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SUDANO GEN. SIVAR AL DAHAB TARIASI 
SU MAIŠTININKU

Trauks teisman visus triukšmadarius, veikusius sulyg 
Libijos įsakymu

SEN. JAKE GARN IŠLIPO SVIRDULIUODAMAS
Astronautė Margarita Sedon erdvėje parodė daugiausia 

dragos ir takto

Sudano valdytojas, gen. 
Siver ai Dahab, pasiuntė at
stovus T Etiopiją, p Atarda
masnesikišti į - Sudano ‘vi
daus reikalus ;

GHARTCMr“Surianas. — Su- 
dąųp k-^^n^ąs;-^skirtas ko- 
n^ijo^^^h^Bkį^-^niiSivar 
al> pa-:
simąįf '^i'-pfflc’John Sąrangų,■. 
vad^ra-^nčry f; mii^inihkąms, 
sukeis iėrns' ’Ętidpijos'pasiėn^e:

Gfeh.'Dabai)planūūja-siidan-ti 
exilinę ‘^T.rąiišytię;'bę£rjosibk' su ■ 
darymas1 Užr^-’paS^ęlūoli. . Jam- 
atrodė,l^d'.'įurhąa '.jis lures-susi- ■ 
tarti su jMk.’ Garango NadoVaii-.' 
jamais pietų Sudano maištinko
kais..' Apskaičiuojamai jų apie 
15,000. 7 > . . / ‘

Pulk.'Garang pareiškė, kad 
jis nenorįs kovos, bet jis nori su
sitarti. ' ’ ■'

r i Beirute eina koyos tarp Libano karo jėgos ir šijitų, 
kurine jau yra užėmę šiaurinę Beiruto dalį. Gyventojų 
dauguma bėga iš Beiruto,

Gen. Dahab pareiškė, kad Su- 
daano karo vadovybė nori su 
maištininkų vadais susitarti. Jis 
prižadėjo padaryti kelias pakai-i 
tas veikiančiose musulmonu js- ( 
tatymtrcse.
Nesitars su Libijos bendradar- . 

biais

Gen. Dahab to nežino, kad su 
Libijos diktatoriaus šalininkais 
nebus jokių pasitarimų. Prez. 
Gafar N'merri išskridus j Ame
riką, tuojau prasidėjo neramu
mai Chartume. Darbininkai rei
kalavo sumažinti maisto kai
nas. Pačiame Chartume ir ki- 

; tuose Su:d-®o miestuose atvež
ta Amerikos javai.' Buvo apra
minti maištaujantieji,'bet suim
ti vadai pasisakė, kad Libijos 
agentai kursto Sudano gyvento* 
jus prieš vyriausybę. ?

Nutarta nušalinti, iš vadovy
bes’ gen. Fafar Nimeiri, kai nu
statyta, kad jis palaiko ryšius 
su diktatorium -Chadafi. ...

Gen.' Dahab paskelbė, kad su 
Libijos ■ atstovais nebus jokių 
pasitarinžų.’. Suimti Libijos agen 
tai eisAįįa^^^t jiems ^losia- 

ft -- 
ir 

šiaųres .-Sudano-atstos’ais, nepa- 
tenlpfitaig dabartine Sudano ka
ro" vadovybe ,neibus.'ciyilinės vy- 

-riausybės. ■ " ' _•
u Gen.-Dahab' tariasi<šu sostinėj 
esančiais karo? vadais^, ir skelbia: 
vadų sutartus reikalui

— Maskva. galėtų naudoti sa
vo karo’bazeš’VietF»aine,;bet pri
valo. atitraukti savo karius, pran 
cūzu žurnalistams pareiškė Ten- 
gas, . ■' ’ .:

Joe Kulys įteikia Bridgeporto Lietuvių namų savi
ninkų draugijos pažymėjimą teisininkui Antanui R.Va- 
lukui, paskirtam šiaurės Illinois valstijos federaliniam 
prokurorui. Iš kairės paveiksle stovi: Kongreso atstovo 
,W. 0. Lipinskio bendradarbis Alex Tulik, valstijos sei
mo atstovas Robert Krska, aldermanas W. F. Krysniak, 
prel. D. A. Mozeris, Joe Kulys, JAV prokuroras Valu
kas, aid. Al. Majerczyk, nanūčSavininkų draugijos pirm. . 
Victor Utara ir policijos vadas T.į Daly.

LIETUVIAI SAUGOJA SAVO TAUTINĘ KULTŪRĄ 
— ESTŲ#ABĖGeLIS

Į Vakarus: pabėgęs estų pa-ba. Pas mus. Estijoje, jei pro- 
reigūnęš tvitrian, kad iš trijų i grama rusų kalba, ji 
Pabaltijo tautų, lietuviams ge
riausiai sekasi apsaugoti savo 
tautinę kultūrą.

Londone išeinančiam? biule
tenyje “Soviet Nationality Sur
vey’’ (1985m. sausis) Estijos 
Komjaunimo centro komiteto 
narys ir Teisingumo ministerio 
Asistentas Valdo ’ Randpere ra
šo:

•; .“Lietuviai religingi,ti-ki j Die
vą, turi labai tvirtą Katalikų Baž 
nyčią. Estija neturi tvirtos Baž
nyčios, nors daugelis jaunuolių 
vėl pradėjo eiti j bažnyčią, tuo- 
mi protestuodami prieš sovieti
nę valdžią. Tačiau nėra tvirto 
tikėjimo, kuris suvienytų žmo
nes.”

Anot Rsndpere, rusinimas to
liausiai pažengęs Latvijoje.

“Latviai daugiausia kalba ru
siškai, ir viskas t*n daroma ru
siškai. Pavyzdžiui, jie iš anksto 
praneša, kada televizijos prog
ramos bus rodomos latviu kai-

KALENDORĖLIS

Balandžio 20 d. Šv. Sulficius 
Šv. Teodoras, Nergana, Vore, 
Seibut’s.

Balandžio 21 d. šv. Anzelmas, 
šv. Konradis. Skalvė, Kryvis, 
Darginis.

Balandžio 22 d. šv. Soteras 
Kajus. Viligalis, Žvaigonė, Vis- 
gadis. «

Saulė teka — 5 04, leidžiasi— 
6:36.

šaltas, vakare lis.

identifi-
kuojama kaip Centro televizijos 
si imta.”

“Jei Sovietų Sąjunga leistų 
laisvus rinkimus,” — pareiškė 
Randpere, “estai balsuotų už 
savo atskirą respubliką. Tik ne
daugelis norėtų palikti sovietinę 
valdžią. Bet jie turėtų keliauti j 
Rytus su savo sovietiniais bičiu
liais... , tokie rinkimai Įvyktų
Lietuvoj, l'krainoj ir Transkau- 
k-azjjos respublikose, ten visi 
balsuotų prieš dabartinę siste
mą. Sovietinė sistema susikom
promitavo ir žmonės nebelaukia 
pagerėjimo." ELTA

KINUOS ADMIROLAS 
KALĖS IKI MIRTIES

TAIPEI, Taivanas. — Kinijos 
vice admirolas Wing Hsi-ling 
nuteistas kalėti iki mirties. Jam 
atmti visi laipsniai, panaikinto, 
privilegijos už tai. kad jis valstj 
bes galią panaudojo asmenis 
kiems užsimojimams vykdyti.

Buvęs žvalgybos viršininkas 
įsakė savo pavaldiniams “pa
mokyti” Kin jos žurnalistą llen 
ry Liu. kuris iš Taivano su šei
ma persikėlė į San Francisco r 
gyveno Da’> City priemiestyje. 
Kinijos žve gybos viršininkas 
pasamdė du Taipei gangsterius, 
kurie nuvyko j Daly City, susi
rado žurnal - tą Henry Liu. nu
sivedė j jo garažą ir praeitų me- | 
tų spalio 15 <1. ten jį nušovė.

Henry Liu buvo parašęs kny
gą, kurioje aprašytas kaip da-| 
bartinis Kin jos prezidentas bu-' 
vo nyvykęs Maskvą, tarėsi su 
komunistais ir savo sutuoktinę 
paliko nėščią.

— Indijos premjeras Rajiv 
Gandhy priėmė Jasir Arafatą,
k&d galėtų įsikalbęti.

Evanssville, Ind., buvo tikri-j 
narni praeito balsavimo balsai. 
Skirtumas buvo -t balsų. Kai pa- ‘ 
tikrino, lai paiškėjo, kad išrink
tas demokratas Frank McCos’f 
kley.

I
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— Izraelis priėjo įsitikinimo, 
kad tiktai kovodami už savo tei 
sės, jie nebus sunaikinti, todėl 
jie yra pasiryžę kirsti visiems, 
priešams. ’

— Už italo Andrea Manteng- 
na piesta fc*Triju karalių” paveik 
<lą britai gavo $10 45 milijonus. 
Nupirko Kalifornijos meno mė 
gėjas.

— Amerikos kat. vyskupas 
James A. Hivkey kritikavo pre
zidentą už reikalavimą padėti 
Nicaraguos kovotojams prieš 
sandinistus.

— Penktadieni aukso uncija 
kainavo $312.00.

LENKU LĖKTUVAI NUSI- Į 
LEIS AMERIKOJE

VARŠUVA. Lenkija — Vakar 
Amerikos reikalu vedėjas John 
DavL pasirašė sutartį su Lenki
jos cvilinės aviacijos direkto
rium, generolu Josef Soboro:. O J

Dabar visi lenkų lėktuvai naši-j 
leidžia šiaurė Kanadoje, o len
kams reikia ten nuvažiuoti, jei 
nori pasnandoti lėktuvu.

Kada Jaruzelsk i 1931 m. gujo 
džio rrėne-i įvedėė karo stovį, 
visame krašte, tai prezidentas 
atšaukė ambasadenu ir paskel
bė visą eilę ekonominių suvaržy 
rių. JarnzeLkis įkišo į k.dėj ma 

600 darbininkų veikėm, bet bu
vo priveisia' juos išleisti, kū 
norėjo ga ili tarptautinio fondo 
paskolą. i

Lenkai n rašo gauti ekonomi- 
nin lengvatų, bet prezidentas ju 
neduoda, kol Lenkijoj nebus’
įvesta <iemakr>tiite .

ATVEŽĖ 45 APNUODYTUS 
; IRANO KARIUS I

VIENA, Austrija. — Irane vy- 
» riausybė praeitą antradieni ai 
» vežė į Vieną 45 apnuodytus Ira

no karius. Atvežtieji tuojau bu- 
i vo nugabenti i didžiąją Vienos 

ligoninę, kad jiems būtų suteik 
ta pirmoji pagalba.

Vyriausias ligoninės gydytoja^ 
dr. Bcrot Pauser, kaitų su spe- 

į cialistais patikrinęs ligoniu svei- 
• katą, pare škė apie 20 jaunų vy- 
; ru mirs, jokia pagalba jiems ne- 
; padės, nes labai sužaloti jų plau- 
{ čiai. Gydytojai nustatė, kad jie 
' buvo apnuodyti mustardos nuo- 
; dais ir dar kitais vieniečiams dar 
I nepažįstamais nuodais.

Irano karo ministers pareiš- 
| kė, kad Irako karo vadovybė pra 

dėjo varteti mustardos ir tabako 
dujas prieš Irano karius Iranie
čiai neturi priemonių pydyti ap
nuodytus^ todėl ir atveže į Vie- T ną.

MEESSE. GYVENTOJAMS
KAINAVO 5155.858,75

WASHINGTON, D. C. — Pro
kuroras Erdviu Mees-e 3 rd. 
k rašto -gyventojams įkainavo 
^155.853.75. Jis pasiskolino iš sa
vo pažįstamo S15.00C be procen
tų. o už tai išrūp’no savo pažįs
tamiems gerai apmokamą valsty 
bės darba. Pinigai buvo įduo:i 
io žmonai. Iki šie meto į is sko
las negrąžino.

Kada jis ruošė valstybės mo
kesčių raštą, tai ‘užmiišo” įra
šyti $15.000 į lakštą. Pi'ezideivas 
užsispyrė Edwin Meessą paskir
ti valstybės vyriausiu prekuro- 
iu. Fedcrulin:am< teisėjam.- rei 
kė'o įrodyti, kad Meesse pasam
dė pačius brangiausius Washin- 
gtono iš Los Angeles advokatu^ 
nekaltumui įrodyti. Jiedu dirbo 
1505 valandas. Ju sąskaita buvo 
$1558558,75. Reto jiedu turėjo

Floridoje, Cape Canaveral take penktadienio rytą 
laimingai nusileido “Erdės Tyrinėtojas”. Sen. Garn išli-
po svirduliuodamas, sirgo plaukimo liga.

En’ės ‘’"fyrinėtojas” vakar sėk* 
mingai nusileido nendryno pak
raštyje, esančiame k:etame ta
ke ir sustojo paskirtoje vietoje.

“Erdvės “Tyrinėtojas” turėjo 
nusileisti kelioms minutėms 
prieš >eptynias, bet iš Cape Ca* 
r.ever.nl paklausė, ar turi pakan
kamai degalo. Kai buvo pagau
tas teigiamas atsakymas, tada 
Įsakė. “Erdvės Tyrinėtojo” va
dovybei dar kartą apskrieti ap- 
lir.'.k žemę. Jeigu erdvėlaivis bū
tų bandęs nusileisti prieš 7 vaL. 
ryto, tai būtų reikėję per lietų. 
L'-e-us būtų buvęs gana stiprus, 
pučia smarkus vėjas. Pilvu 
besileidžiančiam eivėlaiviui vė
jas būtų galėjęs pakenkti.

Ileškcs būdų nukelti satelitą
Visi astronautai pasiliko vie

nai dienai erdvėlaivyje nes bu
vo pasiryžę laukti naujos inst
rukcijos. Kiekvienam buvo aiš
ku. kad 80 milijonų dolerių ver-- 
tės satelitą reikės nukelti Že
mėn ir pataisyti. Dabar vado
vybė dar nežino priemonių Lea- 
sal 3 .nukelti, bet tai nereiškia, 
kad nebus būdo satelitui nukel
ti žemyn. Manoma, kad bus ras
tas būdas pavojingiems dega
lams išleisti ,o tada bus galima 
ir satelitą įkelti į erdvėlaivį ir 
nulemti žemėn. Dirbtuvėj gafe 
nustatvti, kas sugedo ir bits nu" 
statyta, kas reikia drryti.

V si šeši astronautai jaunėj 
gūrai. ^Erdvės Tyrinėtojui” su
stojus, v:si išėjo pasitikti atvy
kusių žmonių, o sen. Jake G^ra 
neūpas t e vėjo ant kojų. Astro
nautai pasakoja, kad jį buvo 
apėmusi skriejimo liga, iš ku
rios jis negalėjo prsveikti. ^At- 
rodo .kad daugiau jis nebelips į 
erdvėlaivi.
imi _ : ii - . ------------------------------ --- ---------------------------Į- ’* --------------/

S8.29L29 išla du sekretoriams ;r 
perrašymams. Teisėjas pripaži
no. kad nėra pagrindo trauk i 
Mccss'ą atsakomvbėn.

r.ever.nl
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KA DAŽNAI PAMIRŠTAME?

aiškiai

ŪKIO DARBAI

JŪS klausute,

rūkančių 
nekelia 
katego-

Kiek d.,ug p;i-i;.iigų r sim- 
ka-is įku uo padedu žmogus kur- 

>avu gerbūvi — įsigyda
mas narni:.-, žemė- plotus ar san
taupas bankuose. Ir kaip kai Uis 
neapgalvotai, tiesiog tragiškai, 
šios viso- jo gyven mc pastan
gos nueina vėjai-: jo turtas pa
tenka i neatsakingų asmenų ari 
valdžios rankas.

Tokių pavyzdžių nemažai tu
rim ir m.ū>ų taut’eėių tarpe. Juk 

tai milžiniški nuostoliai ne ūk 
jam asmeniškai, bet ir visai be 
tuvių visuomenei. O kaip gra
žiai kaip prasmingai būtų gali
ma jvos panaudoti vargšų skaus 
mui sumažinti, našlaičių ašaron 
nušluostyti, ar pagaliau žmonių 
sieloms pagelbėti Gaila, kad 
daug kas iš anksto apie tai ne-, 
pagalvoja ir tinkamai nesusitvar
ko prieš iškeliaudamas iš šio pa 
šaulio. Skirdami geriems tiks
lams nors dali savo palikimo, ji- 
garbingai įamžintų savo vardą 
ateinančiose kartose ir liktų 
kaip šviesus pavyzdys mūsų jau 
irimui.

Todėl pasistenkime ateityje iš 
vengti siu klaidu ir s-.itvarkyki 
me savo palikimą tinkamu bū 
du. Nueikime pas -a^vokččą 'ii 
padalykime testamentus. Negal 
vokime, kad po to toes'’ tuojau 
turime mirti, ar kad testatoenk’ 
Reikalui dar turime užžetikama;. 
jaiko. Susitvąrkę mes galėsime 
įamiai teršti likusias savo gyve 
jhimo dienas, iš anksto žinodami, 
^as džiaugsis ir kas naudosis icf 
įų paliktais ištekliais. , 
S štai keletas patarimų: 
2 1 Nedaryk pats testamento 
Sik pas advokatą, kuris žino 
įaip tikrai sudaryti galiojanti 
įestamentą.
S 2. Laikas nuo laiko pakeisk su 
dalytą testamentą, kuris atitiktu 
Javo pasikeitusiom sajygom bei 
pageidavimam.
5 3. Padaryk savo turto sąrašą, 
Suris reikalui esant būtų suran
damas.
* 4 Žmona, vyras m kas nors !• . .
•iš šeimos turėtu žinoti, kur jis 
j ra.
J Parink tinkamus asmenis tes
tamentą vykdyt’, kad jie sąži
ningai ir stropai išpildytų tavo 
yalią. Patartina paskirti ir tes
tamente vykdymo antrininkus 
i co executors'' — patikimus as
menim. banką ar pasitikėjimo 

CAT CHAT
*

ATSISVEIKINIMO GĖLĖS

• Asilui ragai netinka, svaigu
lys žmogaus nepuošia.

te*# CCMSr.

S. Eilėraštis neseniai gautas iš-dabart. Lietuvos.

žm’frt I!

ft resna.
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TORNADOS
M one struck would you 

know what to do?
Tcmedoa respect no geographic boundaries. Over 

fw test f*e years 4,245 tornados have touched down in 
46 states. White they can occur anytime, March

trough August are considered the “danger" months. State 
Farm Are and Casualty, a major home insurer, offers the 

fo&?wdng suggestions to.hetp you get ready for the coming 
teredo

Mums džiaugsmą kilrrt^ didj.

Gražiu gėli, gyvenimu ssvej 
Kad nora truputį prilygčiau^ tau^ 

‘ . R. K.

oendrevę (irust company).
5. Vvias n' žmona abu turi 

sudaryti testamentus, o taip pat 
ii pavieniai asmenys.

6. Pasitark su advokatu apie 
būdus, kaip sumažinti jūsų pa
likimo val.-tyb irius mokesčius.

7 Pasitark dėl valstybinių mo
kesčių sumažinimo, skiriant dalį 
palikimo labdaringom organiza- 
ciom. Tas palankiai gali atsiliep
ti ir Į visą jūsų palikimą.

Lietuvių Fondas

RŪKORIŲ DIDELĖS "BĖDOS’

Visa serija straipsnių ‘’New 
York Times” dienraštyje rodo, 
ka-d fabrikų darbdavių tarpe di
dėja nepasitenkinimas rūkoriais 
darbovietėje.

Kai kurie darbdaviai draudžia 
rūkyti darbovietėse. Kiti, darb
daviai visai nepriima
darbininkų darban arba 
jųjų į aukštesnę 
riją.

šių straipsnių serija 
parodo, kad šiandien J
yra pakelyje į griežtesnį nusista 
tymą prieš rūkorius, kurie rūko 
darbovietėse. , *

i , Iš paskelbtų straipsnių nia- 
’ tosi, kad nerūkantieji daugeliu 

> atvejų ..kreipiasi. į tėfcmą/ prieš 
• tuos darbifevius,- kui’ie neapsi- 
. saugoj a jų nuo rūkanių 
taip vadinamo pasyvaus 
mo. Dažniausiai teismai 
kindavo jų reikalavimus.

Kodėl nerūkantieji yra susi
rūpinę pasyviu rūkymu? Rapor 
tas, kurį neseniai paskelbė Gani 
tos Apsaugos agentūra, sako, 
kad pasyvus rūkymas pareika
lauja kasmet 5,000 gyvybių.

Nerūkantieji per teismus at
siekia, kad teismai pripažino, 
jog darbdaviai, kurie nesisten
gia parūpinti nerūkantiems be
dūmių patalpų, neatlieka savo 
pareigų, aprūpinant saugiomis 
ir sveikomis darbo sąlygomis, 
nerūkančiųjų darbininkų.

Visi kolegijų studentai, kurie 
susižavi cigarečių viliojančiais 
skelbimais,turėtą atsiminti, kadi 
lengiau darbą gauti nerūkan
tiems, negu rūkoriams, turint 
tas pačias kvalifikacijas.

Pažymėtina kad nors tabako 
industrija ir ginčija, kad pririr

i k y tos patalpos yra rizikingos ne-

mky- 
paten-

GETTING PREPARED 1F rr HAPPENS
> CeopArafe fcjPy wfh tew

service Check your local
redte for instructions and information on

soon as poss&e. He can advtsa you what to

M Stay your rropedy to ęuard sgahst 
wandaHam or looting ontrt tear enforcement 
agencies organize protection.
— Protect aoaret adcfttonW (Wnaoe. board uo

(rėlėfe pamiršta tavo-likimą, 
Vis nauji žiedai skleidžias kasdieną.

Į mirtį jos žiūri ir...? šypsės vis viena .
Iš kur jos džiaugtą fcirdamdtdima?

e sm

‘i-Qkantieifts, liet sutinka, kad 
šiandienine’ visuomenę daugiau 
plikinusi jaunyste, grožiu ir fi- 
izniti pajėgumu, į rūkorius žiūri, 
kaip į kokią nors atlieka ir be
teisius (pariahs) žmonės.

Vikt. L-gas

SUMAŽĖJO SIMULIANTŲ 
SKAIČIUS GM DIRBTUVĖSE

Kai GM bendrovė sumažino 
neateinančių nustatytu laiku į 
darbą uždarbį, simuliantų skai
čius smarkiai sumažėjo..

GM bendrovės su United Au
to Worker unija paktas numato 
periodinį darbininko i darbą ne 
atėjimo kriterijų ir skaičių, tuo 
būdu simuliantų skaičius krito 
iki 20%; tokiems darbininkams 
GM nemokėjo už šventadienius 
20% uždarbio.

Tokia sistema buvo vykdoma 
per keletą metų, iš eilės. Praei
tais (1981) mela s GM Įmonėse 
tik 2'< neatėjo darban dėl ko- 
jo- kelio sužeidimo, nors iš viso 
tokių simuliantų buvo 20%

GM bendrovė ir UA\V unija 
taip pat leido (allows) iki x500

KL. Pasakykite, ’ kam. taiko- Utis, nesukakūsiais 65 metą am- 
ma Medicare apdrauda?

Mare K-nė
žiaus, kurie turi teisę j Sociali
nės . apdraudos nedarbingumo 

, (tekste pasakyta “disabelity”) 
; išmokėjimus mažiausia per du 
metus, rr kai kuriais atvejais ser 
gan tiems nuolatinėms inkstų li- 
gomis. -

Nuosavybė laikome trust e

ATS. Medicare apdrauda yra 
te ikoma beverk visiems dirbau-. 
tiesiems ir pensininkams,’, ardau1- 
kusietnis 65 ar vyresnio amžiaus 
asmenims, nežiūrint ją pajamų.. 
Medicare taip pat rūpinasi (piw 
teguoja) nedarbingais žmonė-

išmokėti atlyginimą ponais, jei 
darbininkas visą laiką ' dirbo, 
(perfect a tendance j’, / pi. pet

įįtehi sąvOĮjuąšsavybę ii’ laikyti 
vadinanrime“Vuslo žinioje? Iš 
anksto jumYdėkoj u.

.. , Mykolas K-skas

T.M MORALĖ

“ A v v

Bus pavasario linksmybės, 
Pienės geltonai žydės. y 
Katinai ieškos teisybės, 
Doros katės jiems padės . .

Ant stalo stovi vaza gėlių — 
Baltos, radonos Šypsos žiedai. 
Nuskintos gėlės, gyvera neilgai....

Ir poetai įkvėpimą 
Pirks už doleri bare. 
Jaunikaitis sutikimą 
Gaus iš jos naujam kare.

SBĮąinureo tojprpilyf oauiA. -jq 
žmoniškumą ir* moralę 
Aiškins žmogui kunigai. 
Kai sutiks jinai karalių, 
Tars: “Svarbiausia pinigai” . . .

A. Žioba

ATS. ■ Daugelis' žmonių perka 
nuosavvbes ir kai kurie bankai 
pataria įdėti tas nuosavybes į 
vadinamą trustą. Kai pirkėjas 
paklausia, ką jam tas trustas 
padės? Kai kurie žinovai -atsa
ko, turėtum su automobiliu ne
laimę, tuo metu vieną asmenį 
užmuštą ar kelis asmenis sužei- 

sių; vėliau nukentėję asmenys 
užvesiu, prieš tamstą civilinę 
bylą sir ieškiniu §200,000 ar 
daugižū, gi automobilio apdrau- 
da siekia gal tik §50,000..

Visi šitokį ir panešūs atvejai 
yra naudingi tiems bankams,ku 
rie turi aiiksščiau minėtą trustų 
skyrių. Karia nuosavybės ?savi- 
ninka.s nekilnojamą turtą į-tin
stą, bankui turi sumokėti 50 dol. 
ar daugiau, o vėliau po 20 dol. 
ar daugiau reikia bankui mokė
ti kas metais

Iš praktiško kasdieninio gy
venimo žinome, kad dauguma 
didelių namų yra įdėti i trustą. 
Nors ir norėdamas kas sužinoti, 
kas yra tu didelių namų savi
ninkas, bet Chicagos miesto re
korduose to nerasi. Tačiau 
nėti rėkordai .parodys, kad 
kilnojamas turtas (didieji 
mai) yra idėta į trustą.

mi-
ne-
na-

A VCWISAH ANGOBK CC
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privatus asmuo, ne
šk olų užtraukti, nei 

nuosavybės (namų)

niškai nieko neturiu prieš mi
nimą trust o sistemą, bet noriu 
padėti lietuviui grynai ii finan
sinės atsakomybės srities.

dainas mažą nuosavybę 
is) gali padaryti privatų 

tai yra pavesti savo biy 
ui, seseriai arba geram pazj- 
tamam, kurie patarnaus tam 

lačiam reikalui. Pažymėtina, 
,ai t.riistislas laiko lamstus nuo 
avybę (namus), tai jis jokių 
amslai nuostolių, skriaudos” 
rba “šunybės” nepadarys. Jis, 

bū<i3JH2-s 
gali nei 
tamstom 
parduoti.

Aiškumo dėlei, turiu pabrėž
ti,, jeigu bankas arba pavienis 
asmuo būtų tamstos nuosavy
bės (namų trustistas) tuo at
veju, jei tamsta sužeistum kitą 
žmogų automobilio nelaimėje, 
ir pastarasis laimėtų civiliniame 
teisme prieš tamstą bylą, ne
žiūrint ai- turi apdraudą, ar ne, 

kentėjęs asmuo gavęs iš teis- 
) cadinamą “jixigementą”;

ti tą banką-, kad išduotų namų 
savininko ./pavardę ‘fe. 'adresą,kur 
savininkas gyvena. , ■ j į

Baigdamas turiu pasakyti, kad 
turint mažą nuosavybę (na
mus) ją įdėti į - neapsi-
nioka,.kadangi tą fjatį tikslą ga
li tamsta atsiekti ir’su privatiš- 
ku trustu. Adv. Charles P. Kai

■ y-, y.-}

Ar galiu gauti pensiją^ariksčiau?
i . -ž * ■ s <' ‘

prieš toian sukankant 65 metus 
amžiais? Į^^inCe-J-nė

ATS. Taip^,62im;'aaižiaus jūs 
galite gauti "Soc. Sėc.' išmokas, 
bet išmokos bus tiktai 80 % tos 
sumos, kurią jūs gautumėte, 
esant 65 metų amžiaus. Jei jūs 
prašytumėte Soc. See., išmokų 
esant 63 metų amžiaus, tai gau
site 86%% jūsų visų ..išmoką; 
jei prašyte Soc. See. išmokų, 
esant 64 metų amžiaus, tai jūs 
gausit 93V2 pilnų išmokų, pr. š.

P. S. išsamesnių tuo reikalu 
žinių galite gauti -artimiausioje 
S Social Security .įstaigoje.

Skotas lankydamasis, Palesti
noj, panoro nuvyktijprie Galilė-' 
jos ežero ir pamatyti vietą, kur 
Kristus vaikščiojo vandens pa
viršiuje. Jam reikėjo persikelti 
laiveliu į kitą ežero pusę ir už 
tai iš jo paprašėė du svarus. Iš
girdęs kainą, škotas atsisakė sa
vo plano ir, grįždamas j viešbu
tį, murmėjo:

— Du svarai už persikėlimą 
per ežerą. Nesistebiu, kad Vieš
pats ėjo pėsčias vandens pavir
šiumi.
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» Į V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

Už tautini ir kultūrinį atsil’ki- 
r>ą Zlotožinskas siūlė kaltinti ne 
1 t u? bet save. Rašė: “Patys ma
tome, kad dauguma mūsų mažai 
i ū oi nasi ape savo tėvynę ir kal
tą. Dauguma ir Dievo nepame- 
i a. Bet turime pasirūpinti savo 
\ tiku ateitimi, kad jie nevarg-

suonaeniškai nivsiteiku-į veiklų 
kun. Juozą Zlotožinskį išeiti 
prieš ktm. A. Burbos ir dr. J. 
Šliupo gana darnią tautinę veik
ią Susivienijime ir Lietuviu 
Mokslo Draugijoj. Pagrindine 
priežastis, rodos, buvo pr ešku- 
niginis dr. šliupo ir Juozo -An
dziulaičio nusistatymas, kurio 
jie (ypnč Andziulaitis) nemeke- 
v> švelnesniu būdu viešai rsikš-

iog kudirkiškai: Broliai ii.

s:ma viską dėl tėvynės, kss mū
su darbus išardytų?“. Laišką b: 
f;a ti
t etuvninkai kelkite kelkite, te- šiaip ar taip, Pittstono Lietu- 
r 1 kiti žmonės mato, kad da-j viu Mokslo Draugijos kuopa, pra 
re visi Lietuvos vaikai pr-ipuo

čia

Jo mokėjimą sklandžiai eiiiuo 
Ii Amerikos lietuviu gyvenimiš- 
1 a tema Įrodo vienas dviejų ei- 
lė/aščių. kuri kurt. A. Burba idė. 
jo savo suredaguotame veikale 
Lietuviškos Dainos, kuris Juozas 
Paukštis 1893 m. išleido. Ji vė
liau prisiminė Susivienijimo or
gano Tėvynė redaktorius. V. S 
Jokubynas:.

Iš Lietuvos išvarytas, lankė že 
mę šalies šiltos,
Bet ilau pabaigė kelionę, am- 
žin ątils’ duok jam. Pone.
Pagal kryžių diktas kapas, api- 
biręs sausais lapais, 
Ir-apaugęs žole suvis — 
mat, pakastas lietuvis.
Jo tėvynė, tėvai jojo, namieje 
tarnais pastojo.
O nabagą išvarė, ir jis čia akis 
uždarė’
Juozui Paukščiui Susivieniji

mo katalikiškąjį dvyni organi
zuojant, Zlotožinskas iš semina
rijos parašė trijų skilčių straips
ni Vienybei Lietuvninkų (1886 
m., nr. 30), kuriame ragino lie
tuvius mesti girtuokliauti ir kor 
tas bei jungtis Į broliškos savi
šalpos draugijas, kurių naudą 
Įtikinančiai dėstė.

Kun. Zlotožinsksss. Pittston e 
Įkūrė pirmąją lietuvišką parapi
nę mokyklą, kurią jo Įpėdinis, 
kun. M. šedvydis panaikino 1896 
m- Suorganizavo ir P'ttstono lie
tuviams Amerikos lietuvių pilie
čių draugiją (1891).

šiandien sunku nuosekliai nu
šviesti smulkmenas, kurios pri
vertė amerikietiškos kultūros 
mokyklose (nę ’Rusijos gimna
zijose) išaugusį, 1;aū.tiiiiaĮ bęi'vi-

dėjusi gegužyje su vienuolika 
narių ir $5 pajamų, nedrįso šauk 
t; birželio ir liepos susirinkimų, 
bet rugpjūtyje sušaukė net du. 
Pirmame įstojo du nauji nariai 
ir pajamų būta S4. Antrame įsto
jo keturi nauji nariai, pajamų 
turėta $5-50. Rugsėjo susirinki
me pajamų būta $4.50, o nariams! 
išdalinta dr. Šliupo ir kun. A. 
Burbos anglų kalba knyga “Bes- 
.iality”. Centrui į Baltimore pa 
siųsta $18.50. Susirinkimų vėl ne J 
šaukta trys mėnesiai, todėl kuo
pa nepasiuntė delegatu nei į sa
vo draugijos seimą, nei įstojo 
nariu į Susivienijimą, kaip ki
tos darė. Tačiau gruodžio 13 su
sirinkimui dr. šl’upas prisiuntė 
ilgą laišką — pranešimą apie 
abiejų organizacijų seimų dar
bus. Du nariai įstojo pavieniais 
; Susivienijimą: Motiejus Kašu
bą, kuopos organizatorius, ir Si
mas Miliava.

Būrelis Mąhanoy Plane, Pa., 
lietuvių, supratę Lietuvių Moks
lo draugijos naudą lietuvybei ir; 
apšvietai. tarėsi įstoti nariais į 
kuopą Shenandohyje. bet dr. 
Šliupas juos atlankęs birželio 7, 
jiems patarė organizuoti vietinę] 
kuopą- Dalykas buvo aptartas; 
jirivačiame susirinkime pas Jur-1 
gį Naujūną ir septyni vietos lie-. 
tuviai sutiko įstoti nariais. Stei
giamasis susirinkimas buvo su
šauktas birželio 21, įstojo penki 
nauji nariai. Kuopos sekretorių 
išrinktas Vincas Daukšys. vėliau 
ištikimas Susivienijimo narys ir 
organizacijos veteranas, priklau
sęs iki mirties Centro kuopai j 
New Yorke. : . . ~

at£U£ovai

ruBKiukas Advksč jose

okupantas, kuris ircperialzmo 
labai _ i nužeminti ir pa
smerkti vakarų, cemol 
atvežė i pavergtą Lietuvą nau-į 
iai pastatytą filmą pavadintą 
“Pergalė”, kuriuo vaizduoja po-j 
karinę Potsdame konferenciją! 
ir kuriame Jungtinių Valstijų, 
D. Britanijos ir Prancūzijos de
legacijos parodomos labai nega
tyvia:. Sovietų delegacija, kurios

efei sitpm.'ū ir pareiškė, kad žai
bas yra elektros reiškinys, o p - 
mąji perkimsargi išrado Benja-

• minas Franklinas 1752 metais.

to’as atsistojo ii’ autoiiuting^’, 
pareiškė: L

— Aš garantuoju, kad tamstos 
širdis sėkmingai plaks, kol qu* 

<zvvas«...
MEDŽIŲ AMŽIUS
medinių augalų ilgiausiai ‘

Išgyvena Diacoena Iraco (Ka-!
naru salose) - iki 6.000 metu.! John F Maker, o dabar jis nu- 
Mcksikoie išsvvena iki 5.0091 ė ° tarnauti U. S. Credit Card 
metu. " I bendrovel-

Sekvoja milžiniškoji siekia iki j
4.000 metų

nepaprstai geim bylu paruoėj.j*

ty<nedžio skirtys 
amžiau*- 
išgyvena 2.009

I -niaukia 3.000 m.
Ąžuolai taip pat 

metų.
Libano kedras

—3.000 metų.
Eglių užtinkama 1.370 m., pu 

šų — 1040 met.
Japonijoje augąs

turi 1.200 metų.
Klevas sulaukia

baltnlksn’s — tik 50

— Illinois gubernatorius Ja
mas Thompson praeitais metais 
uždirbo $118.714. Jis sumokėjo 
vJstybei $12.174 mokesčių.

išgyvena 2.900

ginkmedis

15G metų, i 
-60 metų.

— Amerikos karo vadovybė 
nepatenkinta General Dinanics 
bendrove, kuri gamina F-16 lėk
tuvus ir labai brangiai ima už 
pirktas dalis-

*IRKITS JAV Taupymo »c

. Eteratūros ar nuogirdų”. Pakol 
dar tebėra gyvų vyresnio am-

I žiaiis žmonių, kurie atsimena 
Girdi laisvą Lietuvą, karo baisenybes, 

1 rs mo
atijas, i kėjo ėriuko kailiu dangstyti plė- 

šrūno iltis, ir iššiepdavo jas 
da, kai reikėjo kam nors Įvaryti 

baimės7’. t

PETELIŠKIŲ MIGRACIJA ;
Ne vien paukščiai žiemą iš

skrenda į šiltuosius kraštus- 
’•Amerikoje gyvena peteliškė, ku 

ri žiemoja Australijoje ir N. Ze
landijoje. Drugys skrenda die
ną ir naktį 12 kilometrų pei va
landą greičiu. Kai pavargsta, nu; 
tupia ant lygaus jūros pavir-j 
siaus, išskečia sparnus ir.taip il
sisi.

r

ENERGY
WISE

ir jo pabaiga, tai jaunimas iš tų 
vyresniųjų, dar gali išgirsti tei
sybę. Nuogirdos čia atsveria 
Kremliaus propagandą. Bet tie 
;aunie:i, kurie istoriją žino tik 
iš okupanto išleistos literatūros, 
tai jų žinojimas labai menkas *r 
nesiderina su realybe. Ir šis fil
mas nieko nepadės.

T. Skinkys

Tas laikraštis, apžvalgoj apie; 
i^mą rašo, kad Potsdamo *waplin ; 
ka buvo gerokai Įkaitinta, ir tiki 
tarybinės delegacijos išmintis, 
gera valia, didelistaktas suma
niai pasitarnavo tani, kad vals
tybių — Antrojo Pasaulinio Ka
ro nugalėtoju —vadovų konfe
rencijoje sveikas protaj^veiktų

' . , f. w. . "1 • J v <' ------- " ara .į
- . - • j*’ ę

Rusų aktoriai filmešfilpše Sta 
Eną, Churchilį ir įvairias kitas 
asmenybes, bet Amerikos pre
zidento Harry Trumą n’o' vaid
menį atliko lietuvis A. Masiulis, 
kuris reklamuojamas kaip “Lie
tuvos TSR liaudies artistas.”

Okupantas ragina, kad jauni
mas eitų filmo pažiūrėki. Vytau 
tas Alšėnas “Tiesoje” rašo, kad 
filme jaunimas “galį Vaizdžiai 
pamatyti istorin ps įvyĮįh’iis, apie 
kuriuos ne vienas žiiioj tik iš

doma kaip pavyzdinga, žmonijos
gerove susirūpinusia grupe val
stybininkų.

Vakaru delegacijos buvo, anot- ... w. . , .,T,., . . ; . <n-- >> i bekehancia galva hidrąlo^l-ziomnc ‘"Tlf-.-OS ’ — ' &

jon, bet jos nebaigęs, 1887 m. at
vyko Amerikon. Jau Lietuvoje 
skaitė Šliupo Lietuviškąjį Balsą.! 
Susivienijimas išrenka jį savo' 
seimo sekretorium 1891 m. ir 
organizacijos knygių 1901-1902 
m. Jis buvo ir Lietuviu Mokslo j 

j draugijos sekretorius, kol orga- 
Į nizacija gyvavo (1891-1895).

vo -marijampolietis, išėjęs dvikla!^' 
,:sę Kalvarijoj ir įstojęs gimnazt-

J.

KAS YRA ŽAIBAS?

J

i^4 m. metrai tl*. Jame yra vertingi, niekuomet neseostą, V!n>. 
■Irėvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenki 
į. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir v 
Keliaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
m. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubas, A. Rūkžtelės ir A. Vara 
kūrybos joveikalai*. 365 pusi. knyga kainuoja tik

t DAINŲ ŠVENTSS LAUKUOSE, poetės, rąžyto?0* fe to 
žali lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienė? atsiminimai apie 
šventes bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuoja 
dems, gėrintis autorė* puikiu rtHiumi ir surinktai* duomtnlmi 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja ĮX

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke s?rsk> 
ia? luošo Adomaičio^— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauas 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ųf» 
fatūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knys 
varduodami tik už 21. j ;

įdomiai pAražyt* rtudijs. tpie Rytprūsius, remiantii Pakalni* » 
L«bgnvo« apskričių duomenimis. Aprašymai jdomūs kiekviena?. 
UetuvIuL Leidinys diustmotM nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
ritorardžlų pavadinlmaf»tr Jų rertinlal j rokleėlų kalbą. Laba' 
madingoje S35 pu»L knygoje yra Rytyrūtfų UmėUpia. Kaina

y KA LAUMSS LIMK rašytojo* Petronėlė* Orintaliėt atf 
mlnSnal ir mlntyi apie i*manis Ir vietas nepilt. Lietuvoje Ir pi? 
maišiais bolševikų okupacijom metai*. Knyg* turi 234 puslapiu: 
bet kainuoja tik pi.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, netnprt? 
iad fe klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik « 
fTtrgio Jalinsko knygoje ipie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pot 
M ją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju už žmogaus tel*©> 
Knyga y-a didelio formato, 265 pualapią, kainuoja FS.

> IATTMN*5 NOVELAS, » loečtnko k&ryb*. J. VaUiėf.
yartfma*. knygoje yr* M sąmojingą norallv Kaina U

kai sugaišę kalbėdamasis su biz
nierium kuris buvo įsitikinęs 
turis rimtą širdies ligą. Gydy
tojas bandė užtikrinti susirūpi
nusi ligoni, kad nieko blogo nė
ra su jo širdimi, bet visi Įtikinė
jimai liko be vaisių. Pagaliau 
nebežinodamas ką daryti.- gydy-

earpcofež: - 
save sodria

Audra su perkūnija primity
viems žmonėms reiškė dievų 
pyktį, o žaibas kaip jų įrankis 
nusikaltėliams bausti.

Graikai net savo vyriausią die 
vą Zeusą įsivaizdavo kaip se
ną vyrą, sėdintį soste su žai-. 
bais rankoje.

Tačiau egiptėnai tuo pačiu rne 
tu, tai yra jau penktame am
žiuje prieš Kristų, žinojo, kad 
perkūnui galima atimti gylį, dėl
to prie miestų vartų buvo sta
tomi aukšti pilonai (stiebai) žai
bams perimti, kaip šiandien da
ro ant stogų statomi perkūnsar
giai.

Senieji romėnai irgi jau se-1 
niai žinojo tą paslaptį. Plinijus 
Jaunasis (gyvenęs 672-64C prieš 
Kr) aprašė Tuliaus Hostiliaus . 
mirties priežastį:

“Talius mėgino panaudodamas 
savo tėvo Numos metodą nu-, 
traukti žemėn žaibą, deja tai da- j 
rė nevykusiai ir žaibas jį užmu
šė’’.

Tik 1646 metais vokietis Win-

■S

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia . Ir turtingiausia lietuvių fraternallzė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

5LA atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS J3LLTONUS dolerių 
. apdraudų savo -’nariams.

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 -apdraudos sumą temoka tik $3.90 metamu

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkė? kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai Dacetbės | SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą;

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

TeL (212) 563-2210
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2759 W. 71st St., Chicago, BL
B’ČFTSTTNGA’ tSPELDOMI RECEPTAI » FANNIE MAY SAL- 

DUKYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

j

NAUJIENOSE GALIMA GAUTIIW

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
H tonui.......... . .................................     110.00

Atdara šiokiadieniais nuo 
J 9 ai. ryto 10 v ak vakaro,

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai vak,
ZT’HLMAN, B.S., Registruotas vaistininkai

or constipation relief tomorrow
> reach for EXaLAX tonighL

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try' it tonight. 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder 
9
Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, lnc„ 1982 InX UODAS MIKŠYS, 

R) metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA

2. Prof. Vaclovo Biržiško®, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 t. 1_
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. VencUvftJ, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL - __________ . .

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. ID. 60608 sės
kite čekį ir pridėkt* vien^ dolerj persiuntimo IFfidon?*.

56.00
56.00

|4.00

12.00

p&raAė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kai Bei kada Ii 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium Ir prof. B. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

fr patarė mums toliau studijuoti.

FsJta* fl.
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Ramusis ežerėlis

vinėse, atskirti nuo žmonių. Jie žino, ‘ricad jie tarnauja 
sovietų imperializmui ,o ne Angolos demokratijai.

Kada prez. Reaganas parodo, kad Nicaraguos san- 
dinistai tarnauja sovietų imperializmui. Įkėlusiam koją 
į Kubą ir Nicaragua. Prezidentas žino, kad Nicaraguos 
gydytojų dauguma vedė kovą demokratinei santvarkai 
įvesti, bet iki šio meto neturėjo laisvų rinkimų.

Nicaraguos gyventojai veda karą prieš komunisti
nę santvarką, bet prezidentas negali gauti iš Kongreso 
Nicaraguos kovotojams padėti lėšų. Jie prašo pagalbos 
kovoje sužeistiems kovotojams, likusioms jų šeimoms. 
Bet nežino, ar Kongresas paskirs nedidelę sumą kovoje 
nukentė j usi ems.

To negana. Amerikos vyskupai, kardinolo Bernar
dini vadovaujami, pasiekė Nicaragua ir ten kalbėjosi su 
Nicaragua sandinistais. Kalbėjosi ir su Uicaraguos ku
nigais, valdančiais Nicaraguos užsienio reikalų ministe
riją, — kunigu, ir aukštesnės ministerijos tarnautojais 
dvasiškiais. Jie įtikino atvykusius New Yorko, Chica- 
gos ir Washington vyskupais, kad Amerika neteiktų 
jokios paramos kovotojams, bet tartųsį su valdžios at
stovais. Jie pareiškimai nervuoja prezidentą ir atsakin-1 
gus Amerikos pareigūnus. Prezidentas tvirtina,kad san-1 
dinistai yra Kremliaus agentai Nicaraguoje, kad jie be 
pasigailėjimo žudo ir kiša Į kalėjimus tuos Nicaraguos 
piliečius, kurie ryžtąsi pastoti kelią Kremliaus agen- ‘ 
tams. - ;

— Amerika kišasi Į Nacaraguos reikalus, preziden-! 
;as Reaganas neturi teisės kištis Į Nicaraguos vidaus 1 
reikalus, — pareiškė Nicaraguos prezidentas.

Nicaraguos sandinistai vartoja tuos pačius argu- ’ 
mentus, kokius vartoja komunistai Rusijoje ir paverg-: 
tuose rusų kraštuose, jie nenori kalbėti apie Įsikišimą5 
į kitų kraštų “vidaus reikalus”.

Kad prez. Reaganui. netektų ’vesti; kovą su Atstovų? 
rūmuose-demokratų‘datfgumąpjis yrsi’priverstas daryti 
nuolaidas.Jau minėjome, kad jis jau sutiko padaryti ke
lias nuolaidas demokratams, bet tūp\savo kovos nebai
gia. Jam sunku, nes Atstovų .rūmuose, yra kęlif respubli
konai, kurie šiuo reikalu žingsniuoja su., demokratais. •

Prezidentas žino, savo galią. Jis padarė nuolaidas, 
bet jis ir toliau bandys Įtikinti Kongresą, kad reikia pa
dėti Nicaraguos gyventojams, kurie kovoja prieš dabar
tinę sandistų vyriausybę. Pirmon eilėn jis pakvietė į 
Atstovų ramus respublikonus, kurie šiuo klausimu eina, 
kartu su demokratais. Jeigu jam pavyks įtikinti, toliau 
respublikonus, tai jau būtų didelis dalykas. Be to prezi
dentas rengiasi įtikinti visus Atstovų rūmus keisti savo 
nuomonę. Jei jam pavyktų, tai būtų didelis smūgis san- 
dinistams.

Prezidentas taip pat neužmiršta ir Senato. Visi ŽL 
nome, kad prezidentas Reaganas laserio telefonu kalbė-. 
josi su sen. Garn, skriejančiu erdvėlaivy. Be žinių apie 
sustingusį Leosat 3,jis kreipėsi į sen.J.Garn, patardamas 
jam ilgai neskristi erdvėje, bet greičiau grįžti Žemėn ir 
padėti jam Senate. Sen. Garn jam atsakė, kad jis laiko 
erdvėje bereikalingai neleis, ir antradienį jis jaus bus 
Senate.

Prez. Reaganas yra respublikonų vadas, bet reikia

H -jt ssr
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PREZIDENTO REAGANO DARBAS SUNKUS
Prezidentas Ronald Reaganas besikalbėdamas su

2 Baltųjų Rūmų žurnalistais, pareiškė, kad Nicaraguos 
sandinistai yra komunistai tikra to žodžio prasme. Jie 
gauna iš Sovietų Sąjungos ginklų, kuriuos Nicaraguon 
atveža Kubos. diktatorius Fidel Castro arba sovietų

. transjĮOĘtQ'4ą^aL-i ; pkf* > u ’ 1" ; i? -. . ;; ■■ ;
- Nicar.aguoj veikiš; Įvairus Sovietų Sąjungos -agen- 
■ tai, kurie mobilizuojarir apmoko • Nicaraguos jaunimą
- vartoti voderniškus ginklus. Jie pajėgia peržengti Hon- 
Z duras teritoriją ri Įsiveržti Į Salvadorą. Dalis agentų Įsi- 
~ vrežia Į Salvadorą ir žudo pasienyje esančius ūkinin-
- kus, nenorinčius bendradarbiauti su Įsibrovusiais vokie-
- čių komunistais, italais, albaniečiais ir kitais. Kai kurie 
f buvo Angojoje ir žudė vietos kovotojus, siekusiais ne-
1 priklausomos ir demokratinės Angolos.
2 Angolon buvo pasiųsta keli šimtai Kubos gydytojų 

ir dentistų. Jie gydė pašautus Kubos karius ir Angolos 
gyventojus, siekusius komunistinės santvarkos. Ka
nams, ištardytiems ir patikimiems leido grįžti į Kubą, 
bet gydytojai turėjo pasilikti,

Angolai gydytojai buvo labiau reikalingi, negu Ku
bai. Gydytojai neturėjo progos išsiaiškinti.

i Viena gydytoja sugalvojo pasiekti Maskvą. Apžiū
rėjusi sovietų sostinę, ji nutarė važiuoti namo. Bet iš 
Maskvos Į Kubą sovietų lėktuvai neskrido. Jie privalo

" skristi į šiaurės Airiją,iš ten į Gander aerodromą, o ta
da pasiekia Quebeka, iš kur skrenda į Kubą. Bet viena

- Kubos gydytoja, pasiekusi Quebeką, nutarė toliau neva
žiuoti. Ji paprašė leidimo Įvažiuoti į JAV, norėjo, sakė, neužmiršti, kad prezidentu antram terminui jis tapo de- 
pasiekti Miami, kur gyvena josios artimieji. Ši dantų mokratų balsų dauguma. Walter Mondale, protingiau-

- gydytoja išpasakojo Angoloje esančių kubiečių sias demokratų vadas, pajėgė pravesti atstovus Į prezi- 
: nuotaikas ir norą pabėgti, bet kuriems uždaryti visi i denti rinkti kolegiją tiktai Minesotoje ir District if Co-

kelia£ ’ i lumbia rinkiminėje srityje. Visos kitos valstijos atida-
Amerikos prezidentas yra informuotas iš tikrų šal- vė savo balsus Reaganui. Tose valstijose buvo daug de-

tinių apie gyvenimą Angoloje kubiečių nuotaikas. Ku- mokratų, Mondale neįtikino demokratų, kad jis tinka 
biečiai negali išvažiuoti Į provinciją. Jie gyvena karei- prezidento pareigoms. Jis buvo pats protingiausias kan-

Kubos gydytoja, pasiekusi Quebeką, nutarė toliau neva-

Andrius Juškevičius
KAS SUSKALDĖ BENDRUOMENĘ?

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

(Tęsinys)
Tai buve sąmoningas, apgalvotas L. B-nės 

įstatų laužymas, sutrypimas, Cicero apylinkės 
narių skaldymas ir Įžūlūs L. B-nės griovimas.

Mitinge dalyvavęs Z. Mišauskas, gavęs bal
są, pareiškė: “Krašto valdybos pirmininkas, J. 
Gaila, mes manėm, kad Tamsta atvykai į Cicero 
sutaikyti, sudrausti apylinkės narių skirtingas 
nuomones, bet Tamsta atvykai skaldyti ir griau
ti L. B-nės Cicero apylinkę. Prieš tokius Tams
tos veiksmus griežtai protestuoju. Aš esu 20 me
tų šios apylinkės narys. J. Gaila prašau manę iš
braukti iš L. B-nės sąrašų ir protesto ženklan, 
apleidžiu šį susirinkimą.”

Z. M.šausKas paėmęs savo paltą, demonst- 
i 'yviai apleido mitingo salę.

Mitingo dalyviai visiškai nuvertino L.B-nės 
Carbės Te.bmo ir.stit iciją, nes jie nepalaukė jo 
\ e. L. B-ušk Cat t o apylinkę.
paaiškinimu. t\*t 1 rutaliai, skubiai skaldė, grio-

Pasaulio L. B-nės valdybos pirmininkas inž. 
Br. Nainys, tuo pat laiku. 1974 m.balandžio mėn. 
7 d., tą pačią 2-rą valandą, tokią pat egzekucija 
vykdė Marquete Parko apylinkėje.

Tai kokiais Įstatais bei keno įsakymais va
dovavosi, to meto P. L. B-nės valdybos pirminin
kas inž. Br. Nainys, L. B-nės Krašto valdybos 
pirmininkas J. Gaila, L. Bn-ės V. Vakarų Apyl 
gardes valdybos pirmininkas R. Kronas, jų uo
lusis talkininkas dr. P. Kisielius, kurie taip 
uoliai, sąmoningai, pagal iš anksto prengtą pla
ną, be pasigailėjimo suskaldė L. B-nę Cicero ir 
Marquette Parko apylinkes ir šių apylinkių iš
eivijos lietuvius. Jie sąmoningai sutrypė, sunie
kino L. B-nės įstatus, moralės, teisingumo, žmo
niškumo dėsnius, nušalindami nuo parei™ j 
bendradarbiautojams nepalankius, gerai dir
bančius, vos įpusėjusius savo kadencijoje, nei ma- 
ąiausio nusižengimo nepadariusius L. B-nes Cice
ro, Marquette Parko apylinkių valdybų ir jų Kon
trolinių komisijų narius.

Tai klasiškas L. B-nės įstatų laužymas, jų su. 
niekinimas, L. B-nės skaldymas ir sąmoningas jos 
griovimas. Jei taip būtų suniekinęs L. B-nęs įsta
tus. bet koks apylinkės valdybos narys, tai seniai 
jis būtų pasmerktas ir pasalintas nuo het kokių 
pareigų L. Bendrijomeneje.

L. B-nes įstatų 80 paragrafas sako: “A 
kės narių susirinkimą šaukia Apylinkės va

<in-
’ha.

ŠIJITAI, DRUZAI PUOLA 
MUSULMONUS

BEIRUTA§< 4..Libaną4i. —- J* 
vį’- Ji > .'t_ ___

artti'a dieną Beimto centre pn* 
kovos musulmonų tarpe

Iki ^io meto šijitai ir druzai ko
vo jo. su Libano krikščionimis,

aida^^jS^bk^uWr^e? Demokratai gerestrio kandU 
datp netikėjo. '.Kokius demokratai turėjo, tai Mdudalė' 
Įėngvai ji/oš1'išvartė.1 į ': ' ’ ' ’’ .

■ |Bet Mondale neįtildno tieiwki’atu, kad jis’buvd tiiĮk 
karnas -pr.^iBwitb pareigomš. Demokratams-: atrodė, tkad 
Ronald Reaganas. geriau tiko prezidento pareigoms, ne
gu Mondale. Savo- balsus demokratai atidavė Reaganui,. 
o ne Walteriui Mondale. Reikia neužmiršti, kad preži 'Xl 
Reaganas savo laiku buvo demokratas. Jo tėvas buvo 
veiklus demokratas, su kuriuo skaitydavosi demokratų 
partijos konvencijose. Prez. Reaganas, būdamas demo
kratas, pažino gerai demokratus ir pajėgė juos įtikinti, 
kad jis geriausiai tinka Amerikos prezidento parei
goms. ; •

Antradienį Jane Kirpatrick, visą gyvenimą buvusi 
demokratė, bet kai ji įsitikino, kad demokratų tarpe nė
ra žmogaus, suprantančio dabartinę tarptautinę politi
ką, nesant žmogaus tinkamo prezidento pareigoms, ji 
iš demokratų partijos perėjo i respublikonų eiles. Anks
čiau ji dirbo su prez. Reaganu Jungtinėse Tautose, o kai 
praėjo rinkimai ir likę demokratų vadai tebeina Monda- 
lė keliais, tai ji Įstojusi į respublikonų partiją.

Prez. Reaganas ją Įtikino, kad jos negalėjo paskirti 
valstybės sekretoriaus pareigoms, kaip ji būtų norėjusi, 
bet ją įtikino Įstoti į respublikonų partiją. Prezidento 
užsispyrimas neatšaukti vidutinės galios raktetų iš Eu
ropos, Įtikino sovietų valdžią, kad su Amerika reikia 
tartis, nes gąsdinimų ji nebijo. Gorbačiovas nustūmė Į 
šalį maršalus ir sutiko tartis su Amerika.

Prez. Reagano užsispyrimas nedaryti nuolaidų ra
šams yra naudingas ne vien Amerikai ir Vakarų Euro
pai, bet jis labai naudingas ir lietuviams.

Apylinkės narių susirinkimą atidaro apylinkės 
valdybos pirmininkas, ar jo Įgaliotas valdybos na
rys. Šiuo atveju, L. B-nės Cicero ir Marquette 
apylinkių valdybos jokių narių susirinkimų ne
šaukė ( apylinkių valdybų pirmininkai susirinki
mų neatidarė ir niekam nepavedė jų atidaryti. Tai 
tie susirinkimai nelegalūs,išrinktos valdybos.kon- 

} trelės komisijos nelegalios, apylinkių atstovai ne- 
■ legalūs. Jos neturi jokio ryšio, jokios veiklos tęsti- 
I numo su 1951 m. lapkrišio mėn. 18 d. Įkurta Liet.
Bendruomene, New Yorke.

Tai kas suskaidė, kas griauna L. B-nės pagrin
dus, Ar tie, kurie vadovaujasi L. B-nės Įstatais, 

Į gerbia teisingumą, žmoniškumą, moralę? Ar tie, 
i kurie surengė skandalingus, nelegalius, komunis- 
, tinio stiliaus mitingus, sąmoningai sutrypė, su- 
į niekino L, B-nės įstatus, žmoniškumo, teisingumo, 
j moralės dėsniais?.

L. B-nės Vakarų Apygardos apylinkių astovų 
suvažiavimas

L. B-nės V. Vakarų Apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavimas įvyko 1974 m. balandžio mėn. 21 

j d. Jaunimo Centre.
L. B-nės Cicero ir Marquette Parko apylinkių 

j atstovams, sauvališkai buvo nuneigti mandatai, 
šių dviejų apylinkių tėįietų atstovų. B. Juodelis 
neregistravo, nedavė bėtsavimo korteliui Vietoj 
teisėtų apylinkių atstovų, sauvališkai buvo su
teikti mandatai fiktyvių, nelegalių Cicero ir Mar-

druzai su šijitais 
musulmonus.
■im.on.aj yra. tole- 

e ažia šijitams vėiSfti. 
tys nseilaiko griežtų 
Uitų. Somnį- musul- 

leiožia moterim viešose

r

š 
puola

Sor 
. rantai 
bet j 
Jjitų 
rriona
vietose?* pasirodyt) neuždengiu 

tarpu šijitai griežtai
moterims draudžia pasirodyti ..bę;

... .l.. . į
Libano kariuodiene/įa^tri kiš 

is į šias, ko vast Kanai bandys 
j^oyotop’ s ‘raminti.' kai bus nulie- 
!a daug kraujo. Trečiadienį į 
.yjitei'ikiečių ligoninę atvežti 3 
ž.iivę kovotojai- ir 2 sunkiai su
keisti. M esto centre padegti ke- 
tl‘5 aukštų namai, apgyvendinti 
šijitų.

■ GRAŽUOIĖ ANN JILLIAN 
OPERUOTA

, .Gražuolė, heteraitė Jane Nau 
>ėAa, dainininkė ir kino artime 

penktadienį didelėj Los 
Angeles ligoninė; buvo operuo
ta.

Paaiškėjo, kad ją buvo at
siradęs krūties vėžys. Gydytojai 
.nustatė vėžio plitimą ir nutarė 
išpjauti abi krūtis.

Ann Jillian labai nusimirv.
nes ji 1972

adoj už artistės Mae 
nirno ir darbo vaidi-

nimą.
Gydytojai

Jillian stp
rtina. kad Ann 
po operacijos

- pamdys, ar vė
žys neįleido toliau šaknų.

nariams ir 
skirtiems

apsitvarkė, 
neleido nei

ne- 
at-

UZ-

zo-

quette Parko apylinkių valdybų 
rinktiems, bet fiktyvių valdybų 
stovams.

Suvažiavimo rengėjai salėje 
sibarikadavo virvėmis ir niekam 
džio pratarti.

Suvažiavimo dienos pirmininkas inž. V.Ka- 
mantas ir V. Vakarų Apygardos pirmininkas R. 
Kronas net suvažiavimo irs

i do svarstyti L. B-nės Cicero 
apylinkių atstovų suvažkivr 
simo. Suvažiavime jie buv- i 
arogantiški diktatoriai.

Jie iš anksto buvo nur- ' 
t-yti nepageidaujamo elem r 
B-nės tuos kurie nepritarė l

' tininkų, bendradarbiauto;u \ 
Vienas atstovas, mat yda

reiškė: “Jūs ramia sąžine r

prašomi, nelei- 
Marquette Parko 
■e sėtumo klau- 

cri sauvaliautojai,

pasiruošę atsikra- 
išstumti iš L.

u statytojų, f r m- 
tzl n ]Aleli,

as tą klasta, pa
letate teisėtu^ at

stovus. Jūs aiškiai žinote, kad laužote L B n<> 
įstatus kad griaunate L. Bendruomenę, tad ir 
pasekmes prisimkite atsakomybę, prieš dabar!į 
ir istoriją.”

(Bus daugiau)
/y /S—I

PATS SKAITYK IR KITUS PAJ?aGIM». 
skaityti dicnrasti "NAUJIE

Šeštadienis- Pi rmadien i it.-Mo:



H. VILIAUS
ill Hlii

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344
Latiuvvh Hjoa

L-far-^

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkai 
nršehai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

UWIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI^

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wa&tchestar Community klinika.

Medicinos direktoriui

l?18 S. Manheim R«L, Wotchot.r, IIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis 
jr kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
T&: 562-2727 arba 562-2728

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

TEL. 233-8554

Service 461-8200, Page 06058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SffiClALYBE: AKIŲ LIGOS 
3921 West 103rd Street 

Valandos pagal gusi tarimu

auv turimo tau « uu p-— 
Udienio 8:M> ra. icxaj.

’l»ua Laidus U WC£V xtwrt*.
Mną AJk.

SL reteraDurg, KU. ii:$0 rax. >->. 
ii WT1S stoties, 111U am naxuu

IIU w. Ylai Mtrw

llilxiess HM* 
77^337<

1

ANTRAS DIEVO ĮSAKYMAS E LIDEIKIS

? Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, IIL 60629
TeL; 585-2802

priepuolio ištiktas. Palaidotas 
vasariu N< vtgrs kapinėse. At- 
sisvcikmti atvyko apie šimtas su 
velioniu ukvtKtų įmonės inži
nierių, kaimynų bei draugų. Iš 
įjUi.tiiictdo buvo nuvykęs ir 
svariiis Vilnis- Lemke sū šeim ų

! Laiuoj.mo apeigas atliko ir ge- 
j milingas mišias aukojo parapįos 

Klebonas olandas ir tėv. dr. 
Konstantinas Gulbinas. Lietu
viai sugiedojo Marija,1 Marija.

Velionis buvo gimęs 1935 ge- 
‘ gūžes 17 Palangoje.1 Įsigijęs sta- 

įvyks sekmadienį, balandžio' iybbs inžinieriaus-specialybę Vii 
21 d., 1 vai, popiet, Anelės Ko- Į^iuje, ixi I960 dirtx> Klaipėdoje, 
jak salėje, - 4500 So. Talman ttepa.ri avę<$ jįV^^^lkmtiją, ga

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

—Amerikos Lietuvių Piliečių 
Pašalpos klubo susirinkimas ‘ 
įvyks sekmadienį, i

Ave. '/
Nariai kviečiajni dalyvauti.. .

Bus ir vaišės. -
Ben Jurėnas rast. ’ • -. ’ T

vo darbą savo profesijoje ir pa-

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAŠ 

KALBA LIETUVIŠKAI
- . ' >-■.> -, ’t . „ «iė:'

261| W. 71st St. TeL 737-5148 
Tikrina akla. Pritaiko a kūrina 

ir “contact lenses".

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
Z656 West 63rd Street

Ofho triefonas: 776-2880, 
fcKioencijos telef.: 443-5545

Florida

I
v 07 V4CVI tycį OCX V V7 UXV.OJ J vj Vi XI V®1

:■ skini ngai.-dirbo. Įmonės vado
vybės ir'bendradarbių buvo la
bai vertinamas. Jiems daug pa
sakojo apie Lietuvą. Kai kurie 

j bendradarbiai net buvo nuvykę 
— Cliicagos Lietuvių Suva!- j į Lietuvą- sKisipažinti su jo gim- 

kiečių Draugijos eilinis narių} tuoju kraštu. Labai sielojosi, kad 
susirinkimas įvyks penktadienį, negavo Iddhbo aplankyti gim- 
balandžio 26;d, l V.. Anelės Kof -tcsą>s Papūgos, .š?
jak salėje, 4500 S. Talman avė. ’. ’
IT . . v . , ., , .- Dirbdami abu su žmona, pa-'Nanai prašomi atsilankyti, nes; . . , . . , r, ,. ., , I sistate gražu narna ir jau buvo-iyra daug svarbių reikalų ap- . y - - J .- 1 pasiruošę statytis antrą. Paliko1

* .... I liūdinti našlė Valerija, du sū-iPo susirinkimo — vaisęs. . .„ .c. nūs —- Gintaras tr Feliksas —,Eugenija Strangvs, ■ , .° J . - I ; Palangc e — trys; broliai ir ki-
- “T'- ~~ ~ ~ ” • tos giminės.• o

— Lietuvių Žagarės Klubo j. 
eilinis narių susirinkimas įvyks 
šeštadieni, balandžio 27 d., 1 v. 
popiet Anelės Kojak salėj, 4500 
S. Talman avė. Nariai prašomi 
atsilankyti, yra svarbių reikalų. 
Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

,« ■
MIRĖ EUGENIJA ALEKSAITE

Eugenija Aleksaitė, VLB Ha
li noverio apylinkes narė, aure 
1985 vasario 25 Hdnnover-Stoč- 

; kene — po keliolikos dienų ras

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

VOKIETIJOJ MIRE PR. 
GAUDYS

Pranciškus Gaubya mirė 1985 
vasario 22 Velbert’e 15 širdies

ta savo bute negyva. Palaidota 
kovo 13 te miesto kapinėse. Bu
vo gimusi 1914 rugsėjo' 13 Je- 
kiškiuose, Yilkav’škio apskr. Bu 
vo labai vieniša. Liko dvi ištekė
jusios' seserys JAV-byse, kurios 
ją paremdavo.

Pirmas Dievo Įsakymas <l.“u;’.-| niu, kurie vengia fotogi afotiJ, 
džia turėti svetimus dievus Gy- j manydami prasižengsią prieš 
vajo Dievo akivaizdoje, kurio 
vardas, kaip skaitome Senojo 
Testamento Išėjimo knygoje 
(29:3), yra: ‘‘Aš esu Jehovai: 
Elohim — Viešpats tavo Die
vas”.

Antrąjį Dievo Įsakymą skai
tome taip, kaip užrašytas Išėji
mo knygos (20:4-6): “Nedirbsi 
sau drožinio nei jokio pave-kslo. 
panašaus į tai, kas yra aukštybė
se, danguje ir kas yra žemumoje 
aių žemės, nei į .tai, kas yra van
denyse po žeme. Nesilenksi 
jiems ir negarbinsi: Aš esu Vieš 
pats, tavo Dievas, galingas ir pa
vydus, atkeršijąs vakams lig tre 
čiajai ir ketvirtajai kartai už tė
vų neteisybę, kurie manęs ne
apkenčia ir pasigailįs lig tūks
tantinei kagtąį 4u, kurie, mane 
myli ir sergi-mano Įstatymus”.

Buvo ir yra žmonių, k cine gal
voja, kad bet koks meno kūri
nys, ar tai peveikslas ar droži
nys, yra stabas. Yra net krįkšč;o

Antrąjį Dievo Įsakymą.
Pažvelkime Į vieną iš Švento

jo Rašto pavyzdžių. Tos pačios 
išėjime, knygos 25 skyriuje skai
tome, kaip Dievas kalbėjo Mo
zei sakydamas: “Sakyk Izraelio 
sūnums, kad man atneštų pir- 
mones: i as imsite iš kiekvieno 
laisva valia aukojančio žmogaus” 
ir Dievas davė Mozei nurody
mus kaip pastatyti šventyklą ii' 
kaip ją įrengei, kaip padirbti vi
sus vidaus-įrengimus ir kaip ant 
viršaus uždėti Gailestingumo 
Sostą su dviem Kerubų figūro
mis, stovinčiomis viena prieš ki
tą. Taip pat liepė pastatyti šven
tyklos Švenčiausioje vietoje;

Vytautas Cibas

VINCAS ŠIURKŲS mirė š. m. 

vasario 22 Stuttgart-Diirlewan- 
ge širdies liga. Palaidota? vasa
rio 27 Steinhaldeno kapinėse. 
Buvo gimęs 1919 lapkričio 3 Pa- 

. kalniškiu kaime netoli- Akme- 
nės. 1941 tarnavę lietuviškuose' 
savisaugos daliniuose. Į Vokieti
ją atvyko per Austriją. 1949 dir
bo Frankfurte a:- M., o vėliau 
Stuttgart - Moehringene ameri
kiečių darbo kuopoje. Prieš išei
damas Į poilsį tarnavo miesto vai 
dybos žinioje. Liko du sūnūs — 
Bernd ir, Peter, žmena Emma, 

! brolis Antanas JAV-bėse, du bro 
’ iiai ir 4 seserys Lietuvoje.

PUŠIES MEDIS. .

Lietuvoje augančios pušys td 
ri dvišakus spyglius. Jos žydi 
balandžio-gegažės mėnesiais-

Kankorėžiai prinoksta per 18 
mėnesių. Iš kankorėžių sėklos 
išbyra tik ateinantį pavasarį.

Šakojasi taisyklingai, šaknija
si išleisdamos gilią, iki 3 metrų, 
stumburinę šaknį.

Aukščio pasiekia iki 40 metrų, 
ir subręsta sulaukusi 120 metų, o * 
gyvena apie 600 metų. Į

GAIDAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA l AIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMIT AGE AVENUE 
Tel. 927-1741 - J 742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 52:: 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONl’i i I i.NED KOPLYČIOS

TĖVAS IK SŪNUS
MARQUETTE I'Iir.'ERAL HOME

2533 W. 7 b f Street
1410 So. 5 . .h Avė., Cicero

T< l< f. 476-2345

TRYS n WfAHSKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL 1 iiMOBILIAMS PASTATYTI

T 
f

—’ Bob Jacobs iš Anchorojė, 
Aliaskos, ir Mick McGuire iš 
Omahos, Nebr. nutarė pėsti pa
siekti šiaurės ašigalį Jie pradėjo 
kelią k)vc 6 d- Jie turi pasiekti 
ašigalį ges. 20 dieną, nes tada 
ledas pradeda lūžti. Keliautojai 
i ašigali skundžiasi' kad kartais 
labai šalta, vėjas perpučia ir su
stabdo.

VANCE Fč
1424 Soi.-lh )th Avenue 

Cicero, IIJ. 60650

TRIJŲ KOPLYč 1Ų I A! I K) JIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir la įdė jimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės i ui mobiliems pastatyti

LADUO ilIMO* VAUMOOf

WtidienUit b* tftkBulienUJi

3t. Petersburg, Fla. 33710
< i TeL (813) 321-4200

SteHm WOPA • 14W AM

Apdraustas parkraustymai 
ft |vairiy atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI
KAWICZ

WELT A KRIST (KRISCUNAS La.‘ '
Pagal tėvus Kweder

Gyveno Mesa, Arizona.

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-100 3v Nuliūdę .lięka: Duktė, žentas ir kiti giminės.

Šeštadienis-Pirmadienis — Sat.-Mnn.. April 20-22. IF S'

2424 West 6. !i reet — Tel. RE 7-1213

STEPONĄ:! (. LACK ir SŪNŪS

i Direktoriai

WHAT IS THT FASTEST GF0WWG 
HEALTH CARE

©STfOPATMIC ^PICINE/

D. CVS, WIU MORE IMAN 
OOUBLt THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING from 
\&,OOO TOOAY TO MORE 
THAN 06,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

I
iS

L«ldlm«l — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tat. 923-9O6J

SOPHIE BARČUS

r.U4.f 77L-1MJ

HSf MAPtlWOOC AV?.

$.O.'S A«?t RALY LdNSTPTD PRESCUBt 
DRUGS, PIRFOPM BURGIRY AND UTHJXl 
ALLOTWI* aClIMTlFCALLY ACCEPTED 
MEANS FOR T RIAT ING INJURY AMD DiSlAiL 
INCLUDING THI USE OF MANIPULATIVE 
TH I RAP Y.

$RIMA*Y MEASON 
FOATH1 foofissuxs 
HARD GSOWTMG TUI 
EMPHASIS rr PLACES 

TSAMINS tCNDUHto
PRACTiTlOUlRL /

AlTMOUG* OMUYRVt 
H«C t MT C* TM PM> j 
SCUM POPULATIOM, 4 

PftOVBB TOTAL

Mirė 1985 m. balandžio 17 d., 10:15 v. vak., su
laukusi 58 m. amžiaus. Gimusi Chicagoj, Illinois.

Paliko nuliūdę: duktė Pamela Raman, jos vy
ras Bala ir kiti giminės, draugai bei pažįstami.

Sekmadienį, nuo 3:00 vai. r. iki 9:00 vai. vak. 
kūnas bus pašarvotas Evans koplyčioje, 9837 So. 
Kedzie Ave., Evergreen Park. Illinois.

Pirmadieni, balandžio 22 d. 11:00 v. ryto bus 
lydima iš koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.

Visi a. a. WELTA KRIST giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido- 

/ėse-lr sutelkti jai paskutinį patarnavimų ir at-

Laidotuvių direktorius John Evans, Jr. Telef.
-2000. •

11028 Southwc i Hwy., Palos Hills, Illinois
1H. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois
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BUTŲ NUOMAVIMAS 
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

I NOTAR1ATAS • VERTIMAI

BRIGHTON PARKO NAMŲ SAVININKU 
SUSIRINKIMAS

popierinė 
kurioje, 
yra pri*

trumpii |‘>.ikalbėjc >1 
Anton R. Valaką

Aiit'jn R- Valukas

pensi-1 vauri bendruos? tėvų susirinki- 
muese ir asmeniškuose pasikal 
Lojimuose apie vaikus, kad ge
riau galėtų susipažinti su Mon
tessori metodu ir jų

Kovo 25 d. buvo Brighton Par
ko Namų Savininku susirinki-1 
mas. Tame susirinkime atstova
vo namų savininku pirmininkas! 
Viktoras J ta r? Susirinkimą pra i 
vesti buvo pakviestas Juozai 
Kulys, kurk dirba kaitų su Abi. 
Majerczyk 12 time Warde. Jis! 
savo pareigas labai gerai atliko.

Buvo atvykę 15 pranciškonių Į 
sc-tltų ir keletą darbininkų iš i 
Šv. Antano ligoninės 2878 V> 
IJlh gatvė, kiltie tikrino pensi- 
r inkų kraujo spaudimą, cukrinę| 
lisa.Pulmonary Function, ir t'k-j 
lino kiek žmonės sveria. Daly-j 
vavo 400 žmonių, gal ir daugiau, j 
Aid. Majerczyk 12-to Wardo at-; 
stovas visus pasveikino, trumpai! 
pakalbėjo ir po susirinkimo pa-; 
siliko saleje kad gulėtų ^u kiek
vienu atskirai pasikalbėti.

Susirinkime buvo pagerbta> • 
Anton R. Valukas, kiiris'užim.i. 
labai aukšta vieta. Jisai yra iš
rinkąs JAV .prokuioru Illinois 
šiaurinėje dalyje. J;s yra vienas 
iš pirmųjų .Amerikos lietuviu, 
kuris užima tokią aukštą vietą. 
Už tą garbę jam buvo įteikta do
vana — plakatas. Jis tą plakatų 
prižadėjo pakabinti savo nauja
me kabinete.

prižadėjo 
kad gale-) 

tų š a apylinkę paiaryti sauges-i 
:ie ir geresne žmonių labui. Jisai1 
taip pat prižadėjo kovoti suf 
n.irsto policija ir grupėmis prieš ' 
v sok:a< gaujas ir nusikaltimus. | 

šiame .'įvirinkime taip pat da 
'yvavo Dana Galinažtytė ii Vi
da Baronaityte, k'uios yra Bri- 
gthon Parko pensininkų padejė- 
:os. (B.'iglhon Ethnic Senior, 
šei vice.).

Vėliau pensininkams buvo iš-į 
.sūris, kurį pašventino 

, prelatas Damazus Mo-,
/.oris, o sūri parūpino congres- 
manas L'pinski.

J-igu Brigthon Parko 
ninkai turi kokių problemų, tai i 
į e gali at vokti i alų Majerczyk 
officą. kuris randasi 4171 S. Ar
cher, arba paskambinti telefoną;
nr. 376-1212, valandos yra nuo i ba:s.

—3. p rmadieni iki penktadie-j 
nio. arba pagal susitarimą. Vi-; 
sos problemos bus išspręstos.

Taip pat visiems norime š, 
anksto pranešti 
Diena Brigthon Paike bus fe-j 
pos 6 d. Prašome visus iš arti ir 
toli šioje šventėje dalyvauti. Už
tikrina, kad visi atvykę turės 
gerą laika.

Montessori iictoitas
Įėjimo sistema, yagal kurią u 
dama v?;ko asmenybė, ir tobuli
namos jo fizinės ir intelektua
linės jėgos. Aplinka ir mokymo 

taip paruoštos,

Vaikų Nameliuose veik.a Mon- 
tesoriniais principais vedama 
pr e-mokyklinio amžiaus vaikų 
darželis. Rytinė klasė yra veda
ma lietuvių kalba, 
klasė — anglų kalba,
taip put, lietuvių kalba 
slalomą.

Va kai priimami nuo

(STATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM 
JMAIS NLOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAU.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidente*

Chicago, TH, T®L 847-77412 metų 
9 mėnesių iki 4 metų 9 mėnesių. 
Plytinės ir popietinės klasės vyk
sta penkias dienas savaitėje, po 
Iris valandas i dieną.

Visi tėveliai raginami daly-
VISŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪRA

I. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233vaiku dar-
C

•I

-

viceprezidentas Tengas.

k

iį

Knyga su formomis gauna FJ£JĖZUS ATEINA

Parduodamas namas Lemontei

4259 S. Maplewood, T*L 254-745CSkambinti YA 7-9107

i
1

MISCELLANEOUS 
)v«lri>a D*lvk«l

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJ AT

Dažo namus iš lauko Knygos kaina - $3.95 (su pe 
siuntimu).

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

— Rusai turi atšaukti savo

4aųr stogus. Už darbą garan- 
■tuojame ir esame apdrausti. ;

• *

ARVYDAS KIELA
"6557 S. Ta Iman Avenue

: , Chicago, IL 60629

434-9655 ar 737-171T

Honi'g Realty 
815-838-7030 arba 

815-838-0720.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St 
(Tersrn of Liks) 

ir iš vidaus.

RENTING IN GENERAL 
N u o m o a

• Txupyrite skrisdami Chartered tektuvxte, tik :-eiKia rezerruoa riete,

i butų mūrinis. Labai geros pajamos, 
dilelis butas savininkui. Geras in ves- 
avimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 

•Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

KAINA ~ 517. (Perrfuntirrn! pridėti $1)

ginga rezidencija didelei 
mai. Naujas pirkėjas galės 
tai užimti.

Tel 737-7202

Parduodama mūrinė . ištai- 
šei- 

grei-

Parašykite laiškutį ir parei
kalaukite knygelės: “Kaip at
gimti iš naujo” — prisiusime. 
Mūsų adresas:: 321, Oak Lawn, 
IL. 60454.—

-AIKYK1MĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

irtuose. Pradžia 2 vai. p.p. Laik
raščių ir organizacijų atstovai 
bei liet, visuomenė kviečiama 
dalwauli,

Kiti atstovai, kurie dalvvavo 
susirinkime buvo aid. Eurke iš 
14-to Wardo, kuris pristatė An
ton R. Valuką. Toliau buvo vals
tybės atstovas Bob Krska. kuris 
prižadėjo dirbti su žmonėmis iš 
Brigthon Parko, kurie turi ko
kiu valstybinių piobiemų. Daly
vavo ir aid. William F. Krysty- 
niak iš 23-čio Wardo, asistentas 
Del congressman Lininski, Alex 
Tulik, ir eommanderis Tim Da
ly iš 9-tos policijos stoties. Visi

Vaikų Namelių mokslap:ni- 
giai, žymiai mažesni už kitų 
Montessori -mokyklų, nepaden-

. gia visu mok\klos išlaidu. Tad, į „ . ,. . n ....Lietuviu1 .-L- ‘ . bekmadienj, 9 v. r. išgirsitex-.eiuv u..ievai ir visuomene vra prašomi XT T... . ~ .. .. Gerąją. Naujieną Lietuviamsremti parengimus, reikalingus T *t.<. , . . ,-vS , ’ ,. ” , radijo bainga 1940 AM per So-mokyklai lesu sutelkti. > • o.............................’ pie Barčus.levai, turintieji mažamečius
vaikus, kurie domisi 1985 —J
1986 metų registracija, yra pra' 
šomi skambinti telefonais: 476-1 
49-99 arba 436-0769.

-F fJ0niw
-

l*'

r s

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 “So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI .

Turiu Chlcagos miesto
Dirbu ir užmieseruese, grelk 

garantuotai ir sąžininfaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava* 
TeL 9274559

Venecuelos lietuvių draugija;
Motinos Dieną, š. m. geg. 11-tą,- karo jėgas iš Kambodijos jei no- 
7:30 vai. vakaro, šeštadieni ruo- ri taikos Pietų Azijoj, pareiškė 

esan- 
Auka -—

— Kanachi provincijoj prasi- 
585-‘ dėjo neramumai. Nušauta 10 

j žmonių.

į •
— Chicagos Lietuvių Taryba šia renginį šaulių salėje, 

šaukia metinę konferenciją, ku-į čioje 2417 AV- 43rd St. 
ri Įvyks balandžio 27 d., Šešta-Į vienam, asmeniui $12.00 Rezer.j 
dieni, Lietuvių tautiniuose na*į vuokite vietas telefonu ' ' 

3185.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dauj. 

osdėti teisininke Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legaiiškomi.* 
formomis.

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

Kreiptis: A. LAURAITIS ’ '
4651 S. Ashland Av«., 

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

Nuodėmės alga yra mirtis, > Miko šileikio apsakymų knyga 
1985 1985 METŲ REGISTRĄ. ’ ^’evo miaĮončs dovana—am-1 “Liucija” jau atspausdinta.
CIJA VAIKLi NAMELIUOSE.! zinasiS gyvenimas Kristuje Jė-j .

Į zujo, mūsų Viešpatyje.” Rbm.Į, 
Eriaučoliūnų Vardo Lietuvių' 6:23

Montessori Vaikų Nameliai pra-' Malonėkite pasiklausyti šios 
neša, kad jau dabar galima už- radijo programos antradienį 
registruoti vaikučius 'ateinančių 8:45 vai. vakare, banga 1450 
metų klasėm. AM per “Lietuvos Aidus”.

Naujienose galima gauti 
AUGUSTINO PAšKONIO

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLA IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, EL 60608

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
431 ruošiatės keliauti — kreipkitės j Lietuviu Įstaigą:

5 American Travel Service Bureau
1727 S. Waslom Av®^ Chicago, ID. 6064S 

Telef. 312 238-1787
įg, I Ftsmoiusaax patxraavlnMtf nžsnž.-.nt lėktuvu, traukinį Iširą keū» 
i : Į (cruise*), viešbučių ir EutomobiUų nuomaTimo rezervacijas; Parduoda 

! as. kelionių draudimu*; Organizuojame keliones i uietuvą ir kitus K-ištuz, 
L! Sudarome iškvietimus giminių apailaakjmui Amerikoj* ir teikiama
p Į aaeijai"-.įsais leuoniu reikliai*.

' i Eutotc, _ pnė* 45-60 dienų.

Parduodamas 2 aukštų gražiai 
įrengtas narnas^ Lemonte. Val
gomasis ir virtuvė, . priešakinis . 
svečių .kambarys, kieto medžio 
grindys ir daug patogumų. -?63^ 
500.00. >V, A .-'H<

Skambinkite ' ' Joe Ttefpraij^l;'

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

iškviefenai pildomi pilietybės prą- 
širmai ir kitokie; blankai.

*

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa. Čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Pavardė, vardas

Adresas

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, vhuomenės veikėjo ir rašytojo staimmimu*.

Dr- A. Gemc. — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų Įvykina, Jablonskio ir Totoraičio jauna* dienas Ir 
kusĮrūptaimą  _____ ——-----------------------  C

Dr. A. J. Guaaen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata tr 
grožis. Kietais viršeliais ---- --------------------

Minkštais viršeliais, tik---------------------

D*-. A. J. Gniaefl — AUKžTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
EMONūS. KetioDės po Europą Įspūdžiai. Tik-
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arbe

Money orderf, prie nurodytos kainos pri- 
f] peraiontimo Išlaidom*.

98.00

9400 
13.06

|XM

Parsiduoda gerame stovyje 
esantis 6 metu namas, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius ir 
garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios 
j Bass Lake. Telefonuokite 1— 
219-772-3086.

Homeowners Insurance
Good senicė/Goodi 

F. Zapolis, Agent, z 
5208'Zj W. 95th $t 

Ever®. Pirk, iii. 
40642 - 424-8654

I ' Advokatas
I GINTARAS P. ČEPiNAS
( Darbo valandos: Kasdien: nu»

9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro.
Sežtad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL £ 

1
Mairquette Parke išnuomoja- I 

mas 4 kambarių, 2 miegamųjų I 
butas. Pečius, šaldytuvas, van- j 
duo ir kiti patogumai. 8325.00 
mėnesiui.

Skambinti 460-7934.

Ii pagal susitarimą.
TeL 776-5162 .

M48 West 63rd Street
Chicago, UI 60621

ADVOKATŲ DRAUGIJA

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI
Parduodame naujausias meš

keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-wreels", “live bait”. Leidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas.
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle 
7106 Archer Avenue

Dirbo valandor 
Kuo 9 ryto iki 5 vai. popiet. 

Šeštadieniais pagal susitariau
UM S. Kadzk Ava. 
Chicago, III. $0629

Tel: 778-8000

Seštadienis-Pirmadiems — Sat.-Mon., April 20-22, 1985




