ir mintys išreiškiami vei
do raumenų judėsais. šios sri
ties menininką, losangelieeiams 
programą atliks pirmą kar_ 
U-

Likimo keliais su Si. Raštikiu ■ 
kovo 26 d., Naujienų 46 nr. pir
moje pastraipoje paskutinis sa
kinys taisomas šitaip: “Kai inži
nierius pasisako baigęs univer
sitetą, tai aišku, kad technika 
studijavo, o kai generolas pasi
rašė universitetą baigės, susi- 
daryti gali įspūdį, jog universi
tete buvo dėstoma karo moks
las, nes Raštikis neparašė, jog 

f gavo gyvuliu gydytojo diplo-
ma.

KLAUSEIKIS

LOS ANGELES, CALIF.
ŠIEK TIEK Iš DRAUGIJŲ 

YEIKLOSįj^
• • - • .

L. A. Drams SamBūiio _ T
i liūi-džio 27 d. šv. Kazimiero 
Į rapijos salėję rengia balių, kar-
I tu ir iškilmingą akademiją pa

vadintą. Bus paminėta sambū
rio 30 melų veiklą. Publika kvie 
čiama. Mokestis ūž vakarienę, 
šokius ir kitokią progfemą as
meniui 30 dol. Sambuqui pirmi
ninkauja Vincas Dovydaitis, re- 
žisienium yra prieš me|ui iš Kle 

ando į . A. gyventi^^sikėlęs

pa-

negu buvo rankraštyje, tad ix, 
skirsn:lis 'Tkveik demokra'ijos- 
apaš alas” išėjo trumputis^ ]&’ 
“apaštalavimo“ paaiškinimu. JĮ; 
Vaičeliūnas 1983 m. “Tęvi kėi 
žiburių” 21 numeryje rašė 2’.pie 
S.Raštikio ketvirtąją knygą,lyg 
tas “Naujųjų žmonių“ Sargelis 
prisiminęs “Buvo geri laikai ir 
tarė, jog Raštikis “nepatiko dik 
tatūros mėgėjams“, wdiiasi, 
jo pasireikšta demokratine veik 
la. Tuo tarpu yra faktai, jog S. 
Raštikis rag’no prez. Smetoną 
steigti koneertracijos stovyk
lą ir policinėmis priemon’ mis 
drausminti žmones. Tie p: vyz
džiai yra pagrindu laikyti Raš- 
tikj demokratijos “apaštalu’’.

— Enver Hocia laidotuvėse 
nedalyvavo Rusijos, Kinijcs ir 
Jugoslavijos atstovai. A litani

jos prez. Alia jų nenorėjo.

ENERGY 
WISE

gar poete M < 
save gatoim.

-17 numerv’je, ‘Vadas, kurj ki
li vedžiojo” skyriuje išspausdin
ta „Prieštarauja Vitkui”.... Tu
rėjo būti ,‘Priekaištauja Vli- 
kui’’.... , z

Kitos, prasmę nepakeitusios 
klaidos, netaisomos.

Bendrai, 46 ir-47 numeriu tę
siniai atspausdinti kita tvarką

Peik V s Mažeika-Sukaktuviniam 
baliui jis yra paruošęs svečių 
nuotaikai pakelti gražias salės]-----
dekoracijas. i

Skautų išvyka į Charlton 
Flats parką rengiama balandžio I 
28 d. Tai tradicinis šv. Jurgio ■■ i 
paminėjimas. Publika kviečia
ma su skautais pabendrauti. Ba
landžio 13 d. šv. Kazimiero pa- ' ‘ 
rapijos salėje buvo skautų sto- J 
vyklavietei išlaikyti balius.

Juozas Kaributas yra pensinin 
kų klubo pirmininkas. Klubo i 
veiklos aptarimo susirinkimas 1 
bus balandžio 28 d. parapijos. j 
salėje. Pensininkai laikas nuo f 
laiko išvyksta j pramogų -bei I 
šiaip įdomesnes vietas,

■Piliečių klubas rengia metinį: ■ 
balių gegužės 5 d. parapijos sa
lėje. Klubo pirmininku yra Ju
lius Kiškis.

šeštadieninės mokyklos nau
dai rengiamas balius bus gegu
žės 11 d. paar.pijos salėje. Tėvų 
komitetas kviečia publiką atsi
lankyti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia.^ didžiausia, ir turtingiausia lietuvių fratemalizš 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau • per 97 metu.'.
SLA—atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuw 

darbus dirba; ' •' '"U V v.? v •

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ffiXTQNTTS doleriu 
apdraudų savo'nariams.

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

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekia n gi art 
aukštojo mokslo ir du gyvenimo pradžiai

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota-apdraūda: ui 
$1,000. apdraūdos sumą temoka tik $3.00 metams.

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

Galite- kreiptis ir tiesixi j SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210

D. XTHLMAN, B.S., Registraotsu vaistininkai

JA Y DRUGS VAISTINĖ’
2759 W. 71st St, Chicago, DL

B-CTES’ITNC-AT IŠPILDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL
DUMYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

• Atdara šiokiadieniais nuoj LIT SKATŪKA, lietuvių literatūros, mano tr molF 
m. metraiti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstį, Vilu 

Sržvės, Igno šlapeHo,' Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko, 
f. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K- Matusevičiaus Ir 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis * 
K. K. Čiurlionio. M. ifleikio, V. Ksiuboa, A. Rūkitelės ir JL Vtr? 
kūrybos poveikiai*. 365 pusi. knyga kainuoja tik K.

t DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, raiytojoe b fe 
fiall tokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie čalr 
iventea bei . Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja; 
Hems, gėriu tin autorėa puikiu stiliumi ir surinktais duomenim- 
bei uikuliaiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

« VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apr&S; 
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saus® 
gyvenimo bruožą apražymaa, bet tiksli to laikotarpio buities lit» 
ra tūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. T* 200 puslapiu kny«

For constipation reiief tomorrow 
< reach for EX-LAX tonight. c

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. T>y it tonight. 
You’ll like the relief in the morning 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder! 

3>
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. NS2 lux LIŪDAS MIKŠYS, 

X) metų studijavęs, kaip

• LIKTU VIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafa^ 
Įdomiai paraiyta studija apie Rytprūsius, remianti! Pakalni* 
Labguvos apskričių duomenimis. Apvalymai Įdomūs kiekviena? 
lietuviui. Leidinys flluatraotas nuotraukomis, pabaigoje duodam 
vitavardfią pa vadinimą'% Ir ją vertiniai | rokleėlą kalbą. Eab* 
gandingoje 335 pust knygoje yra Rytprūatą tamMapl*. Kaina F

> KA LAOIS L i MM. raiytojoa Petronė!** Ortataitė* iti 
mfainal Ir minty* apie aamenis ir rietas oeprik. Lietuvoje ir pt 
maišiai* bolieviką okupacijom metai*. Knyga turi 234 puslapiu, 
bet kainuoja tik tt. z • <

■» JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, ne*uprfc 
Ui tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir golitdkojel tik i 
/rnrgfo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po 
alją. Dabar būtą JJ galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tei»* 
Knyga T*a didelio formato, 235 pualapią, kainuoja M.

if 1A TYITN»S NOVTL2S, M. loečenko tkryba. J. Vahifc

a wen. c*«***?

1.

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
H tomas.......... ...................................      >10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. ___
II dalis, 229 psl.___________________ ______

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. ______

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.—— -
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

6. J. Venclavoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

36.00
36.00

S5.00

|5.00

60 psL_12.00

NAUJIENOS, 1729 So. HaLted St., Chicago. RL 60603 siųs
kite čekj Ir pridėkt* vien^ dolerį persiuntimo IJlaMom*.

p&raAė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, ku Bet kada. Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. JL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Sabu PA Kieti rMe!i*L FiJtu p.
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1 ' pakulio .poętai. Ap:f gimtosios 
į*'i žemės ilgesį; 'kelbė pe vien po-

' etų Kalbėjo pati liaudis. Savo 
dainose, patarlėse, legendose, 
priežodžiuose. Ir vis dėlto stip- 
naiiskii jį jausmą galėjai išgy
venti tik netekęs gimtosios že
mės Tegu neilgam, tegu turėda
mas tvirtą sugrįžimo viltį, bet 
ne begi rd js jo> žmonių balso, pa
metęs iš akių jos gamtovaizdžius, 
atplėšęs kojų padus nuo vesian
čių tėvų žemes dirvų ir pievų ’.

Puikus tai sentimentas. Ar čia 
žodžiai kokio tremtu atsiradu
sio poeto? O gal rauda iš savo 
ūkio išvaivto ūkininko ūkinin
kės, daktaro- mokytojos?

i Ne. Šie žodžiai parašyti cktt- 
: puot 'e Lietuvoje pasitikusio 
Juozo Baltušio, kuris dabar s:- 
dab' u yrh okupanto apmokamas 
už literatūrini darbą. Jis rašo

i knygų.-, straipsnius. atsišauki
mus — ir viską, ką Kremlius lei
di.a spausdinti ir dar gerai ap
mokė .i.

LIETUVOS BENDRUOMENĘ ARDO 
“UODAI”

R Cituotai: žodžiais Baltušis pra 
į deda ilgoką rašinį “Kiekvienas 
i akmuo prakalbintas...’’ (Litera

ls lūra ir Menas, 1985 kovo 23 d ).
Į Aprašo jis savo meilę tėvynei, 

L-įj i’° t°» kai rusai, kaitų su jais ir 
l etuviai kvislingai, nacių buvo 
iš Lietuves išvaryti. Negalin a

Nigara krioklys, iš Amerikos pusės žiūrint 
Gerai turėti nesugendančių,priemonių

dėl to tėvynės ilgesio žodžiais 
ginėitts nei vienam lietuviui. Vi
sa bėda, kad Baltušis vėliau tani

Br. Nainys, kaip koks demagogas, kaltina, kad to
ji ardomoji Bendruomenės veikla prasidėjo maždaug 
prieš dešimti metų, kai Chicagoje atsirado RLD-nė. 
taip vadinami “reorgai”. Gaila, kad jis neišdrįso pasau
lio Jietūvia'ms išaiškintų, kas gi tie jo pravardžiuojami 
“reorgai” ir kaip jįe atsirado. rBet‘kaiprjis jų atsiradi
mą aiškina, jei jų atsiradimo‘kaltininkas yra ir jis pats. 
Aišku, tokiais atvejais save-apkaltinti nemalonu, ki
taip sakant, prisipažinti prie įvykdytos kaltės. Bet tie. 
kurie skaito ne tik “Pasaulio lietuvį”, puikiai yra in
formuoti, kas RLB-nę pagimdė.

Br. Nainys savo rašinyje pabrėžė, kad nemano aiš
kinti tų priežasčių, dėl kurių B-nė suskilo. O vis tiek, 
manyčiau, kad reiktų bent vieną jų paminėti, būtent, 
rinkimų metu įvykdytą balsų falsifikavimą. Bet dar 
noriu pabrėžti, kad tai buvo ne vienintelė priežastis, 
kurias Br. Nainys tikriausiai žino.

nemenki tie rinkimų duomenys? Ar ne tiesa, kad koks 
mažas, palyginti, skaičius iš • tūkstančių lietuvių febai-, 
kuoja? Ar šie suminėti faktai vis netiesa? *■ '■< v‘

Br. Nainys* savo rašiny aiškina, kad “reorgų” nė
ra daug, bet vis tik jie erzina bendrupmenininkusANors 
tai tik uodo įkandimas, bet ir jo "įkandimas truputį 
erzina, nors pavojaus nėra. Norėtųsi jo paklausti, je„i 
RLB-nė yra tik uodas,, tai kodėl Bendruomenės vadaL 
tam mažam “uodeliui” iškėlė bylą amerikiėČių teisme, 
kuri jau per dešimtį metų advokatams išmoka tūkstan
čius dolerių? 0 kieno tie pinigai, ar ne aukoti lietuvių? 
Ar ne būt naudingiau, kad tuos tūkstanSiis paaukoti 
lietuviškos kultūros puoselėjimui.

Be to, jei tie pravardžiuojami “rėorgai” tik uodas, 
tai kam apie jį tiek rašyti ir tiek jį niekinti, ’juk tai ma
žytis uodelis? Ir Broniui Nainiui baimintis dėl uodo-' 
nereikėtų, būk tas uodas gali sutrukdyti rinkimus, prie

net tūkstančiai bendiuomeniriinkų bal-Br. Nainys skelbia gryną netiesą, kad RLB-ne įkū
rė tie, Lietuvoje veikusių politinių partijų likučiai., ir 
kai kurie Amerikos Lietuvių Tarybos ALTos nariai. 
Ir jų padėdami, tuos “reergus” įkūrė ir jiems davė įga
liojimą JAV-se LB-nę sugriauti. Šį jo pareiškimą pa
skaičius, kyla klausimas, ar gali kas būti dar didesnis 
intrigų kūrėjas, kaip šis ‘Pasaulio lietuvio ledakto- 
rius Br. Nainys? Atrodo, kad jis jau visai nejaučia jo
kios gėdos šmeižti Amberikos Lietuvių Tarybą. Ir jis j dalyvauja LB-nės balsavimuose.

vinį vykdo ir viena to uždavinio dalis yra kenkti JAV
LB-nės Tarybos rinkimams. Ir štai bandydami to savo garantuos, ar jie nebus falsifikuojami ir toliau. Paga- 
tikslo pasiekti, jie prikalba visokiausių nesąmonių. Jų Į liau, ką reiškia, kad ir tie 7 ar 8 tūkstančiai balsuoto- 
viena tokia nesąmonė yra, kad jie kalba apie rinkimų • jų, prieš tuos tūkstančius lietuvių, t av_
neteisėtumą. Bet ar tai ne tiesa, ar tokie falsifikuoti se. Juk lietuvių susivienijimai turi nemažiau narių, 
rinkimai teisėti? Jie niekins rinkimų duomenis, bet argu Bendruomenės balsuotojų.

Vyriausio l-ietuvos Išlaisvinimo Ko-

kurių veržiasi 
suoti ?

Br. Nainys ne tik niekina ir kaltina RLB-nę _ bet 
kabinėjasi ir prie 
miteto pirmininko dr. K. Bobelio. Girdi, kam jis, Aus
tralijoje, kalbėjęs, kad VLIKą šiandien sudaro jauni 
žmonės. Br. Nainiui neaišku, ką daktaras laiko jau
naisiais? Ir kam jis ten paskelbė, kad mažas skaičius 

. Bet'ar netiesą dak- 
tvirtina. kad RLB-nės nariai labai stropiai savo uždą- taras kalbėjo? Bet ir dėl tų tūkstančių tenka pasakyti 

tą faktą, kad jei kartą balsai buvo sufalsifikuoti, kas

■ ■ ’Tikrai, Br.Nąinys neturi gėdos jausmo, tarp svaiš- 
čibti,- kad’Bendruomenės niekinimas, bei jos muverti-Į 

mimas ateina net iš paties VLIKo pirmininko. Mat, per 
tarnybos posėdžius “reorgai” — Bendruomenės grio
vėjai sėdi pirmininko dešinėje., Ir baigdamas rašyti,jių 
jr vėl prisimena “reorgus”, 'kurių elgesys „turės ir šio
kios tokios’įtakos ir į-riftkmius. Ar tai, ne jo ligUišįa. 
baimė, bijoti mažytės saujelės “reorgų”, įmrįp jO/'fąB-; 
tazijoje vaidenasi tik uodais? Juk hegirdefUst^tc^it-I®^ 
šitikimas, kad uodai gali pakenkti LB-nės rinkimams?.’ 
Ir tai Bendruomenės, kurią jis “Pasaulio lietuvyje’Aiš- 
liaupsinta,kaip gają, stiprią,gyvastingą ir gausią.Ir -kęi-, 
šta, o vis 'tik jis uodo bijo, kad toji jo minimoji saujelė“ 
“reorgų”, gali rinkimus sutrukdyti. “ u’

Jeigu, Bendruomenė tokia stipri ir gausi, tai -iš 
tikrųjų, ko jam drebėti dėl saujelės “reorgų”? Teisin
gai, vienas lietuvis ir tai ne “reOrgas”, paskaitęs tokį’, 
jo rašinį, pareiškė: “šitokias nesąmones fegali rašyti, 
tik Br. Nainys ir jam panašūs, ..|:ųrie kaipę^f ’ šis, yra 
pasitarnavęs Bendruomenės su^aldjTnu^v ’̂dcurių gal
vas neateina tokia mintis, kaip tą.«,jos Suskilimą, isly-.’ 
ginti. Bet priešingai, šis “Pasauli© lietųMby “žurnalis-i 
tas” tą skilimą dar plačiau plečia.” -

AA^Svflonis

KOMUNISTAS APIE TĖVYNĘ

Po rusu įsiveržimo į Lietuvą

urie gyvena JAV- 
ne-

ir okupacijos, kuri dar tęsiasi 
šiandien, šimtai , o gal ir tūk.-- 
tančiai lietuvių, turėję bėgti už
sienio tremtin, yra daug prikal-

bėię ir prirašę apie tėvynės mei
lę. Bet ar esate skaitę ispudin- 
resnį pareiškimą, negu sekan
tis?

“Apie tėvynės meilę rašė viso

rašiny aprašo, ka’p .jis su rusais 
okupantais grįžo jaū'’pavergton 
Lietuvon ir; kad jis tą agresiją, 
tą pavergimą girią £ąip kokį pa- 
ląjmįjjiipą.(Randa jis, staiga, per 

įgyventi; ir dar su pasitenkini 
mu, gimtosios žemės netekimą’

į-.7 % ■
Iš kitos pusės, negalimu, "g'A, 

tokių okupantą.:.taįS^0^p^daug 
kmikuoti. Ar-galime,jištikro. ži- 
noti- kas dedasi jų širdyse ir 
prote. Pavergtoje Lietuvoje be
silankę Amerikos lietuviai par
veža įdomių ir daug pasakančių 
žinių. Nevienas, sako, išsikalbė
to su aukščiau iškilusiais lietu
viais — ra’šytojaiš, hatĮlninkais, 
profesoriais, valdžios pareigu 
nais, ir šie Įspėjo svečius ne
smerkti jų parsidavėliais esant. 
Pšbrėžė jie. jog jie ir jų šeimos 
■uri valgyti, turi gyventi. To
kiame kontekste ir Baltušio žo
džiai apie tėvynės meilę g J dau
giau pasako.

T. Černius

— Chrysler bendrovė susi- 
tariusi su Japonijos Mitsubidži, 
statys lengvus automobilius 
JAV 1988 metais. Dabar ruo
šiami planai.

— Catheleen Webb papasakojo 
teismui, kad ji viską išpasakoju
si savo vyrui.

— Ketvirtadieni aukso uncija 
kainavo $325.00.

Andrius Juškevičius
KAS SUSKAWS ^E^DRUOBfĖNĘ ?

JAV R. L. Bendruomenės suvažiavime, įvy
kusiam 1984 metų gruodžio 10 d. Chicagoje, Lie
tuvių Tautiniuose namuose, esančiuose 6422 So. 
Kedzie Avė., AndHus Juškevičius skaitė paskai
tą apie tai, kas suskald ė Bendruomenę?

(Tęsinys)
Buvo neaišku, kam siųsti, L. B-nės Krašto 

ar V. Vakarų Apygardos valdybai, ar kitai L. 
B-nės institucijai. Tik per pažįstamus sužino
jau Tamstos adresą, dr. P. Kisiejiaus čekis, su
moje šimto (100.00) dol. tuojau buvo pasiųstas 
L. B-nės Krašto valdybai.

Baigęs savo pranešimą, pridūriau: — Jei 
Tamsta kuo nors abejoji, atvyk į Cicero, ap- 
klausk vieną ir kitą pusę, ar pirmąjį surinktą 
lietuvį, pamatysi kas yra kaltas.

Į tai L.B-nės Krašto valdybos pirmininkas 
J. Gaila pareiškė:

—Aš viską žinau, man nereikia nieko klau
sti. Aš specialiai atvykau į Chicagą, kad tavę 
rytoj išmesti iš L. B-nės Cicero apylinkės val- 
įlybo

J tokį L. B-nės Krašto valdybos pirmininko 
J. Gailos darnios \eiklos siekinį pareiškimą bu- 
> o taip atsakyta

— 'Ne Tamsta manę rinkai, nei Tamsta ma-' 
nę išmesi!

Tai buvo L. B-nės aukšto pareigūno pasi
kalbėjimas su L. B-nės apylinkės valdybos pir
mininku.

Maža to, baigus toki prasmingą pasikalbė
jimą su L. B-nės Krašto valdybos pirmininku, 
praeidamas pro šalį inž. Br. Nainys uždainavo:

— Tu mūs neklausai, mes rytoj tave Iš-- 
mesime.

Į tokią P.L.B-nės pirmininko inž. Br.Nainio 
dainelę buvo atsakyta:

— Tai siekiate L. B-nei primesti vienos ne
rijos diktatūrą? To nebus. Veltui tokios jūsų ne
realios pastangos!

Tai kokios asmenybės tvarkė ir vadovavo *L. 
Bendruomenei, ko jie siekė ir kur jie eina, žftrt)- 
tik jie patys, tik ne pavergtos Lietuvos laisvini-^ 
mo ir lietuvybės išlaikymo keliu.

Gėdingas Verbų sekmadienis — 1971 nt 
balandžio 7 d. .f

L. B-nes Krašto valdybos pirmininkas tP 
Gaila, padedamas L. B-nės V. Vakrų Apygardai 
pirmininko R. Krono, Ateitininkų FederacįJJfe* 
vado dr. P. Kisieliaus, J, Arštikio. A. Miliūno ir 
frontininkų - bendrartarbiautojų, surengė skan
dalingą mitingą 1974 m. balandžio men. 7 d R<jo-. 
sevelto pradžios mokykloje, Cicero šv

■■■wanw* >1 I RTMEFafc ai........ in «■■■ . »■ ■bl n ■ ■* ■■ » ■■ imm —■

parapijos klebonas kun. J. Stanevičius jiems ne
davė.

Mitingo dalyviai buvo sukviesti, nuvežti iš 
Įvairiausių vietovių: dr. P. Kisielius ligoniai, 
tiltų statytojai, fronto bičiuliai, jų vienminčiai 
ir keli Cicero apylinkės smalsuoliai.

Tai ko norėjo tie iš toliau ir arčiau suėję ir 
suvežti žmonės? Sakėsi esą sukviesti į susirinki
mą naujai L. B-nės Cicero apylinkės valdybai iš
rinkti. Kodėl prisireikė naujos apylinkės val-
dybos?

Valdyba "buvo išrinkta, 1973 m. sausio mėn. 
7 B. dviejų metų laikotarpiui. L. 'B-nės apylinkės 
valdybą renka, apylinkės registruoti nariai, L. 
B-nės jstatų 76 paragrafas. Apylinkės narių su
sirinkimą šaukia, apylinkės valdyba, 'L. B-nės 
įstatų 80 (paragrafas.

Du būvimieji "L. B-nės Cicero apylinkės na
riai. J. Arštikys ir A.'Milhirtas puikiai atliko Ju
do rolę, kaltindami kitus 5-lris ajiVlirtkės valdy
bos narius:

a) Kodėl apylinkės valdyba sprendimus darė 
‘foilsų ’dabguma,

b) Kodėl valdybos dauguma nepakluso ma- 
žiimos vMUi.

c) Kbdėl apylinkės valdyba nešaukė apylin
kės narių susirinkimo, leurio reikalavo 40 narių.

d) Kodėl apylinkės valdyba, tautinių, reli
ginių švenčių minėjimų proga, kalbėtojais kvie

tė kan. V. Zakarauską, bet niekad nepakvietė 
dr. Rekašiaus,, iriž. Br. Nainio?

ė) Kodėl apylinkės valdyba leido atsikurti 
ALTo skyriui?;, .

f) Kam..apylinkės valdyba kreipėsi į L. B- 
nės Garbės Teismą ir prašė paaiškinti neaiškius 
L. B-nės įstatų paragrafus?

Suagituoti mitingo dalyviai pareiškė nepa
sitikėjimą, ne tik, teisėtai apylinkės valdybai, 
bet ir Kontrolės komisijos nariams.

Sukviesti mitingo dalyviai neturėjo nei ju- 
I ridinės, nei moralinės teisės, pareikšti nepasiti
kėjimą Cicero apylinkės valdybos ir Kontrolės 
komisijos nariams, nes jie buvo neregistruoti 
Cicero ą^ylinkėje lietuviai.

Mitingo dalyviai išsirinko iš savo tarpo 
frontininkų - bendradarbiaut o jų Cicero apylin
kės valdybą ir Kontrolės komisiją. Jos neturi 
jčklos teisėto pagrindo L. R-nės veikloje.

Jos yra nelegalios, jos neturi jokio ryšio, jo
kio veiklos tęstinumo su L. Bendruomene, kuri 
bpvo įkūita 1951 m. lapkričio mėn. 18 diena New 
Yorke.

(Bus daugiau)

PATS SHĄKYK IR kitus PAPAGIKi^ 

SKAITYTI DIENRAŠTĮ "NAUJIENOS"

4—;• •. .. ą ,jį iook-
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Kiečių bei vokietininkų leistasis

lis to paklaus.

Florida
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1938 S. Manheim R<L, WertchMter, Iii. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

o

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal gn si tą rim-g

L’Mic&fe, 1UW«M 
laiat. 77*-Mte

Ofiso telefonas: 776-2880, 
jUsioencijos tetef.: 448-5545

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 

Medicinos direktorių*

f

teral Home and Cremation Service

’ f

&

i

________ ZZZ7,

VANCE FUNERAL HOME

I
Laidotuvių Direktoriai

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-1003

the living and dininf 
through the use of the , 

elegant (/rick-pattern 
covering. It m GAF‘1
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H. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti

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

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

Komunizmo statyba remiasi vergų stovyklų sunxiu darbu
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Vis tai “tikrieji grynakraujai 
•jermanai”.

MIRĖ “Memeler Dampfboot’’..
Patirta, kad praėjusių metų

..: nas”. kažkoks Bėrnhard Maska- 
llis, gyvenantis Oldenburge, kur

. ■ . .-r_. - -. 
lapkričio 22 d. Wuerzburge, Va
karų VoKiętijoje, mirė. Hėinrich 
Albeit Kuršchat, “Memeier 
jJampfboct” redaktorius.

H. Kuršaitis gimė 1918 m. Til
žėje- 1920 išsikėlė

» gyventi Klai^®»iii čia jaunasis 
1 Kuršaitis lankė mokyklas. Dar 
i gimnazistu būdamas, jis pradė

jo rašinėti “Memeler Dampf-
į boot’’ dienraštyje. Nuo 1935 m. 
j jis užėmė “M. D” redaktoriaus' 

j — Chicagos Lietuvių Suval-1 pareigas. Hitlerio laikais šis vd-j 
I kiečių Draugijos eilinis narių Į Kiečių bei vokietininkų leistasis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

į- _ —Amerikos Lietuvių Piliečiu
-Dr._ALG« KAVALIuNAS Į pašalpos klubo susirinkimas | 
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- įvyks sekmadienį, balandžio j
gitiB-vezių išsiplėtimo hemo- 21 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko-; 
roidlį, gydymas. jak salėje, 4500 So. Tahnan Į.

5540 S. PULASKI RD. Ave.
Chicago, Ill 60629 - Nariai kviečiami dalyvauti.
Tel: 585-2802 Bus k vaišės-

Ben Jurėnas rast.
u .i ... ■ ». I • y

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI _____

2618 W. 71st &t.- TeL 737-5149 I balandžio 26 -d.? I v. Anelės Kb-
. Ekiina akk. Pritaiko SMT I ^€, 4500 S. 'Falmah ave.

,--ir-acontact lense3”« Nariai prašomi atsilankyti, nesj
========================yra daug svarbių reikalų ap-j

Dr. LEONAS SEIBUTIS ta“ ...Po susirinkimo — vaisęs.
inkstų, PŪSLĖS IR Į Eugenija Strungys,

PROSTATOS CHIRURGIJA
2656 West 63rd Street

Vllandos; antrad. 1—4 popiet,

susirinkimas Įvyks penktadienį, ąienrašlis pavirto nacių organu, 
Ų.o “grynūkraiijis .vokietis” Kur- 
-saįtiš.pasidarė^pik-čiausiu ku rsty 

J mju prieš lietuvius ir Lietuvą.
Po karo Kuršaitis vėl pradėjj 

reikštis,Vakarų Vokietijojentgai 
vintame ’‘Memeler Dampfboot” 
.r ka ip,jo redaktorius varė to
liau nuoseklią priešlietuvišką 
darbą. Lietuviai, i“ Lietuva pasi- 
’iko."Memeler Daęipfbootui” vy 
žiaurias -priešas,- kuriam juodin
ti visos priemonės buvo leisti- 

.nos.
s?.I a Kuršaičio prieš kuri lai

ką “Memeler, Dampfbooto” rė- 
daktorium .pradėjo pasirašinėti 
kitas ‘ šimtaprocentinis germa-

__ Lietuvių Žagai'ės Klubo 
Į eilinis narių susirinkimas įvyks 

šeštadieni, balandžio 27 d., 1 v. 
popiet Anelės Kojak salėj, 4500 

- I S. Tahnan avė. Nariai prašomi 
” atsilankytu yra svarbių reikalų. 
= Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

laikraštis spausdinamas. Po Kur
šaičio mirties (išeina kartą per 
mėnesi) antruoju ledaktorium 
paskirtas Georg . Grentž, buvęs 
Pagėgių vokiečių realinės mo
kyklos mokytojas. Po karo 
Grentz ilgesni laiką dirbo “me- 
mellenderiu”- organizacijoje 
(“Lahdšrhėhhschaft”). Pernai 
jam sukako 70 metų.

Pagal “Memeler Dampfboot ’ 
vedamą liniją," Klaipėdos kraštas 

I (ir iš viso Mažoji Lietuva) “nuo 
amžių” buvusi vokiška. Bet kaž
kodėl toji pati“Memeler Damp- 
tfbooto” -leidykla iki pat 193Jt jn. 
pavasario, kai Hitleris kraštą at
plėšė nuo Lietuvos, leido ’ net 
dienrašti lietuvių kalba “Lietu- 
wiszkos Ceitungos” na vadinimu.

Kalėdiniame 1984 m. gruodžio 
mėnesio “Memeler Dampfboct“ 
numeryje užtinkame tokias pa
vardes klaipėdiškių, kurie para
šė laikraščiui koręspondencijas: 
Waschkies, Mantwill, Schwar
tinsky, Lukat, Sprogies, Strans 
ky, Tumat ir t.t. Laikraštyje pa
skelbtojo eilėraščio autorius va
dinasi Dilba. Skelbimuose randa 
me: Wilke, Anna Kailinnis, 
Banšzėrus, Schltlšnus, Wilnus, 

i T war inski, Brumpreiksch gimu- 
: si Sturies, Benusches, Tursies 
ir kt.

‘‘Mielas drauge, manai neži
nau, jog visur toks pat dangus 
ir tokios pačios degančios žva
kės.

Ir medžiai visur vienodi. Ir 
susikūprinę krūmai. Ir žolės. 
Lauku gėlės-

O * * *? *

Ir visur toks pa ts sravus upės 
srautas ’ . 1

Tačiau ne visur ta. pati žemė, 
nors ji linktų po derliaus našta 
ar smėlynais dulkėtų. .

Ne visur tokie ptys keliai, ta
kai .

Net-akmenys ne visur vieno- 
di.'"?’ Jonas Gailius

— Kaip toli buvot nuo tos vie 
tos, kurioje Įvyko mašinų akci- 
dentas? — klausia advokatas 
liudininką.

— Lygiai 3 jardai.
— Iš kur taip tiksliai tamsta 

žinai? — vėl klausia advoka
tas.

— Aš išmatavau, nes žinojau, 
kad mane koks nors neišmanė- j

— Egipto prez. Mabarakas 
pakvietė premjerą Simon Peres 
pasitarimams santykiams pa
gerinti.

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

Apdraustas parkraustymai 
is Įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMA1

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. i ERĖ N AS. Tel. 925-8063

rADUO 1IIMO1 VALAMDQl

StotiM WOPA -lOt AM

‘/Mil* — Alden. Dewtw
T*U4.t 77 A-1 MJ

H39 U. MAPL1WOOD AV*.
CMICAOO. H.

į Nuo 1914 metu
MIDIAND FEDERAL
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Ib.out the 
ouse

Sąskaitos apdraustos 
iki $100.000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago. IL 60629 

Tel. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

&

SAVINGS
ANt COaN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVCNHF

Chicago, IL 60632
CHICAGO. IL 60632

or j
r*- vy—-

—— tyM. T. X.M T.t.

fybic S. X«w<, a mtmbtr of tht National Hon-.t Fathic^S 
h floor Fathion Bpicialitt, GA.F Corporation.

Tht ’Great Room Latest Trend In Interiors 1

■O

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, Ill. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJLMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

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

II I
I
S
V

- WiHf between rooms in 
Che horns b<gan to disappear 
fa the early 1950’s when the 
so-called “open Door plan” 
fa interior! anjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home bunding was caused 
by returning veterans of World 
WtfIL

The desire for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” house! into < trend. 
Climbini stair! became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the post-war baby 
boom.

i ** ,.wwx *nter the 
♦nergy-cot^cioues l^SO's.the 
open floor plan reappears, 
tooling freA ind new. How- 

this tlhie it bears > 
different name. It h called 
“the great room** whicn in- 
^smratea Bvfag> <inlx< and

food preparation activitl«i ta- 
io one huge space. T

The spacious ° great room“ 
shown here feature* an eclec
tic group of contemporary ' 
furnishings. The open-plak 
concept ii further enhanced 
by joining the kitchen’risualiy 
W ith 
areas 
tame 
Door 
handsome iheet vinyl in the 
•‘Newburgh Brick” pattern te , 
White.

This GAFSTAR Softrel 
Door has an easy-care no-wm 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains its 
natural shine with little main* 
tcnahce. The <į*ute:-Cdr foam t 
interlayer provides comfort^/ 
warmth and noise reduction. 
Available in 9‘ and 12’ widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply

1446 South 50th Avenue 
Cicero. Illinois



Floridos
DAYTONA BEACH, FLA.
Šalčiai sukaustė Day tonos a py 

Hnkcs. Sausio viduryj minusine 
temperatūra sunaikino vaisinius 
medelius, jautresnius medžiui ii 
fėles. Žalia pievelių spalva pa
virto rudu, kilimu. Nepratę j to
kius šalčius daugelis gyventojų 
persišaldė ir sirgo. Lietuvių su 

' sirinkimai ar renginiai dėl l»gų 
taip pat nukentėjo.

Nepriklausomybės paskelbiu.o 
minėjimą surengė Daytcnos u 
apylinkių Lietuvių Klubas vasa
rio 10 dieną. Prince cf Peac° 
kat bažnyčioje pamaldas laike 
ir atitinkamą pamokslą pasakė 
kun. d r. K. Ruibys. Muz. Ant. 
Skridulio vedamas choras giedo
jo kelias naujas ir žinomas gies
mes. Šv. Mišių skaitinius atliko 
Kaz. Barūnas, o kunigui patar 
navo S. Kontrimas. Buv. Lietu
ves operos solistė Juoze Daugė
liene giedojo solo.

Po pamaldų bažnyčias salėje 
programai vadovavo naujosios 
Klubo valdybos pirm. Jonas 
Daugėla, nors jo balsas dėl per
šalimo girgždėjo.

Meninis sambūris atliko Kazi
miero Earūno paruoštą žodinį 
tekstą, o choras, muz. A. Skri
dulio vadovybėje, dainomis ir 
giesmėmis paįvairino jautrų po 
ezijos ir prozos montažą. Skaity
mą ir deklamavimą jautriai per
teikė Dalila Mackelienė, Ona 
Mironienė. Kazimieras Barūnas 
ir Juozas Paliulis. Pabaigai su 
surinkusieji sykiu su. choru gie
dojo “Lietuviais esame mes gi
mę” ir Tautos Himną.

Po trumpos, bet įspūdingos 
programos pirm. J. Daugėla su 
pažindino su atvkiisiais iš toliau 
svečiais. Nors visi Nepriklauso
mybės Paskelbimo Akto signa- 
tariai jau yra mirę, bet pranešė
jas žiūrovų tarpe rado bent jų 
palikuonis ir pristatė Orą Žoly- 
nienę, signataro Jono Smilgevi
čiaus dukterį: Ritą Bagdonienę, 
sign. Petro Vileišio dukterį ir* 
Andrių Mironą, sign. Vlado Mi-

naujienos
Į ta's užkandžiais, kava ir gėri- 

Liisvinimo veiksniams bu- 
.'c renkamo, aukos laisvu apsi- 
p-endimu. Rinko: Lietuvių 

Bendruomenei S. Kontrimas;
I vi.ZKui J. Daugėlienė ir ALTui 
'/’-.autas Abraitis. Paskutiniais, 
;i:r. nepilnais duomenimis, auka 
•ur.nkta: VLIKui $728; ALTui 
^3t0 ir L. B-ne: $1275.

Kazimiera.' Barūnas su žmona 
Ja ivyga prieš Kalelius iš Bosto
ne. persikėlė j Ormond Beach ir 
įsigijo nuosavus namus. Kazi
miera' ilgus metus vaidino Bos-

| aviniuku susirinkimas ir Kavu-
I tė. ‘ J. Sk.

‘.<>no Dramos Sambūryje, vado-1 
vat/ant rež. Aleksandrai Gustai-' 
♦ie.iei, Daytonoje Barūnai Įsi-j 
’lingė į vietos meninį vienetą ir 
■Kirtikus dalyvavo Šv. Kazimie-<

I — Chicago, L:e.u\iy Taryba 
šaukia metinę konfer'nc.ją, ku- 

’ n įvyks balandžio 27 d., šsšla- 
1 dienį, Lietuvių tautiniuose na* 

niucse. Pradžia 2 vai. p.p. laik
raščių ir organizacijų atstovai 
bei liet, visuomenė kviečiama 
da Įvirau Ii,

į Venecuclos lietuvių draugija 
I Motinos Dieną, š. m. geg. 11-tą, 
. 7:30 vai. vakaro, šeštadienį ruo

šia renginį šaulių salėje, esan- 
, čioje 2417 W- 43rd St. Auka 
i vienam asmeniui $12.00 Rezer

vuokite vietas telefonu 585-

re ir nepr. paskatinimo minėji-. 
muose. Pastarajam Kazimie-J 
‘•as paruošė žodinę pynę panau-i 
dedamas mūsų poetų ir rašyto-! 
:u kūrybą- K Barūnas pasižymi; 
malonaus baritono balsu ir aiš-j 
šia tarsena. Į

“Sniego paukščiai”. Į Dayto- 
nos apylinkes žiemes mėnesiais 
atvyksta labai daug vadinamų
■‘sniego paukščių”, t. y- iš šaltų- 
?u š aurės sričių šilimos ieškan- u _ - |
čiu žmonių. Gatvė-e matoma ko-! 
ne daugiau kitų valstybių auto-’ 
mobilių, kaip Floridos. Kietu 
pajūrio smėliu važiuota, vaikš-’: 
tinėja, maudosi arba braido ban-j 
gose atvykėliai ir Illinois, Mik 
chigan. New Yorko, Connect!- 
cut, NewJersey, Pennsyivanijos, 
Tennessee ir kitų valstybių ar-! 
ba iš Kanados Ontario, Quebe-' 
ko, New Brunswick bei kitų pro i 
vincijų. Šiuo metu viešbučiai ir, 
moteliai pakėlę kainas svarbiau- , 
šiam pasipelnymo sezonui, ta- ■ 
čiau beveik visi kambariai užim
ti ir užsakyti.

L. Žinios \

rono sūnėną. Penktadienį, bal. 19 d., 7 vai.
Po minėjimo visi dalyviai vai- vak. Marquette Lietuvių parapi- 

šinosi.L. Klubo moterų paruoš- jos salėj jx-yks Liet. M.P. namų

3185.

— Dr. V. Tauras grįžo iš il
gesnių atostogų ir ligonius prii
minės tik pagal susitarimą. i

ŠVENTO VARDO D-JOS * 
SUSIRINKIMAS

1986 m. balandžio 14 d. 8 vai. 
ryto būrelis narių atėjo iš pa
rapijos salės į bažnyčią. ŠĮ kar
tą vėliavų neatsinešė, nes ly* 
j°- |

šv. Mišias atnašavo kun. Z. ■
Gelažius ir pasakė gražų pamek 
slą.Priminė 40 vai, atlaidus, gar^ 
binant Jėzų ir švč. Sakramcn- ’ 
tą. Atlaidai prasidėjo bal. 15,1 
16, 17 d. Rytais pamaldos su 
pamokslų. Trečiadienio vakare ( 
atlaidai baigsis su ' iškilminga Į 
precesija. j

Šv. Misų auką nešė valdybos, 
pirm. W. Kalvaitis su kitu na-! 
riu. Nemažai žmonių ėjo prie !• 
šv. Komunijos j

Po šv. Mišių Dvasios vadas 
kun. V. Mikolaitis pakartojo 
abiem kalbomis priesaikos tek-, 
stus. Pamaldos baigtos įprasti-, 
ne giesme.

Po pamaldų nariai rinkosi į i 
parapijos salę. Susirinkimą pra! 
dėjo pirm. W Kalvaitis ir visus. 
dalyvius pasveikino. Maldą su-; 
kalbėjo kun. V. Mikolaitis.Kleb, į 
A. Zakarauskas dėkojo nariams, į I 
kurie budėjo adoracijos me-j 
tu. |

Po pranešimo vaišinomės ka* (
vute su pyragėliu. Išlaidos bus 
padengtos iš D-jos kasos.

i Gegužės 12 d. Motinos Dienos o •

r

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

1 
r B
’f

i

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

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

Čekį rašykite ir siųskite:

i

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA <— 517. (Persfuntiirn! pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Aleksandras Čaplikas vakar iš San Francisco laivu 
išplaukė atostogų j Naująją Zelandiją ir Australiją.

šventėje kvietė narius atvykti te Parke lietuvių parapijos sa-
su motinomis ir žmonomis. į pa
in ridas ir susirinkimą.

Vaišių fundatoriai —Laidotu
vių direktoriai B ir D. Petkus.

Kun. K. Kuzminskas pranešė 
apie Religinės šalpos išleistas 
knygas ir prašo aukomis pa
remti/

Kun. V Mikolaitis susirinki
mą baigė malda.

Dalyvavo apie 40 asmenų.
K. P.

CICERO
Balandžio 10 d. įvykusiame R. 

L. B-nės Cicero apyi. valdybos 
posėdyje daugiausia kalbėta, 
kaip įspūdingiau ir geriau prisi
dėti prie gegužės 19 d. Marquet-

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininkę Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta "Sūduvos” 
išleista knyga su legal iškomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.9f (su per 
siuntimu). *

UAL ISTATt FOR AALR | RIAL ■ IT ATI FOR IAL8 
—f. XOTM — — FarRMaol f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMATI 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

'MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

$212 W. Cermak Road Chicago, HL T«L M7-774J
’  ■ »     ■ - - ■ ■ I i «T —we

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

® HOTARIATAJ • VERTIMAI

STSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
___  ____ • -įsruM

I. BACEVIC1US — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avė. 778-2233
Įėję rengiamo žuvusių Lietuvos 
partizanų pagerbimo.

Aptarta birželio 23 d. gegu
žinės - pikniko reikalai, nes par
davus Vyčių salę svetimtau
čiams, yra daug neaiškumų.

Per Tautos šventės minėjimą 
rugsėjo men. 15 d. šv. Antano 
parapijos salėje Ciceroje, kal
bės teisininkas-žurnailistas Jo
nas Vasaitis, o meninę progra
mą atliks solistė Gražina Staus- . 
skas ir pianistė Steponavičiūtė.

sTi>. |
--------- - i 

Iš OKUPUOTOS LIETUVOS
Nuo 1985 m. kovo mėn. 1 d. 

uždarytos Palangos kapinės ir 
dabar palangiškiai mirusius tu-.' 
ri vežti laidoti į naujas kapines, 
padarytas už 18 klm. tarp šven
tosios ir Butinės, į kairę — jū-1 
ros link. |

— Prez. Gafer Nimeiri atleis
tas iš pareigų už bandymą ben
dradarbiauti su Libijos dikta
toriumi Chadafi. 

-- ------
—- FBI agentai klausinėjo 

šimtą amerikiečių, kurie buvo 
nuvažiavę į Nicaragua.

— Izraelio kariai gali grįžti į 
Libaną, jeigu ši ji tai bandys pa
vergti visą Beirutą.

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60608
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

BOUJSi Aon.Tu«.Tti.e-4 Thur.»-» Sat. e-X 

SERVING CHICAGOLAND SINCE l$0S -

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

tojo, rbuomenės veikėjo ir rašytojo Btaiminimua.

Dr. A. Gumcb — MINTYS IR DARBAI, 259 peL bečia 1905 
metų įvykiu*. Jablonskio ir Totoraičio jauna* dienas ir 

iuitrūpinlmą —---- ——————— C7—
Dr. A. J. Gusaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 

grožis. Kietais viršeliai* - -----—--------------
Minkštais viršeliai*, tik---------------------

Dr< A. J. Gn^en — AUKATA KLTTŪRA - ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

Gaflau taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ėekj arba 
2aooey orderį prie nurodytos kaino* pri-

U perduntimo išlaidom*. i ‘

18.00

84.00
•3.00

82.04

1

SAJ3TMD IT, CHJCATO, V

ii
esasas:

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.’ 
Dilelis butas savininkui. Geras in ves-’ 
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow- 
Nebrangus

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St
TeL: 436-7878

Parduodama mūrine ištai
ginga rezidencija didelei šei
mai. Naujas pirkėjas galės.grei
tai užimti.

Tel 737-7202

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuoszvybės — kitur

Parduodamas namas Lemont e

Parduodamas 2 aukštų gražiai 
įrengtas namas Lemonte. Val-i 
.gomasis ir virtuvė, priešakinis 
; svečių .kambarys, kieto medžio, 
■grindys iri-daug.patogumų.- ^63^ 
500.00. f' • • ■ fį. h;. S

Skambinkite . -.Joe . Rėfpran;
Honig Realty

815-838-7030 arba 
815-838-0720.

RENTING IN GENERAL 
Nuomoj

Marquette Parke išnuomoja
mas 4 kambarių, 2 miegamųjų 
butas. Pečius, šaldytuvas, van
duo ir kiti patogumai. $325.00 
mėnesiui.

Skambinti 460-7934.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
U e'man Dečkye

Tet 585-6624

I

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava.
(312) . «t>-d700

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.
i— . n irwi*^ ■ fl

6 — Nauiienos, Chicago, 8, UI

m i? ■ ■■■ i ■■ ui.
1LEKTROS JRENGIMAJ 

PATAISYMAI - 
Turiu Chicanes mieste liKsį,- 

Dirbu ir užmiesčiuose, 
lermtuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ave. 
T>L 927-355T

DĖMESIO
62-80 METŲ AML VAIRUOTOJAI 
Tildai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
*651 S. Ashland Av#^ 

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

Dengiame ir taisome*visų rQ^ 
sitį stogus. Už. darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA į
6557 S. Tcilmcin Avenuę 

Chicago, iL 60629 ;
434^9655 ar 737-1 71?"

I - '     — —r— rma -
Advokatai-'

GINTARAS P. ČEPĖNAS
Darbo valandos: Kasdien: nna 

9 vai ryto iki 8 vai vakaro.
Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 viL i. 

b pagal susitarimą.
TeL 776-5162 ’

£449 West 63rd Straat
i Chicago, IR 60629_________ A _____ *

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS .

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto Ud 5 vai. popiet 
fleėtadieoiais pagal rusitariae

5606 S. Krdil. Ava. 
Chlcaęo, lit 60629
Tel: 778-8000

Friday, April 19, 1985




