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Associated Press žinių agen- Butkus. “Šiandien bažnyčiose 
matome daugiau jaunimo, kaip 
prieš 15 metų, nors nežinome 
kuo tai paaiškinti, žmonės netiki 
vien duona. Gal jie ateina į. baž
nyčią, ieškodami dvasinių ver
tybių. Daugelis; krikštijąs! ir 
tuokiasi bažnyčioje, daug laido
tuvių yra bažnytinės’’.

AP korespondento nuomone, 
.Lietuvoje ryškiau kaip kitose

tūros korespondentas Bryan 
Brumley neseniai lankėsi Lietu
voje. Vilniuje jis kalbėjosi su 
Irena Skuodienė, “sąžinės kali
nio” Vytautei Skuodžio žmona. 
Ji pareiškė, kad vianintelis jos 
vyro nusikaltimas buvo tas, kad 
jis gynė žmogaus teises: “Jis 
nedalyvavo jokioje priešvalsty
binėje akcijoje ir niekad nebuvo
opozicijoje vyriausybei. Is tikrų-j Soviet ^publikose pastebi- 
jų, jis daug.dirbtf vyriausybei, ..... r . — .
kaip geologas”.

Skuodienė, painformavo AP 
korespondentą, kad yasąrįo mė
nesį ji buvo apsilankiusi pas sa
vo vyrą Mordovijoje, kur jis da
bar dirba lagerio’ skalbykloje. 
Ji palaiko ryšius šū amerikiečių 
diplomatais ir minėjo, kad po 
jos vyro paleidimo jie mėgins 
apsigyventi JAV-ęse. “Mes my
lime Lietuvą”, kalbėjo Skuodie
nė, “todėl jis dalyvavo žmogaus

• teisiu sąjūdžio velklaje. Bef-jūs 
mątote, koks- čia mūsų^ gyveni
mas.; Mes iš tikrųjų, nebegaliitie 
čia-gyventi”. Brumley tašo, kad 
policininkai fotografavo ir sekė 
jį^ęinant į Skuodžių namus ir 
išeinant? “Dabar jie mus seka 
grdbiau, kaip paprastai, bet jie 
visad laukia i— lankytojų pasi
tikt i”, Skalbė jo ^Škaiodifenė.

Anot’Brumley, -‘•iįėliivbiš už- 
sienio ręikalų ministerijos” at
stovas Vilniuje, Mykoląs Jacke- 
vičiūš^ gąręifkė, jog Sovietų vy
riausybė nepripažįsta. 'dvigubos 
pilie lybes, ir. lodė!, atibeta Wash- 
ingtono tvrrdriima? jog Skuodis 
esąs, “amerikietis”. Jackevičius 
nemano’, kad jo vyriausybė pa
keis savo poziciją": -

: ♦»
AMERIKIEČIŲ REPORTERIS 
KALBASI SU KAUNO SEMI

NARIJOS REKTORIUMI

Kovo mėnesio pradžioje žinių 
agentūra Associated Press pa
skelbė savo korespondento B. 
B'rumlty pasikalbėjimą su pre
latu Viktoru Butkumi, Kauno 
Kunigų Seminarijds rektoriumi. 
Brumley taip pat Vilniuje kal
bėjosi su “lietuvių nacionalis
tais”. -

Pasak Brumley, katalikų Baž
nyčia Lietuvoje pergyvena “na
cionalistinį atgimimą — tylų 
Lenkijos aidą”. Kai kitose So
vietų Sąjungos dalyse religiją 
didele dalimi nustelbė komuniz
mas, Lietuvoje dabar veikia 600 
bažnyčių ir 700 kunigų. “Lietu
voje yra tradicinis posakis: būti 
lietuviu reiškia būti kataliku”, 
korsepdndentui kalbėjo prelatas

PABĖGO 11 LENKŲ 
ŠOKĖJŲ

HAMILTON, Can. — Į Kana
dą atvyku lenkų šokėjų grupė, 
kuri turėjo dalyvauti Hamiltone 
suruoštose iškilmėse. Pasirodo, 
kad praeitą penktadknį iš di
džiosios šokėjų grupės pabėgo 
patys geriausi šokėjai, pirma 
d’.enj pranešė Kanados imigraci
jos departamentas. Atvykę šokė
jai prieš šventes pašoko keliuo
se renginiuose, o penktadienį 
atsisakė grįžti į komunistų pa
vergtą Lenkiją.

Pradžioje iš grupės atsiskyrė 
keturi šokėjai, o vėliau prie jų 
prisidėjo dar septyni. Imigrąc’- 
jos parigūnams jie pasakė, jog 
Lenkijoje negerbiamos pagrin
dinės žmogaus teisės, negerbia
mi pagrindiniai lenkų konstitu- 

1 cijos ’dėsniai. Savo pareiškimus 
patys-.šokėjai surašė,

Pabėgusieji: pareiškė, kad iš 
Lenkijds daugelis norėtų išva
žiuoti, bet kariuomenės vadovy- 
bė neleidžia, nežiūrint, kad' ofi
cialiai skelbia, jog visi gali iš- 
važi uob. Ls iditna išvažštttrfi-r e t i 
gauna.Lenkų ūkis išardytas. 

;t rūksta maisto.

mas “tvirtas nacionalistinis są
jūdis”. Reguliariai išeina keturi 
pogrindžio laikraščiai, nežiūrint 
policijos pastangų juos numa
rinti. Vilniuje sutikti “naciona
listai” kalbėjo prel. Bujkui, kad 
jie siekia nepriklausomybės nuo 
Sovietų Sąjungos.'- Jų žodžiais; 
Lenkijoje 1980 m. rugpiūčio mė
nesį prasidėjus darbininkei  jos 
akcijai, KGB ėmėsi griežtų prie
monių prieš Lietuvos katalikų 
bažnyčią; ir-Ą‘<fisįdentus”.
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SOVIETŲ PRAMONĖ IR ŪKIS 
YRA SUSMUKĘ

WASHINGTON, D.C. — šiais 
metais. Spyjetų. pramonė ir že
mės ūkis yra;-gerokai atsilikę 
nuo prąeįlų, metų, pramonės ir 
žemesniow#i^tyįrtina- Kongreso 
atstovas ?E4i? .Derwinskis. Jis 
renka stJ^istrhęa -žinias ne tiktai 
iš of iciali|?$oįięįų/šaltinių, bet 
tariasi ir^R’^^jėjikos' pareigu-, 
nais, gyv^iąjjc&slsįyairiose So
vietų Sąjuiiį^š’.yięįfose:;.ir sekan
čiais Sovt^Q^ė^OĮię ir žemės 
ūkį. Į ‘

Trijų pirpių jinėnesių statisti
nės žiniojJrodo, kad šįmet pir-i 
mieji trys- mėnesiai yra atsilikę 
60%, palyginus su tekiu pat lai
kotarpiu IpėhiaL Saitas oras ir 
lietus labai 'pakenkė ne tiktai 
laukams, bet ir dirbtuvėms bei 
krašto gamybai. Visa tai atsi
lieps į tolimesnę gamybą, nes

IRAKAS NORI BAIGTI
. KARĄ SU IRANU

• BEIRUTAS, Libanas. — Ira
ko prezidentas Sadam Huseinas 
pareiškė, kad jis sutiktų atšaukti 
visas “Irako; ginkluotas pajėgas 
iš Irano teritorijos, jeigu dabar
tinė Irano vyriausybė nesiverš

4 Irako teritoriją.
Irako kariuomenė tuojau pasi

trauks iŠ Irano! žemių, jeigu Ira
nas paskelbs, kad pripažįsta 
Irakui kero pradžioje atsiimtas 
savo žemes, — pažymėjo Huse- 
jinas. — šacho laikais iš Irako 
pogrobtos žemės nebus. Iranui 
grąžintos.

pastebimas vis didesnis trūku
mas atsarginių dalių mašinoms 
ir sunkvežimiams.

—

KALENDORIUS

Balandžio 14: Justinas, Vis
valdas, >Austėja, Ditizelė, San- 
gaudas, Didutė.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 6:28.
Oras debesuotas, šiltas, gali 
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Vakarų Kalifornijoje pirmadienį pradėjo pūsti 
labai stiprus vėjas ir pilti stiprus lietus. Nuken

tėjo San Diego, San Francisco, Los Angeles 
. ir Mtf ..

Didžiausioji Rytų Jeruzalės bažnyčia, prie kurios sekma
dienį ir pirmadienį ėjo kruvinos kovo’s. Izraelio policija 

ir kariuomenė bando mkslą apraminti.

Lenkų “Solidarumo” radijas pataria 
vesti kovą prieš generolus

VIENĄ KARTĄ KARIAI UŽDARĖ SIUNČIAMĄJĄ 
RADIJO STOTELĘ? RET DABAR JI VĖL ATGIJO

VARŠUVA, Lenkija. — Vely- pranešimus sustabdyti, kaip jie , T 
kų pirmąją dieną lenkų arki- padarė prieš du mėnesius“. Vy-į 
vyskupas Joseph Glcmp patarė ras toliau pabrėžė, kad kariai 
lenkams užmiršti generolu su- vis bando pavergti kovojančią 
keltą neapykantą ir siekti su | lenkų tautą, bet pe apsigaus, saiose, ar tai būtų pripažinta la 
jais bendradarbiavimo. Tuo lar- ~ 
pu Velykų antrąją dieną, pirma
dienį, Solidarumo radijo stotis 
vėl praneško į lenkus, patarda
ma vesti kovą prieš diktatūrą 
įvedusius Lenkijos karius.

Solidarumo radijo stotis ži
nias pradėjo siųsti ramia lenkiš
ka muzika, vėliau paleido len
kišką kovos giesmę, o’ pirmą 
pranešimą baigė raginimu vesti 
kovą prieš karių grupę. įvedusią 
karo stovio įstatymus, bendra- 
darbiaujanč:ę su rusais.

Kalbėjo du lenkai — viena 
moteris ir vienas vyras. Pra
džioje apgailestavo moteris, kad 
ne visi lenkai galės išgirsti Soli 
darumtf radijo pranešimus. So
lidarumo radijo balsas girdimas 
ne visoje Lenkijoje. Siunčiamoji 
stotis nepajėgi, bet svarbiausias 
žinias galės pranešti.

Vyras papildė moters 
pranešimą

Antruoju kalbėjo Solidarumo 
radijo atstovas vyras. Jis aiškiai 
pabrėžė, kad radijo’ siunčiamąją 
stotį kontroliuoja Lenkijos ka
riai, bet jis pažymėjo, kad ta 
stotis priklauso visai tautai. Ka
riai neturi teisės pasisavinti 
siunčiamas radijo stotis.

Vyras pastebėjo, kad “mudu 
visą laikę pranešinėsimi Val
džia bandys mums uždrausti ir

ARGENTINA ATMETĖ 3 VALSTYBIŲ 
SUVERENINIŲ TEISIŲ PLANĄ

HAIG DAR KARTĄ SKRIS J BUENOS AIRES, BET MAžFJA 
VILTYS TAIKIAI IŠSPRĘSTI FALKLAND SALĘ KLAUSIMĄ

LONDONAS, Anglija. — Sek- argenliniečiai visai neatitrauks
. retorius Aleksandras Haig visą savo karių iš Falkland salų. Ar- 
pirmadienį praleido besikalbė
damas su britų premjere Tbal-

1 ch?r, užsienio reikalu sekreto- i
; riumi Pym ir kraštu apsaugos 
sekretoriumi John Nott, bet pri
ėjo įsitikinimo, kad susitarimas 
su dabartine Argentines vyriau-

! sybe kasdien vis sunkėja.
Į Sekretorius Haig pirmadienį 
' planavo dar karta skristi į Bue- 

l’nos Aires, bet pokalbis telefonu
I su Argentinos užsienio reikalų 
jministeriu Costa Mendez visą 
į reikalą dar labiau sukomplika- 
j vo. Sekretorius priėjo išvados, 
į kad jam reikia dar kartą išsikal- 
• bėti su atsakingai^ britų parei- 
1 gūnais, o tiktai tada pranešti 
argentinieciams apie britų vy
riausybės nuotaikas. Sekretorius

i Haig priėjo Xri.Ukinimo, kad pir- 
Ima turi išsiaiškinti kelis klausi- 
s:musfestf*brftais; o tiktai vėTiStf

’; vykti į Argentiną.

Sekretorius nutarė praleisti 
pirmadienio naklį Lo’ndoiie,. ant-

i radi:nį dar karta su britais nuo
dugniai aptarti kelis: klausimus, 
o tiktai tada skristi^ Argentiną, 
jeigu bus galima tikėtis susita
rimo.

Tuo tarpu nežinia, kas pasiū
lė laikinai sudaryti trijų valsty
bių komisiją — Didžiosios Brita
nijos, Argentinos ir JAV — salų 
suvereninių teisių klausimui 
pernagrinėti. Svarbu buvo, iš
vengti karb veiksmų, kol bus 
surastas būdas taikiai šį klausi- 

: mą išspręsti.
I Paaiškėjo, kad Argentina ne 
nori klausyti apie trijų valsty
bių suverenines teises Falkland

nes Solidarumo radijo balso 
jiems nepavyks nutildyti.

Vyras pakritikavo arkivysku
po Gleinp pasiūlymą užmiršti 
neapykantą ir kerštą prieš ka-- 
rius ir dirbti su jais. Solidarumo 
radijas patarė visiems lenkams ramioTiiie'‘Jc'^Tbritai 
vesti kovą ne tiktai prieš lenkų 
generolus, bet ir prieš tuos, ku
rie ragina užmiršti karių pada-j 
rytą žalę lenkų tautai. Visa len- 
kip tauta skaudžiai nukentėjoj 
to’ negalime užmirši i, — baigė 
vyras.

. kinai, ar ilgesniam laikui. Ar
gentina suliko atšaukti savo ka
rines jėgas iš Falkland salų su 
viena sąlygą, būtent, kad britai te te ]

pasakytų, kada jie pripažins Ar
gentinai suverenines teises Falk- 
—-------- i nepa
sakys, kada jie perleis suvere
nines salų tę sęs Argentinai, tai

— Visi Detroito gydytojai pri-, 
versti paskirti kelias valandas 
ligoniams namuose lankyti. Už 
aplankymą ligonio namuose 
dicare moka iki $40.

Ms-

la-— Sovietų kariuomenėje 
biau paplilęs alkoholizmas, negu 
liet kurioj kitoj kariuomenėj.

— Irakas patyrė, kad Jorda- , 
nija prižadėjo padėti, bet davė 
tiktai ginklus, ats:sakė siųsti 
karius. Dalis Jordanijos ginklų 
pateko į Irano karių rankas.

— Miami mieste prasidėjo A. 
Accardo byla už 2 milijonų do
lerių kyšių pasidalinimų.

-------------------- i i
— Antradienį atidarius biržą, 

paaiškėjo, kad aukso uncija Eu- 
ropoj e kainavo $361.

Sekretorius A. Haig pradėjo 
abejoti, ar jam pavyks su

taikyti britus su argen- 
tiniečiais.

gentina nenori, kad trečnoji 
valstybė įsimaišytų. Argentina 
yra įsitikinusi, ksd dabartinis 
metas yra pats geriaus:as suve
reninėms Falkland salų teisėms 
įsigyti. Galimas daiktas, kad Ar
gentinos dabartiniai valdovai 
klysta, bei jie yra pasiryžę bran
giai mokėti už šią klaidą.

Britai neskuba pripažinti Ar
gentinai jokių suvereninių tei
sių. Užimti jėga Falkland salas, 
kur nebuvo nė veno Argentinos 
piliečio, ir reikalauti, kad Ar-<. 
gentinai būtų pripažintos suver 
reninės teisės yra priešinga vei
kiantiems įstatymams. Didžioji 
Britanija, Prancūzija, Belgija, 
Olandija ir visa eilė kitų valsty
bių -atsisakė nuo buvusių savo 
kdlonijų, kad.„ten gyvenančios 
tautos taptų nepriklausomomis 
’r- 'turėtų teisę savarankiškai 
tvarkyli savo reikalus, o čia da
bar Argentinos ginkluotos pajė
gos užima savarankiškais besi
tvarkančias salas ir nori jas val
dyti kaip savo koloniją.

Jeigu Argentinos kariai jėga 
nebūtų užėmę Falkanld sąlij* 
tai britai būtų derėjęs! su Ar
gentinos generolais, primetusrais 
savo valią visiems Argentinos 
piliečiams, bet dabar britai*»iš 
anksto nenori pripažinti jokių 
teisių dabartinei Argentinos vy
riausybei. Tegul dabartiniai Ar
gentinos karo vadai atsiklausia 
argentiniečių, ar jie nori būti 
karių grupės valdomi.

Sekretorius Haig, pirmadienį 
plačiau išsikalbėjęs su britų vy
riausybės nariais, priėjo išva
dos, kad Argentinos ginkluotų 
pajėgų įsiveržimas į Falkland 
salas yra daug sudėtingesnis 
klausimas, negu pradžioje alrp- 
dė. Pokalbiai telefonu su dabar- 
.in;u Argentinos užsienio reika
lų nrnisteriu, karių paskirta, 
bet ne žmonių rinktos vyriausy
bės parinktu ir atsakingu pweš 
Argentinos parlamentą, s. kreka- 
r:ų Haig įt kino, kad dalykai 
ema nepageidaujama kryptimi.

— Gaila, kad laikas labai gret
ai bėga, ir mums mažai jo liko 
I'a'kland salų klausimui iš
spręsti. • antradienio rytą laik
raštininkams jis pasakė.

Bet antrad cnį sekretorius dar 
kartą rengė i išskristi į Bucnčš 
Aires ir tartis r.e tiktai su užsie
nio' reikalų minisltriu N. Costa 
M.ndez, be! ir su pačiu prezi- 
denui L. Galtieri apie Falkland 
salų pagreb-mą ir jo pasėkas.

Sekretcrisus viltys taikiai ij- 
sore-li Faik'artl salų likimą 
mažėja. Jis neslepia savo nusi- 
n>in mo, nes i-ino, knd britai no* 
darys nuolaidų, o Argentina be 
skaudaus smūgio nesitrauks.

Paskelbti statistikos duo
menys rodo, kasi JAV-ėse yr%N 
daugiu moterų, negu vyrų, š ni
tui moterų yra tiktai 91 vyrai.

Kansas City Times ir New ’ 
York Times bendradarbiai lai
mėjo po dvi Pulitzer premijas.



. MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOSi

Dėsto DON PILOTAS

pas tavo tėvą.
Kaziukas: — Panele nwkyto- 

ja, geriau to nedarykite. Mano 
mama yra labai pavydi.

sa-

> Net ir sėkmingiausia revo
liucija dėvi tuos pačius drabu
žius, kuriais dėvėjo pirmasis ti
ronas.

? Mes visi gedime pasimokyti 
iš papūgos, kuri kartoja tuos 
pačius žodžius, bet nieko 
pasako. ..

• Ir jūroje yra kalnų-
• Per 2,600 metų japonai

vo karalius vadino dievais. 20 
-am amžiirįe japonai karalių 
laiko tiktai piliečiu.

e JAV gynybos biudžetas- 
metams siekia 265 bilijonus' do
lerių. Tiek mums kainuoja lais
vė ir demokratija. \

• Pašto (laiškų) išnešiotojai, 
gindamiėši nuo piktų šunų,

vartoja išpučiamus lietsargius, 
šunys bijo lietsargio.

• Sao Paulo (Braziliją) laik
raštis “Veja’’ praneša, kad bra
zilai išgeria daugiau sprito ne
gu slavai. Kiekvienam brazilui 
per metus ištenka 3.94 galio
nai spirito.

• Į aukštuosius kalnus lai
piojimas pavojingas. Entuziąstų 
lipti į kalnus skaičiuj daugėja*

• JAV ūkiui reikalingos že
mės plotai kasdien mązėją. Apie 
3 mil. akrų per metus lieka ne 
apsėti javais. Tuos žemės plo-

užpildo namų statyba ir 
kurie dar

Pranešimas iš Škotijos

Matydamas du škotus, besi
maudančius Aberneene, vienas 
turtingas anglas paskyrė 5 sva
rus dovanoms tam, kuris ilgiau 
išbus po vandeniu.

Paieškojimas jų dar tęsiasi iki 
šios dienos.

♦ * »

Saugumo dėlei

Buvau šiandien pas gydy
toją ir pasiskundžiau, kad mano 
atmintis labai pablogėjo.

Na, ir ką jis pasakė?
Pareikalavo užmokėti pir

ma, negu atliks tyrimus.

i 
i

Pasikalhėiimas
Maiklo 
su Tėvu

tus
plentai mašinoms, 
daugiau sunaikina net geriau
sios rūšies ūkiui žęmės-

• Hong Kongo kiniečiai, no
rėdami savo ūgiu susilyginti su 
europiečiais, nešioja aukštomis 
kulnimis batus...

• Aukso kaina dabar $351 
vienai uncijai. 1980 . m. aukso 
kaina buvo $875.00 uncijai. 
Kas Uida supirkinėjo auksą, da
bar turi $524 nuostolio.
t 1850 m.. Australija paga

mindavo 50L\ aukso. Dabar ki
tos šalys aukso pagamina d au
gliu. ' Aukso ieškojimas niekad 
nesustoja.

• Žmogus, kuris pragyvena iš 
trim- dimensijų, yra dailininkas. 
Bet ar 'jis pragyvena?

Don Pilotas

Kuklumo požymis

— Ar teisybė, kad fotogra
fijos aparate viskas matyti virš 
kojom?

— Taip, teisybė.
— Tai prašyčiai), prieš trau

kiantis, leiskite man sijoną apa
čioje susirišti. .

* *

Mąhęmętp kupranugaris

— Pasakyk mąn, Ą|į, — par 
koks yra

tavęs ir tavo

MŪSŲ SILOGIZMAS
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’Ieško svetinių kultūrų, 
O idėją Lietuvos
Kremliaus dvaro pataikūnai 
Pasiruošę clefurmuot.

Srovių nuoraugcs intrigos 
Viešpatauja mumyse 
Ir vienybę išeivijos 
Skaldo mūsų veiksniuose'.

Sąveiką dėl atgimimo 
Sustyguoti bus sunku 
ir išvengti silogizmo 
Pataikūnuose svetimų.

Tautinį susipratimą 
Ir vienybę sužlugdy! 
Pasalūniškai masyviniai 
Veržias i. visas sritis.

V. Klausutis

audonai?
—■ Kad sudaužius kitam ma-“ 

prie-,šiną, liudininkai kalbėtų 
šingai viens kitam.

* * *
Užtikrinti žiūrovai

Garsus komikas Bop Hope (a:p 
išreiškė savo pasitenkinimą, kad 

• jo filmas yra rodomas lėktuve: 
"Tai bėirl niekas laike seanso 
negalės išeiti namo”.

NORĖTŲ ATVIRKŠČIAI

žinai. Emilija, tas turtuo
lis, kuri vakar sutikau baliuje, 
(>a vadino mane deimantu ir itei- 
<5 man gražią gėlę.

— Reikia, sakyti, tai labai gra- 
m iš jo jusės.

— BJ aš norėjau, kad jis iru-
sulci-ne Indų pavadinęs gėle, o 

kęs deitnanlą.
* * *

Perspėjimas

reiškė Mahometas, 
skirtumas tąrpe 
kupranugario?

— Nelhiąu, —
— Matai, tąvo 

gali dirbti dešimt diepų neger
damas, o tu gaji gerti 1(1 dieną 
nedirbdamas.

NE JO KALTĖ

Žmona, netikėtai įėjusi į y įįįi 
tuvę, 
janK' tarnaitė. ' '

- - Ach, išdykėli! Tu jau ban
dai meilintis prie trečios mūsą 
tarnaitės!

— Bet ar tai mano kaitė, kad’ 
tu taip dažnai jas keiti?

»■ ♦ '»

Priežastis
Mokytoja: — O kodėl žmonės 

pasmerkia karus?
Mokinys: — Dėl to, kad pas

kiau reikia mokintis daugiau 
istorijos.

atsakė Ali.
kupranugaris

- ‘ .Ilį.-t .aukas
*’ \T>'

Reikia pastebėti, jog .Bsng- 
kdke yra arti 1,000 pagodų'#ba 
šventovių. % v'* %.

. ’ ji
Tai tik pirmas žing eis

— Ar nęluri cigaretėj?
__ Marnau, kad buvai nusto

jęs rūkęs.
— Darau tik pirmus bandy

mus. Kol kas nustojau tik ciga
retes pirkti.

❖ V ♦

Psichologijos žinovas

Gydytojas j pažįstamą:
— Ideališkas apažius berniu

kui, tai 10 metų.
— O kodėl taip manai?
— Matau tą iš nuosavo sū

naus. Jis yrą perdtfieJis verkti 
nakties metu ir pernašas sko
linti iš manęs automobilį.

» » ♦
Ątvykosįąm j svečius šeimi

ninkė aiškina:

jus stirnienos 
įsivaizduokite

Važinėtis taxi Bangkoko mies
te yra varginantis dalykas. Pra
važiuojant pro pagodą, vairuo-

— Pakvietėm 
vakarienei, bet 
sau, Antanas nušovė karvę!

“PATRIOTAI” ’

TARPE MERGYT
Uršulė: K#ip U* y1^ kad 

tų $u Petru? Juk vi
si kad judu susituoksite.

Opą: — Taip ,jis sakydavo, 
jog dėl manęs jis galėtų nueiti 
iki pasaulio gale.

Uršulė: — O kas čia dabar at
siliko?

Ona: — Išėjo ir daugiau ne
begrįžo...

Senesnių laikų pasaka

Reikėjo kartą greitai nunešti 
pranešimą į tolesnį miestą. Pa
siuntiniui valdininkas liepė pa
imti arklį.

Pasiuntinys paleidžia arklį ir 
bėga jį vydamas.

— Jej taip skubi, tai ko ne- 
įdji? — paklausė jo praeivis.

— Matai, tamsta, šešios kojos 
tai ne keturios, — atsakė bebėg
damas pasjup lipys.

♦ « *
Nelengvas važiavimas

— Sveikas, Tėve- Kaip Ve- vatkos kad užpuolė “Naujie
nas” keikti, tai man net kel
nės nukirpo. Vienas pensinin
kas paklausė:

— Ką “Naujienos” jums blo- Į 
go padarė? |

— Mes jų nemėgstame, da-1 
col, —■ atsakė-

— Jeigu nemėgstate, tai nu-j 
rodykite kodėl, — aš pasakiau. Į 
Yra plati dirvą ir skaitlinga vi-1 

. suomenė, kuri turį teisę taip 
galvoti, kaip supranta, bet rei- 

. kia turėti tam pagrindo, o jūs 
• tikite tuo, ką jūsų bosai diktuo-i 

ja, bet ’negalvojate. Jūsų varį 
dai ir vadukai totalinės dikta-1 

komu-

— Vęlykpg kaip Velykos, bet 
pus atrodė, kaip prieš Kalėdas.

Po Vęrbi^ sekiąadienio Chi- 
cagą užvertu sniego audra, pa
našią), kaip gąiiformjos kalnuo
se. Pnmadienio dieną negalėjau 
nė pas Andriejų užeiti, tiek

jo užsimerkti. Namie sėdėjau 
\dsą dieną ir pro langą žiūrė- 
jąu, kaip vgjp gustys baltas 
marškas kloją ant namų stogų.

—Matai, Tėve, gamtoje nė
ra tvarkos, taip, kaip ir mūsų 
politikoje. Žmonės pikti, bara
si, nesusikalba. Dievas mokė 
žmones būti jgerąis, vieni ki
tus mylėti, a^Įię šaudosi, žu
dosi, terorizuoją^ tiesiog zvėri-

Velykas praleidai Andriejaus 
klube?

tūros, lygiai taip , kaip 
nistai.

— Mes nemėgstame senųjų

* * *
Praktiškas komplimentas

Žmona: —Ar žinai, kad Norei- 
kienė turi naują skrybėlaitę?

Vyras: -- Man rodos, kad jei
gu Noreikienė būtu taip graži 
kaip tu, tai jai nereikėtų taipj 
dažnai pirkti naujų skrybėlių.

* =5< *
Priežastis

Tikybos pamokoje kunigas 
iriausia mažo Petrelio:

- O kodėl Dievas išvijo Ado
mą ir levą iš rojaus?

— Todėl, kad jie neužmokėjo 
nuomos, — atsakė berniukas.

Gera priemonė

Ponas daktare! Man labai 
skauda galvą! Ką jūs 
mėt? — klausia kiek 
nusi mergina.

— Paieškokite vyro 
tuokite su juo.

— O ar tada paliaus 
♦i galvą?

— Nepaliaus, be! jKrsikels__

patartu- 
pagyve-

ir susi-

skaudė-

Skirtumai

Scidąu paly, žmonėm ban
dydavo atspėti 4u tį, o dabar 
visa lai jau pri t Ka visokiems 
ekspertams.

Galina sopi as: i kedėl ir
Mokytoja: — Kaziuk jeigu tu • pasireiškia lk?k daug karčių:

——ir

. PRIEŽASTIS

Kudėi nudažei vLną aulO- i
nJcbii’v’ pirię žabai, o kita — įeikisi mandagus. tai aš nueisiu «>s<vj.iniu.

i
t

— Kurgi kitur, jeigu ne su 
draugais. Nuliondinąu ten, kaip 
skapiškėnai sako. Su senais 
draugais ir kiaušiniais pasimu- 
šėme.’ \Žinai, taip, kaip Lietu
voje būdavo. Net medinius 
kiaušinius pasidirbdavome!

— Lietuvoje dabar kiaušinių 
nėra, nėra ir ko daužyti- Sovie
tai ne tik žmones, bet ir kiau
šinius išlaisvino.

— Gerai tu sakai, Maikųti. 
Iš Lietuvos gavau laišką, ku
riame rašo, kad visko trūksta, 
net paklodžių nusipirkti nega
li. Sako, kad sovietų fabrikai 
nespėja gaminti todėl, kad esąs 
didelis 
trūksta, o trūksta dėlto, kad 
“didelis pareikalavimas 
prask žmogau, kaip čia yra. 
Siunčiau giminėms dovanų į 
Lietuvą bet kas iš to. Aš tik 
sovietus paremiu, o gimines ir 
save nuskriaudžiu, mokėdamas 
nežmoniškai aukštus muitus so
vietams. Komunistai giriasi, 
kad jie žmonėms gera daro, o 
žiūrėk, ir skūrą nulupa ...

— Tiesą sakai, Tėve.
— O ką tu, Maiki. per Ve

lykas veikei?
— Aš? Nagi buvau bažnyčio

je, pasimeldžiau, kad tau Die
vas padėtų sulaukti 100 metų 
amžiaus, kad numestum savo 
viskės bakolą nuo uniformos. 
Negražu gerti ir rūkyti. Matąi. 
kad rūkymas dabar eina S ma
dos- - -

— To ta; jau nebus. Jeigu 
aš to įpročio atsikratyčiau, |ai 
tuoj pastipčiau. Žmogus be už
siėmimo. tai kaip arklys be bal
no. Maiki.

— Užsiėmimas nėra lygus. 
Sakysime. geras užsiėmimas 
skaityti laikraščius, ypač <4Nau 
’’Ienas”, reikia domėtis gyveni 
mu, žinoti ką kiti veikia ir kal
ba.

— Kai aš nueinu pas And
riejų Joną, tai daugiau išmoks
tu, negu iš kny^u ar laikraš
čių. O ka*’ dar išgeri porą bu
telių maslionkų. tai pasidaro 
aišku, kaip ant delno. Malki.

pareikalavimas to ko

ajeivių. Mes kitokį pokyti, su- • 
pranti? — atsikirto kitas trum-i 
pas vyrukas — .Dabar aišku, j 
kad jūs mokate ardyti lietuvių 
vienybę. Maskva to ir nori, su
pranti?

— Gerai. Tėve, gerai.
— Gerai tai gerai, bet vos 

mušti negavau.
— Nekreipk dėmesio. Tėve. 

Dypukų tu niekad nesuprasi ir 
su jais nesusikalbėsi (ne visi 
tokie blogi). Jie nekenčia mū-| 
sų sukurtų organizacijų. Sa-! 
ve laiko kažkokiais išsiskyrė
liais. Jie nori išskryninti lie
tuvius: vienus pasijungti, o ku
rie nesutinka išmesti iš istori
jos.

— Man atrodo, kad ir komu
nistai taip daro, Maiki.

— Iki pasimatymo, Tėve. Bė-

“Patriotai” balsu .šaukia:
— Duokit dolerių žalių! 
Reik važiuoti į “Rudiną” 
Aplankyt Kremliaus draugų.

Būrys pseudo politikų, 
Kur jų logika,, kur protas — 
Su maskoliais susitikę 
Rodas muša, kelia puotas.

Renegatai ir begėdžiai
Medaliais apdovanoti;
Tiltininkai ir veltėdžiai, 
Bėgą Kremliun tanciavoti.

Ir taip mūs’ vienybe ardo 
Kivirčas kandus, kartus, 
Kaip tos “svinės” iš to gardo’ 
Veržias grauždamos vartus.

Atviras pasikalbėjimas

— • Mano’ dukrelė kasmet vis 
daugiau ir daugiau tampa pana
šesnė į mane..,.

— Ir poniutė nieko nedarai, 
kad apsaugojus ją nuo Ic?

*■ * *

NEPADĖJO
— Buvau nuėjusi pas gydyto

ją pasitarti, kaip atpratinti sa
vo vyrą nuo girtavimo. Jis man 
prirašė miltelij ir liepė įpilti į 
kavą, kurią vyras gers.

— Na, ar tas padėjo?
— Vyras daugiau nebegeria 

kavos,
♦ * *

ATSIKIRTO

Dr. Tošelė

—Pasirodo, jog nesi toks kvai
las, kaip atrodai.

— Tuo aš nuo tavęs, kaip ma
tai, ir skiriuosi.

Ir su-
ŽIEDELIS

Iri’ažydo žiedelis 
šioj pusėj Atlanto,
Bujojo daržely 
Naujų emigrantų.

Mokykldj išmoko 
Kaip lytį pažinti, 
Kad žiedas prinoko 
Jau barzdas auginti.

Atleido tėveliai 
Žiedeliui paprūgą. 
Kad tiktų vaikeliai 
Į '‘Tėviškės” £*cūgą”.

Petroąis tą žiedą 
“Rodinon” vilioja . 
Ir ruska “Pobieda” 
Po Vilnių vežioja.

Žiedelis gležnuGs, 
Švelnutis kaip pųkąs, 
Po kursus Kapsukd 
Tik sukas ir sukas.

K. Vabalėlis

VAISTINĖJE

Klientas įeina j vaistinę:
— .Ar tamsta turį miltelių su 

acetilo salicilamido ir phenatėti- 
no rūgštimis?

— Jūs norėjote pasakyti aspi
rino? — pastebi vaistininkas.

Taip, taip, iš tikrųjų. Tik 
aš buvau pamiršęs kaip jis va-

Vieną vakarą frontininkų da- dinasi.

SPACE AGE COWBOY i
sxpgorl*

T'acux TI4AT

zv the spage 
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ANTANAS MARMA IŠTEISINTAS
(Tęsinys) prieš korespondencijos pasirody

.. . x , ma “Naujienose”, jau žinojo iriru pilnai suprantama, kad. 
pasimetėliai, kurie dėl savo ne
apdairumo ar dėl sąmoningo pa-| 
taikavinio okupantui pateko į 
“bėdą”, neturi jokio nei teisėto, i 
nei moralinio, o ypač tautinio 
pagrindo priekaištauti ar net už- 
s:pulti tokius pareigingus tautie
čius kaip š. A. Marma, kurie tik 
mūsų tautinės savigarbos labui 
paskatina tuos pas’metėuu^ “su
kaupti” pilietinę drąsą ir atšauk
ti laisvoje spaudoje tai, kas ta
rybinės — komunistinės spaudos 
puslapiuose yra paskelbta iš
kreiptai ar melagingai.

Deja, nekvo'ruminės Rinktinės 
valdybos trejetukas, vadovauja
mas p-ko Išganaičio, klaidingai 
nubaudė ne tikrąją to nelemto 
įvykio kaltininke š.- V. Urbonie
nę, bet pareigingą lietuvį, kores- 
pnndenlą ir pavyzdingą patriotą 
š. Antaną Marmą, 
vi. yj). rinktines valdv- 
BOS PAREKIŪN'V VEIKSMAI

A. a) R-nės p-ko Išganaičio 
darbinas š. V. Urbonienės teisi
nimas, kad, girdi, ji vyko su ‘Vil
nies’• ekskursija, nes jai “ten” 
buvo pigiau, tikrumoje tėra gy
nimas beprincipingumo Tokiais 
veiksmais nėra šalinamas pasi
metimo vėžys. Netinkamo elge
sio gynimas yra tik paskatini
mas vėžiui dar labiau išsiplėsti.

b) jo aiškinimas, kad būk ji 
didelė davatka.ir kad net nuve
žė okup. Lietuvon arnotą, bylos 
daviniais neįrodyta. Paklausti žy
mūs R.K. Bažnyčios dignitoriai 
nusišypsoję atsakė, kad niekas 
arnotų nevežioja ir nesiuntinėja. 
Jei, girdi, buvo vežama medžia
ga ,tai ji galėjo būti nežinia kam 
panaudota.

B. a) Išganaitis savo 1981.4. 
17- d. rašte š. A. Marmai mela
gingai teigia, kad š. V. Urbonie
nė-parašė “Draugui” melus at
šaukiamąjį raštą kelias dienas 
pirmiau nei š. A. Marma patal
pino’ 1981.1.28 d. koresponden
ciją i “Naujienas”.. Atseit, š. A. 
Marma be reikalo rašė kores
pondenciją, nes, atseit, ne jo pa
stangų dėka ji padarė atšauki
mą. Tikrumoje yra visai prie
šingai. Tik š. ’Marmos straips
nio dėka atšaukimas padarytas 
1981.1.31 d. “Drauge”. Tafaiš- 
kiai matosi iš š. V. Urbonienės 
atšaukimo “Drauge”, nes ji ten 
kaip tik polemizuoja su A. Mar
mos kc’respondencija “Naujie
nose” ir mini korespondencijos 
vardą “Nenori atitaisyti pa
skelbto melo”. Jei dale;sli, kad 
Išganaičio teigimas yra teisin
gas, tai š. V. Urbonienė yra pra
našė ar aiškiaregė, nes jau kelias 
dienas prieš 1981.1.28 d., tai yra

m a- ten rašys.
b) Išganai lis taip pat neteisin

gai teigia minėtame rašte, kad 
19F 1.2.2d. baudžiamąjį nutarimą 
darė visa valdyba, nes dalyvavo 
3 valdybos nariai ir trūko tik 
vieno vice p-ko J. Jasaičio. Kaip 
aukščiau išaiškinta, teks teigi
mas tėra tik piktavalė netiesa,’ 
nes 1980.2.3 visuotiniame susi- ‘ 
rinkime buvo išrinkta 36 nariai. 
Jų pavardės ir pareigos paskell>-| 
los oficialiam* R nes 1980.2.18dJ 
biuletenyje, kuris gautas kiek
vieno r-nės nario-šaulio.

šį 1981.1.17 d. rasią taipgi pa
sirašė ir sekretorius Jz. Macko
nis. Kontrolės komisijos davi
niais Jz. Mackonis yra apmoka- j 
mas rinktinės tarnautojas. To
dėl suprantama kodėl jis pasi
rašo “darbdavio” nurodytus raš
tus. Tačiau liesa bei ja pagrįsti j 

Taktai nuo tokių, “pagal reika-j 
lą”, sulipdytų teigimų — nepasi-Į 
keičia. Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Kaip išdėstyta, dabartinė V.D.
rinktinė yra tik “iš vardo”’ rink- sprendime.
tinė, bet faktiškai ir teisingai! R nes G. 1 eismas patv.rl.no 
tėra tik V.D. kuopa. Ir ji tokia R-nės V-bcs 1981.2.2d. r.ulari- 

kol nepabaigs ’ mo bausmę ir savo 1981.7.9 d.
A. Mar-

UrbJ.iienę 
nealatinka

bus ir ateityje, 
persiorganizavimo, t.y. kol “bū- j sprendimė rašo* kad š 
riai” neišsirinks visų valdomųjų i ma apkaltino š. V. 
organų, netaps savistoviom kuo-1 ir kad apkaltinimai 
pom ir kol tc’s naujos savistovios tikrovei”. Deja, ir čia nepami 
kuopos neišsirinks Rinktinės 
Valdybos. Tąsyk Rinktinės Val
dyba galės susidėti ir iš 4 narių 
ir tik tąsyk 3 valdybos nariai 
sudarys valdybos kvorumą. Ta- ’ 
čiau ir po to, Rinktinės Valdyba 
neturės jokios galios bei teisės 
ką 'noYs‘ bausti, nes Rinktinės 
Valdyba nėra administracinis 
valdomasis organas, bet tik ko
ordinacinis organas toms kuo
poms, kurios į-tą Rinktinę įeina 

s(kultūrinei veiklai koordinuoti).

VII. DAVINIAI PRIEŠ 
š. A. MARMĄ

A) Rinktinės v-bos 1981.2.2 d. 
nutarimas sako', kad š. A. Marma 
apšmeižė ir tuo būdu suniekino:
1. š. Vandos Urbonienės varda,
2. šaulių rinktinės vardą ir 3. Vi
su šauliu varda.

Deja, nei vienu žodeliu nuta
rime nepasakoma kokiais gi žo
džiais š. A. Marma tai padarė. 
Toks nepagrįstas bei plikas tei
gimas yra visai bevertis, nes 
kaipo toks, tik daro gėdą tiems 
trims valdybos nariams. Juk jie 
visų 36 valdybes narių vardu, o 
būdami tik 3, taigi neturėdami 
kvorumo, baudžiai nekaltą šau
lį, gi kaltosios nei nemato ir vi
sa lai daro tuščiaviduriais teigi
mais.

B) Rinktinės Garbės Teismo

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th SL, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių, 

MARUA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-27S7

JAY DRUGS VAISTINE
E759 W. 71st St, Chicago, DL

a tŪFISnNGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAT SAW. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

Registruotu ralrtiiliikai

TeL 476-2206

tas nei vienas apkaltinimas

kaipo įrodpitasis faktas. Taigi 
vėl nėra pagristų įrodymų, o tik 
tuščia frazeologija. Niekas ne
gali vadovautis; tokiais teiginiais, 
o ypač G. Teisinas.

Be to, R-nės G. Teismas: a) ne
užprotestavo nei vieno apklaus
tųjų asmenų parodymo, b) ne
prijungė prie tos bylos net š. V. yra tik tašyk, kai tarybiniai tar-

Urbcnknės skundo nei jos įro
dymų, c) užsimena apie įrody
mus apie “paslaptis”, kurios 
būk, neminėtinos byloje... ta
riau vienkart nurodo; kad tos 
'paslaptys” patvirtintos laiškuo
se iš okup. Lietuvos. Taigi, tie 
laiškai jau perėjo per komunis-^ 
tinę paštų cenzūrą... ir tarybi
niai cenzoriai viską jau žino, bet. 
Sąjungos Garbės Teismui, t. y. 
Sąjungos aukščiausiam ir Ape- 

Tei^mui “nerodytina”,

\

800 ClS^
• Finally you can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings.
• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toll free number

’.that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay and out of town 
telephones). ; ‘ ~ ■ Į 4 ■> -f . ■ 'V;-..
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you wish to talk with Anywhere in the'United States, 1

UNLIMITED USAGE:
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB’s high quality lines. 
Service is available 24 hours a day, seven days a week.
• No limit on calls you make. z r
• No limit on how long you talk on each call.

------ The Cost to Participate:------
CQO a month

for Residential Unlimited Usage

Aukso monetos ir 1000 litų banknotai
Paskutiniame “Varpo” žur

nalo numeryje (Nr.17), V. 
Prūsas straipsnyje “Trupu
tis iš anų laikų”, tarp kitko tei
gia, jog Nepriklausoma Lietu
va buvo išleidusi 50 litų vertės 
aukso monetas, turėjusias 90S 
gryno aukso. Tai nėra tiesa, 
nes aukso monetos N. Lietuvo
je nebuvo išleistos.

1922 metais, įvedant Lietuvos 
piniginį vienetą — litą, jo ver-

vo nustatyta 1,50462 gramai^ 
gryno aukso. Taigi Lietuvos li
to vertė buvo įstatymu nusta
tyta 0.150462 g. gryno aukso. 
Dolerio vertei krintant, lito ver
tė išsilaikė pastovioje aukštu- 

litas buvo viena iš

liaciniam
A‘l‘eka tai paslaptimi. Iš tokios 
filosofijos darytina tik viena iš-L. . , , - .. , . , . • , . , ites pagnndan buvo paimta vie-vada, kad bijoma parody a do-l o ^al5c TAV
ramentus tiems, kurie turi dau
giau patyrimo tokius dokumen
tus išanalizuoti ir padaryti iš
vadas dėl jų rimtumo ir patiki
mumo. Tuo būdu lieka aišku nautojai tai pagauna ir tas gė- 
kodėl š. V. Urbonienė nenorėjo , rybes konfiskuoja. Tačiau niekas 
būti apklausinėta Sąjungos G J dar dėki lo nei į Sibirą, nei į 
Eismo Pir-ko ir net neatvyko į s,d. kalėjimą nepakliuvo.
Sąjungos C. Teismo teisiamąjį Į Sąjungos Garbės teismas, rem- 
posėdį, nors jai šaukimas įteik-. damasis išnagrinėtais daviniais 

Vienkart tenka pabrėžti ■ ir vadovaudamasis St. 23, 24, 63, 
dėsnį — jei šalys nepristato įro-j66, 76, 77, 177, 181, 191-201 
dymų, tai jų teigimai lieka visai; Str., str.
neįrodyti. ? ___ ________ \ - -

Visi mes laisvųjų ..vakarų lie
tuviai siunčiame ar vežame gė
rybes okup. Lietuvos artiniie- 
s.enis. Tai yra daug.au pareigos i; afitaisyfi paskelbto melo”, 
-darbas bet no žygdarbis ar ypa- dienraštyje* “Naujienos”‘i 9 Nr„ 
.tinga dorybė. Jei kartais nu ve- j W81 28 d> suniekinęs š. Van- 
zam okupanto draudžiamu daly-tf]os Urbonienės, V.D. Rinktinės 

[kų tai irgi nėra jokia ypatinga ir visu šauli vardą jr lurf prar 
paslaptis. Mes lai žinom, ir oku-Į sjžcn/ė šauliu garbej bcj oru. 
pantas zmo. Keblesnė padėtis muį _ išteisinti

2. Vyt. Didžiojo Rinktinės 
Valdybos 1981 m. vasario 2 d. 
nutarimą — panaikinti.

3. Vyt. Didžiojo Rinktinės Gar
bės Teismo 1981 m. liepos mėn. 
9 d. sprendimą — panaikinti.

į 4. Vyt. Didž. Rinktinės Valdy- 
i bos pirm. Vladui Išganaičiui, 
j sekretoriui Juozui Mackoniui ir 
I iždininkui Juliui Pociui pareikš- 
j ti griežtą įspėjimą, kad jie bū- 
Į darni tik tryse it nesudarydami 
valdybos Jcvorumo (minimum 
19 narių) dare ir skelbė visos 
Valdybos (t.y. 36 narių) vardu 
nelegaliui^baudžiamuosius nu
tarimus ir-4uo ąpgaulingai klai
dino L.Š.S.T. SąjKąnos narius 
bei valdomuosius orgafnią.

Pasirašė: Pirmininkas: MatK 
jonas šnapštys; Teisėjai: Ant 
Nc’rus ir Jonas šostakas.

šis .sprendimas paskelbtas 
1981 m. lapkričio 21 dieną, 
16:30 vai. /

Pasirašė: Marijonas šnapštys. 
Šis sprendimas originalui ata- 

tinka: G. š. Dipl. Teis. Marijonas 
šnapštys.

na dešimtoji dalis JAV dolerio. 
Dolerio vertė, pagal 1873 ir 
1900 JAV Kongreso aktus, bu_

1. š. Antanų, Prano s., Marmą, 
j gyv. Čikagoje, III., kaltinamą, 
į kad parašytame straipsnyje “Ne-

mnn+h^F ^F a month
for Unlimited Business UsageNO OTHER FEES OR COSTS

How to Start Service:
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month’s fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and
sign up NOW. ’ «... ...v „
• The 800 CLUB accepts V1SA/MASTERCARD.

* CALL NOW TOLL FREE J
i vouvsO44' /ooo
| In California 1-800-852-7777—ask for Operator 73

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information. ...

Your 800 Club Service will begin in a matter of days tp”- 
after receipt of payment.

fHE 800 CLUB

Lietuvos įstatymais, 
; 1924.VTII.8, 1925.

moję, ir 
tvirčiausių valiutų Europoje

Sekant 
paskelbta 
IV. 20 ir 1936. VI.3, Nepriklau
soma Lietuva buvo numačiusi 
išleisti ir 50 litų monetas, sve
riančias 8,3592 gramus ir turin
čias 7,5231 gramus gryno auk- , 
so (0,150462 x 50 = 7,5231). ''

Reikia pastebėti, kad Istork 
nė Lietuva (Didž. Liet Kuni
gaikštija), be varinių ir sidab
rinių, buvo išleidusi ir auksi
nes monetas (1547-1666 m. lai
kotarpyje). Įvairūs to meto val
dovai —D. L. Kunigaikščiai bu
vo išleidę 1, 2, 3, 5 ir 10 du
katų (florerų) aukso monetas. 
Žiūr. J. K. Kario “Senovės-Lie,' 
tuvių Pinigai”, išleista 1959 m. 
Bridgeport, Conn. Istorinės Lie
tuvos aukso' monetos šiandien 
yra tapę didelėmis numizmati
nėmis retenybėmis.

* Tame "pačiame V. P. straips
nyje toliau yra teigiama; jog 
N. Lietuvos 1000 litų bankno
to projekto autorium yra bu
vęs dail. Adomas Varnas. Tik
rumoje, dail. A. Varnas buvo 
autorium nuolatinių banknotų, 
1, 2, 5, 10, 50 ir 100 litu deno
minacijų, spausdintų 1922.NL16 
Čekoslavakijoje, Pragoję.

Straipsnyje minimo 1000 litų 
banknoto projektą darė dail. 
A. Galdikas, šis 1000 litų 
notas, kaip ir 500 litų, 
liau sekusieji nauji 5, 10, 
ir 100 litų banknotai,
spausdinami Bradbury Vilkin- 
son & Co- firmos spaustuvėje, 
NewvMalden, Anglijoje. 500 li
tų banknoto autorius — dail. 
V. Jomantas, 10 litų ‘— dail. 
A? Žmuidzinavičius, o 5, 20, 50 
ir 100 litų banknotų piešinių, 
kūrėju buvo tas pafevdail. A. 
Galdikas.

Pirmomis -bolševikų okupa
cijos dienomis (1940.VII.1) apy

vartoje buvo net 29683 vieno 
tūkstančio litų banknoto viene
tai. Okupantui visus 'N. Lietu
vos pinigus (monetas ir bank
notus) jš j apyvartos "išėmus ir 
įvedus sovietišką rublį,' daugu
ma N;v Lietuvos/ monetų »r 
banknotų buvo sunaikinta., 1000 
litų banknotas šiuo metu yra

(Nukelta į penktą puslapį)

bank-

20, 50 
buvo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
S LITERATŪRA* lietuvių ItterAtfiros, meno zAokalo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vincg 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkltelės ir JL Varno 
kūrybos poveiksleis. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ šVENTftS LAUKUOSE, poetės, raiytojos Ir ts3» 
HuIų Jokiu pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainę 
iventes bei jp istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durtmenimts 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• Vienišo ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų appažymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už J2.

• LlEl lTVIŠKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TamaJausks 
įdomiai paražyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės tr 
Labguvos apskričių duomenimis. ApražymaI Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys ffiugtruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitrtvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai 1 vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

• KA LAUMES L1M£, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje ir plr- 
maistais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, ' 
bet kainuoja tik M. " T

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
Lm ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio lažine k o knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zoočenko kūryba, J. Valalčle 
verttmaa. 200 p«L knygoje yra 40 aąmojingų novelių. Kaina O-

Knygos gaunamos Naujienose, 1733 So. Halatod 3L, Chicago
ĮĖJKMOS. lĄMktSf fėilVt iridMl BolM MUMooa
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. MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto DON PILOTAS

žemės plo~ 
statyba ir 
kurie dar 

net geriau-

vartoja išpučiamus lietsargius, 
šunys bijo lietsargio.

• Sao Paulo (Braziliją) laik
raštis “Veja*’ praneša, kad bra
zilai išgeria daugiau sprito ne
gu slavai. Kiekvienam brazilui 
per metus ištenka 3.94 galio
nai spirito.

• Į aukštuosius kalnus lai-

pas tavo tėvą.
Kaziukas: — Panele mokyto

ja, geriau to nedarykite. Mano 
mama yrą labai pavydi.

♦ ♦ *

Pranešimas iš Škotijos

Matydamas du škotus, besi
maudančius Abemeene, vienas 
turtingas anglas paskyrė 5 sva-. 
rus dovanoms tam, kuris ilgiau 
išbus po vandeniu.

Paieškojimas jų dar tęsiasi iki 
šios dienos.

Saugumo dėlei

Buvau šiandien pas gydy-

< Net ir sėkmingiausia revo
liucija dėvi tuos pačius drabu
žius, kuriais dėvėjo pirmasis ti
ronas.

t Mes visi g;dime pasimokyti 
iš papūgos, kuri kartoja tuos 
pačius žodžius, bet nieko ne
pasako.

® Ir jūroje yra kalnų-
• Per 2,600 metų japonai sa

vo karalius vadino dievais. 20 
-am amžiuje japonai karalių 
laiko tiktai r piliečiu.

« JAV gynybos biudžetas- 
metams siekia 265 bilijonus'do
lerių. Tiek mums kainuoja lais
vė ir demokratija.*

• Pašto (laiškų) išnešiotojai, 
gindamiėši nuo piktų šunų,

Senesnių laikų pasaka

jus stirnienos 
įsivaizduokite

— Darau tik pirmus bandy
mus. Kol kas nustojau tik ciga
retes pirkti.

♦
svečius šeimi-

Tąi Uk pirmas žing pis

— Ar neturi cigaretė ’?
__ Maniau, kad buvai nusto-

— Pakvietėm 
vakarienei, bet 
sau, Antanas nušovė karvę!

--j
M3

Reikia pastebėti, jog Blng- 
kdke yra arti 1,000 pagodų'agrba 
Šventovių.

h

komu-

j 3 
J

“PATRIOTAI”

tarpB MWIXV
L’riųU: * Kąip Ui yra. kad 

tų aębe*imaial su Petru? Juk vi
ta iuąn£, kad judu susituoksite.

Opąr — Taip jis sakydavo, Į 
jog dėl manęs jis galėtų nueiti 
iki pasaulio gaja.

L’ršulė: — O kas čia dabar at
sitiko?

Ona: — Išėjo ir daugiau ne- 
l>egrįžo...

Reikėjo kartą greitai nunešti 
pranešimą į tolesnį miestą. Pa
siuntiniui valdininkas liepė pa
imti arklį.

Pasiuptinys paleidžiu ayklį ir 
bėga jį vydamas.

— Jeį taip skubi, tai ko ne- 
jdji? — paklausė jo praeivis.

— Matai, tamsta, šešios kojos 
tai ne keturios, — atsakė bebėg
dama pa^untinys.

> ♦ ♦

Nelengvas važiavimas

Važinėtis taxi Bangkoko mies
te yra varginantis dalykas. Pra- 

> važiuojant pro pagodą, vairuo-

* ¥ ♦
Psichologijos žinovas

Gydytojas į pažįstamą:
— Ideališkas ainžius berniu

kui, tai 10 metų.
— O kodėl taip manai?
— Matau tą iš nųosąvo sū

naus. Jis yrą perdideiis verkti 
nakties metu ir permazas sko
linti iš manęs automobilį.

* *
Ątvykusįam į

piojimas pavojingas. Entuziąstų j toją įp pasiskundžiau, kad mano 
atmintis labai pablogėjo.

— Na, ir ką jis pasakė?
Pareikalavo užmokėti pir

ma, negu atliks tyrimus. 
* * z

Kuklumo požymis

— Ar teisybė, kad fotogra
fijos aparate viskas matyti virš 
kojom?

— Taip, teisybė.
— Tai prašyčiau, prieš trau

kiantis, leiskite man gijon$ apa
čioje susirišti. 

' ♦ * *
Mahometo kupranugaris

— Pasakyk man, Ą|į, — pa
reiškė Mahometas, — koks yrą 
skirtumas tarpe tavęs ir tavo 
kupranugario ?

— Nežinau, — atsakė Ali.
— Matai, tavo kupranugaris 

gali dirbti dešini! dienų neger
damas, o tu gaji gerti 1(1 di’enų 
nedirbdamas. 

« * »
NĘ JO KAĮ.TĖ

Žmona, netikėtai įėjusi j 
tuvę, pama|ėf^-^v^*hpi 
ja. n> tarnaitę.

- - Ach, išdykėli! Tų jau ban
dai meilintis prie trečios mūsų 
tarnaitės!

— Bet ar tai mano kaltė, kad? 
tu taip dažnai jas keiti?

lipti į kalnus skaičius daugėja.
• JAV ūkiui reikalingos že

mės plotai kasdien mąžėją. Apie 
3 mil. akrų per metus lieka ne 
apsėti javais. Tuos 
tus užp’ldo namų 
plentai mašinoms, 
daugiau sunaikina 
sios rūšies ūkiui žemės-

• Hong Kongo kiniečiai, no
rėdami savo ūgiu susilyginti su 
europiečiais, nešioja aukštomis 
kulnimis batus...

• Aukso kaina dabar $351 
vienai uncijai. 1980 m. aukso 
kaina buvo $875.00 uncijai. 
Kas Uida supirkinėjo, auksą, da
bar turi $524 nuostolio.

f 1850 m.. Australija paga
mindavo 50 T aukso. Dabar ki
tos šalys aukso pagamina dau
giau? Aukso ieškojimas niekad 
nesustoja.

• Žmogus, kuris pragyvena iš 
iri ’u- dimensijų, yra dailininkas. 
Bet ar-jis pragyvena?

Don Pilotas

— Sveiką^ Tėve- Kaip Ve- vatkos kad užpuolė “Naujie- 
lykas praleidai?

— Velykos kaip Velykas, bet 
Ojas atnxĮė» fep prieš Kalėdas.

Po Vertai seknąądienio Chi
cago užverti sniego audra, pa
našią), kaip Kalifornijos kalnuo
se. Pirmadienio dieną negalėjau 
nė pas Andriejų, užeiki, tiek
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MŪSŲ SILOGIZMAS

S

A J *

vys

Priežastis

jo užsimerkti. Namie sėdėjau 
NŪsą dieną ir pro langą žiūrė
jau, kaip vėjo gustys baltas 
marškas kloja ant namų stogų.

—Matai, Tėve, gamtoje nė
ra tvarkos, taip, kaip ir mūsų 
politikoje. Znąonės pikti, bara
si, nesusikalbą. Pievas mokė 
žmones būti gerąis, viepi ki
tus mylėti, ą* Me šaudosi, žu
dosi. tei’Ofizuoj^ tiesiog žvėri
mis virsta... Atrodo, kad !tu 
Velykas praleidai Andriejaus 
klube?

nas” keikti, tai man net kel
nės nutirpo• Vienas pensinin
kas paklausė:

— Ką “Naujienos” jums bio- I 
go padarė?

— Mes jų nemėgstame, da- 
col, — atsakė-

— Jeigu nemėgstate, tai nu
rodykite kodėl, — aš pasakiau. 1 
Yra plati dirvą ir skaitlinga vi- j 
suomenė, kuri turį teisę taip 
galvoti, kaip supranta, bet rei- 

. kia turėti tam pagrindo, o jūs 
■ tikite tuo, ką jūsų bosai diktuo-' 

ja, bet ’ negalvojate. Jūsų var! 
dai ir vadukai totalinės dikta- į 
tūros, lygiai taip , kaip 
nistai.

— Mes nemėgstame

— Kurgi kitur, jeigu ne su 
draugais. Nuliondinąu ten, kaip 
skapiškėnai sako. Su senais 
draugais ir kiaušiniais pasimu- 
šėme. \Žinai, taip, kaip Lietu
voje būdavo. Net medinius 
kiaušinius pasidirbdavome!

— Lietuvoje dabar kiaušinių

- Ieško svetimų kultūrų, 
O idėją Lietuvos
Kremliaus dvaro pataikūnai, 
Pasiruošę deformuot.

Srovių nuoraugcs intrigos 
Viešpatauja mumyse 
Ir vienybę išeivijos 
Skaldo mūsų veiksniuose.

Sąveiką dėl atgimimo 
Sustyguoti bus sunku 
Ir išvengti silogizmo 
Pataikūnuose svetimu.

Tautinį susipratimą
Ir vienybę sužlugdy!
Pasalūniškai masyviniai
Veržias t. visas sritis.

V. Klausutis

. PRIEŽASTIS

audonai?
—. Kad sudaužius kitam ma- 

prie-.šiną, liudininkai kalbėtų 
š ingai viens kitam.

* * *
Užtikrinti žiūrovai

Garsus komikas Bop Hope la:p 
išreiškė savo pasitenkinimą, kad 
jo filmas yra rodomas lėktuve: 
‘Taį btUrL niekas laike seanso 
negalės išeiti namo”.

NORĖTŲ ATVIRKŠČIAI

žinai. Emilija, tas turtuo
lis, kuri vakar sutikau baliuje, 

vadino mane deimantu ir įtei- 
<5 man gražia gėlę.

— Reikia, sakyti, tai labai gra- 
m iš jo jusės.

— Iki aš norėjau, kad jis ma
ne būtų pavadinęs gėle, o sutei
kęs deimantą.

M » ♦

Perspėjimai

gu Noreikienė būtų laip graži 
kaip tu, tai jai nereikėtų taip 
dažnai pirkti naujii skrybėlių.

* * *
Priežastis

Tikybos pamokoje kunigas 
k'ausia mažo Petrelio:

— O kodėl Dievas išvijo Ado
mą ir levą iš rojaus?

— Todėl, kad jie neužmokėjo 
nuomos. — atsakė berniukas.

Gera priemonė

Ponas dakjars! Man labai 
skauda galvą! Ką jūs patartu
mėt? - klausia kiek 
nusi mergina.

— Paieškokite vyro 
tuokite su juo'.

— O ar tada paliaus 
+i galvą?

pagyve-

ir susi-

skaudė-

— Nepaliaus, Ix't jK'rsikęls....

Skirtumai

Seniau paly, žmonėm ban
dydavo atspėti du tį, o dabar 
visa lai jau pd e xa visokiems 
ekspertams.
-- Galana suplūsti kedėl ir

Kudėi nudažei vkną aulo-i Mokytoja: — Kaziuk, jeigu Iu- pasireiškia liek daug karčhf 
mcbii’v* pirię žaliai. o kitą — lehįsi Inandagus, tai'aš nueisiu. •

H

pareikalavimas to ko 
o trūksta dėlto, kad

senųjų 
apeivių.. Mes kitoki, njiokyti, su- • 
pranti? — atsikirto kitas trum-į 
pas vyrukas — .Dabar aišku/j 
kad jūs mokate ardyti lietuvių 
vienybę. Maskva to ir nori, su
pranti?

— Gerai, Tėve, gerai.
— Gerai tai gerai, bet vos 

mušti negavau.
— Nekreipk dėmesio. Tėve. 

Dypuku tu niekad nesuprasi ir 
su jais nesusikalbėsi (ne visi 
tokie blogi). Jie nekenčia mū
sų sukurtų organizacijų. Sa
ve laiko kažkokiais išsiskyrė
liais. Jie nori išskryninti lie
tuvius: vienus pasijungti, o ku
rie nesutinka išmesti iš istori
jos.

— Man atrodo, kad ir komu
nistai taip daro, Maiki.

— Iki pasimatymo, Tėve. Bė-

j

“Patriotai” balsu šaukia:
— Duokit dolerių žalių! i 
Reik važiuoti į “Rodiną” 
Aplankyt Kremliaus draugų.

Būrys pseudo politikų, 
Kur jų logika, kur protas — 
Su maskoliais susitikę 
Rodas muša, kelia puotas.

Renegatai ir begėdžiai
Medaliais apdovanoti;
Tiltininkai ir veltėdžiai, 
Bėgą Kremliui! tanciavoti.

Ir taip mūs’ vienybe ardo 
Kivirčas kandus, kartus, 
Kaip los “svinės” iš to gardo’ 
Veržias grauždamos vartus.

Atviras pasikalbėjimas
't

. Mano- dukrelė kasmet vis 
daugiau ir daugiau tampa pana
šesnė į mane...

— h- poniutė nieko nedarai, 
kad apsaugojus ją nuo te?

NEPADĖJO
— Buvau nuėjusi pas gydyto

ją pasitarti, kaip atpratinti sa
vo vyrą nuo girtavimo. Jis man 
prirašė miltelij ir liepė įpilti į 
kavą, kurią vyras gers.

— Na, ar tas padėjo?
— Vyras daugiau nebegęria 

kavos,
♦ JĮt

ATSIKIRTO

Dr. Tošelė

—Pasirodo, jog nesi toks kvai
las, kaip atrodai.

— Tuo aš nuo tavęs, kaip ma
tai, ir skiriuosi.

Mokytoja: — 0 kodėl žmonės 
pasmerkia karus?

Mokinys: — Dėl to, kad pas
kiau reikia mokiptis daugiau 
istorijos. 

* * s
Praktiškas komplimentas

žmona: —Ar žinai, kad Norei
kienė turi naują skrybėlaitę?

Vyras: -- Man rodos, kad jei-
1 nėra, nėra ir ko daužyti- Sovie- 
| tai ne tik žmones, bet ir kiau- 

: šinius išlaisvino.
— Gerai tu sakai, Maikuti. 

Iš Lietuvos gavau laišką, ku
riame rašo, kad visko trūksta, 
net paklodžių nusipirkti nega
li. Sako, kad sovietų fabr’kąi 
nespėja gaminti todėl, kad esąs 
didelis 
trūksta,
“didelis pareikalavimas”. Ir su
prask žmogau, kaip čia yra. 
Siunčiau giminėms dovanu i 
Lietuvą, bet kas iš to. Aš tik 
sovietus paremiu, o gimines ir 
save nuskriaudžiu, mokėdamas 
nežmoniškai aukštus muitus so
vietams. Komunistai giriasi, 
kad jie žmonėms gera daro, o 
žiūrėk, ir skūrą nulupa ...

— Tiesą sakai, Tėve.
— O ką tu, Maiki. per Ve

lykas veikei?
— Aš? Nagi buvau bažnyčio

je, pasimeldžiau, kad tau Die
vas padėtų sulaukti 100 metų 
amžiaus, kad numestum savo 
viskės bakolą nuo uniformos. 
Negražu gerti ir rūkyti. Matai, 
kad rūkymas dabar eina iš ma
dos

— To ia; jau nebus. Jeigu 
aš to įpročio atsikratyčiau, |ai 
tuoj pastipčiau. Žmogus be už
siėmimo, Ui kaip arklys be bal
no. Maiki.

— Užsiėmimas nėra lygus. 
Sakysime. peras užsiėmimas 
skaityti laikraščius, ypač “Nau 
'ienas”, reikia domėtis gyveni 
mu, žinoti ka kiti veikia ir kal
ba.

— Kai aš nueinu pas And
riejų Joną, tai daugiau išmoks
tu, negu iš knyau ar la^kraš 

kai dar išgeri porą bu- 
maslionkų. tai pasidaro 
kaip ant delno. Maiki. 
vakarą frontininkų da-

ŽIEDELIS

ITažydo žiedelis 
šioj pusėj Atlanto,
Bujojo daržely

Mokykldj išmoko 
Kaip lytį pažinti, 
Kad žiedas prinoko 
Jau barzdas auginti.

Atleido tėveliai 
Žiedeliui paprūgą, 
Kad tiktų vaikeliai 
Į ‘Tėviškės” “cūgą”.

Petronis ta žiedą 
“Rodiąon” vilioja . 
Ir ruska “Pobieda” 
Po Vilnių vežioja.

Žiedelis gležnutis, 
švelnutis kaip pųkas. 
Pq kursus Kapsuko 
Tik sukas ir sukas.

K. Vabalėlis

VAISTINĖJE

SPACE AGE COWBOY i

I čių. O 
telių 
aišku 
Viena

Klientas įeina j vaistinę:
— Ar tamsta turi miltelių su 

acelilo salicilamido ir plienatėti- 
no rūgštimis?

— Jūs norėjote pasakyti aspi-
— pastebi vaistininkas.

Taip, taip, iš tikrųjų. Tik 
aš buvau pamiršęs kaip jis va
dinasi.

rino?

w the space 
ASE, AHUPT0-P4TŽ 
KlHO OF WESTEM 
HAS TAKEN OvEJZA
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ANTANAS MARMA IŠTEISINTAS
prieš korespondencijos pasirody 

I mą “Naujienose”, jau žinojo ir 
* | straipsnio vardą ir ką jis v-Mar

iu a- ten rašys.
b) Išganantis taip pat neteisin

gai teigia minėtame rašte, “kad 
Į 1981.2.2d. baudžiamąjį nutarimą 
darė visa valdyba, nes dalyvavo 
3 valdybos nariai ir trūko tik 
vieno vice p-ko J. Jasaičio. Kaip 
aukščiau išaiškinta, teks teigi
mas tėra tik piktavalė netiesa, 
nes 1980.2.3 visuotiniame susi-* 
rinkime buvo išrinkta 36 nariai.
Jų pavardės ir pareigos paskelb- ’ 
tos oficialiam* R nes 1980.2.18dJ 
biuletenyje, kuris gautas kiek
vieno r-nės nario-šaulio.

Šį 1981.4.17 d. rasią taipgi pa
sirašė ir sekretorius Jz. Macko- i 
nis. Kontrolės komisijos davi
niais Jz. Mackonis yra apmoka-] 
mas rinktinės tarnautojas. To
dėl suprantama kodėl jis pasi
rašo ”darbdav:’e” nurodytus raš
tus. Tačiau tiesa bei ja pagrįsti 

Takiai nuo tokių, “pagal reika
lą”, sulipdytų teigimų — nepasi-j 
keičia.

(Tęsinys)
Yra pilnai suprantama, kad 

pasimetėliai, kurie dėl savo ne
apdairumo ar dėl sąmoningo pa 
taikavimo okupantui pateko į 
“bėdą”, neturi jokio nei teisėto, r 
nei moralinio, o ypač tautinio 
pagrindo priekaištauti ar net už- 
s:puiti tokius pareigingus tautie
čius kaip š. A. Marma, kurie tik 
mūsų tautinės savigarbos labui 
paskatina tuos pasimetėliu* "su
kaupti” pilietinę drąsą ir atšauk
ti laisvoje spaudoje* tai, kas ta
rybinės — komunistinės spaudos 
puslapiuose yra paskelbta iš
kreiptai ar melagingai.

lieja, nekvo'ruminės Rinktinės 
valdybos trejetukas, vadovauja
mas p-ko Išganaičio, klaidingai 
nubaudė ne tikrąją to nelemto 
įvykio kaltininkę š. V. Urbonie
nę, bet pareigingą lietuvį, kores- 
ĮFondentą ir pavyzdingą patriotą 
š. Antaną Marmą.
VI. V.D? RINKTINĖS VALDY
BOS PAREIGŪNŲ VEIKSMAI

A. a) R-nės p-ko Išganaičio 
daromas š. V. Urbonienės teisi
nimas, kad, girdi, ji vyko su ‘Vil
nies’ ekskursija, nes jai “ten” 
buvo pigiau, tikrumoje tėra gy
nimas beprincipingumo Tokiais 
veiksmais nėra šalinamas pasi
metimo vėžys. Netinkamo elge
sio gynimas yra tik paskatini
mas vėžiui dar labiau išsiplėsti.

b) jo aiškinimas, kad būk ji 
didelė davatka ir kad net nuve-^ 
zė okup. Lietuvon arnotą, bylos 
daviniais neįrodyta. Paklausti žy
mūs R.K. Bažnyčios dignitoriai 
nusišypsoję atsakė., kad niekas 
arnotų nevežioja ir nesiuntinėja. 
Jei, girdi, buvo vežama medžia
ga ,tai ji galėjo būti nežinia kam 
panaudota.

B. a) Išganaitis savo 1981.4. 
17- d. rašte š. A.--Marinai- mela
gingai teigia, kad š. V. Urbonie
nė-parašė. “Draugui” melus at
šaukiamąjį raštą kelias dienas 
pirmiau nei š. A. Marma patal
pino’ 1981.1.28 d. koresponden
ciją į “Naujienas”.. Atseit, š. A. 
Marma be reikalo rašė kores
pondenciją, nes, atseit, ne jo pa
stangų dėka ji padarė atšauki
mą. Tikrumoje yra visai prie
šingai. Tik š. Marmės straips
nio dėka atšaukimas padarytas 
1981.1.31 d. “Drauge”. Tai aiš
kiai matosi iš š. V. Urbonienės 
atšaukimo “Drauge”, nes ji ten 
kaip tik polemizuoja su A. Mar
mės korespondencija “Naujie
nose” ir mini korespondencijos 
vardą “Nenori atitaisyti pa-' 
Skelbto melo”. Jei dale;sti, kad 
Išganaičio teigimas yra teisin
gas, lai š. V. Urbonienė vra pra- 
našė ar aiškiaregė, nes jau kelias 
dienas prieš 1981.1.28 d., tai yra

Restauruoti Perkūno namai Kaune dabar

Kaip išdėstyta, dabartinė V.D. 
rinktinė yra tik “iš vardo” rink-1 sprendime.
tinė, bet faktiškai ir teisingai! R nės G. 1 eismas patv.rl.no 
tėra tik V.D. kuopa. Ir ji tokia R-nės V-bcs 1981.2.2 d. r.utari- 
bus ir ateityje, kol nepabaigs į mo bausmę ir savo 1981.7.9d. 
persiorganizavimo, t.y. kol “bū- j sprendime rašo, kad š. A. Mar
čiai” neišsirinks visų valdomųjų i ma apkaltino š. V. I rb^nienę 
organų, netaps savistoviom kuo-) ir kad apkaltinimai “neatatinka 
poni ir kol tos naujos savistovios tikrovei’ 
kuopos . neišsirinks Rinktinės 
Valdybos. Tąsyk Rinktinės Val
dyba galės susidėti ir iš 4 narių 
ir tik tąsyk 3 valdybos nariai 
sudarys valdybos kvorumą. Ta-;
eiau ir po to, Rinktinės Valdyba 
neturės jokios galios bei teisės 
ką ndrs' bausti, nes Rinktinės 
Valdyba nėra administracinis 
valdomasis organas, bet tik ko
ordinacinis organas toms kuo
poms, kurios į-tą pink tinę įeina 
(kultūrinei veiklai koordinuoti).

VII. DAVINIAI PRIEŠ 
š. A. xMARMĄ

A) Rinktinės v-bos 1981.2.2 d. 
nutarimas sako", kad š. A. Marma 
apšmeižė ir tuo būdu suniekino:
1. š. Vandos Urbonienės vardą,
2. šaulių rinktinės vardą ir 3. Vi
sų šaulių vardą.

Deja, nei vienu žodeliu nuta
rime nepasakoma kokiais gi žo- į 
džiais š. A. Marma tai padarė. ■ 
Toks nepagrįstas bei plikas tei
gimas yra visai bevertis, nes 
kaipo toks, tik daro gėdą tiems 
trims valdybos nariams. Juk jie 
visų 36 valdybes narių vardu, o 
būdami tik 3, taigi neturėdami 
kvorumo, baudžiai nekaltą šau
lį, gi kaltosios nei nemato ir vi
sa lai daro tuščiaviduriais teigi
mais.

B) Rinktinės Garbės Teisino

Deja, ir čia nepaminė
tas nei vienas apkaltinimas

Urbenunės skundo nei įro
dymų, c) užsimena apie įrody
mus apie '‘paslaptis”, kurios 
būk, ( neminė Įinos byloje... ta
čiau vienkart nurodo/ kad tos 
‘paslaptys** patvirtintos laiškuo
se iš okup. Lietuvos. Taigi, tie 
laiškai jau perėjo per koniunis 
tinę paštų cenzūra. J ir tary bi
niai cenzoriai viską jau žino, bet, 
Sąjungos Garbės Teismui, t.y. 
Sąjungos aukščiausiam ir Ape
liaciniam Teismui "nerodytina”, ] 
.eL’eka ta: paslaptimi. Iš tokids 
filosofijos darytina tik viena iš- ‘ 
vada, kad bijoma parodyti do-1 
ieumentus tiems, kurie turi dau
giau patyrimo tokius dokumen
tus išanalizuoti ir padaryti iš
vadas dėl jų rimtumo ir patiki
mumo. Tuo būdu lieka aišku 
kodėl š. V. Urbonienė nenorėjo rybes konfiskuoja. Tačiau niekas 
būti apklausinėta Sąjungos G.' dar dėlei to nei į Sibirą, nei į 
Eismo Pir-ko ir net neatvyko į s.d. kalėjimą nepakliuvo.
Sąjungos C. Teismo teisiamąjį! Sąjungos Garbes teismas, rem- 
posėdį, nors jai šaukimas įteik-. damasis išnagrinėtais daviniais 

Vienkart tenka pabrėžti • ir vadovaudamasis St. 23, 24, 63, 
dėsnį - jei šalys nepristato įro-p>6, 76, 77, 177, 181, 191-201 
dymų. tai jų teigimai lieka visai • str., str.
neįrodytą ’ NUSPRENDĖ:

Visi mas laisvųjų .vakarų lis- ■ , § Antana> prano $, Marma> 
tuviai siunčiame ar vežame gė-}^ Čikagoj^ III., kaltinama, 
rybes okup. Lietuvos artimie-, j.ad parašvtame straipsnyje >-Ne. 
s.enis. Tai yra daugiau pareigos i; paskeIbto melo“,
darbas, bęt ne žygdarbis ar ypa-1 - - —- •• —
tinga dorybė. Jei kartais nuve-| 
žam okupanto draudžiamų daly-' 
kų, tai irgi nėra jokia ypatinga 
paslaptis. Mes lai žinom, ir oku- { 
pantas žino. Keblesnė padėtis j

prijungė prie tes bylos net š. V. yra tik tąsyk, kai tarybiniai lar-

Aukso monetos ir 1000 litų banknotai
Paskutiniame "Varpo” žur

nalo numeryje (Nr.17), V. 
Prūsas straipsnyje “Trupu
tis iš anų laikų”, tarp kitko tei
gia, jog Nepriklausoma Lietu
va buvo išleidusi 50 litų vertės 
aukso monetas, turėjusias 90'< 
gryno aukso. Tai nėra tiesa, 
nes aukso monetos N. Lietuvo
je nebuvo išleistos.

1922 metais, įvedant Lietuvos 
piniginį vienetą — litą, jo ver
tės pagrindan buvo paimta vie
na dešimtoji dalis JAV dolerio. 
Dolerio vertė, pagal 1873 ir 
1900 JAV Kongreso aktus, bu-

nautojai tai pagauna ir tas gė-

1 
V

I . MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-278Į 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MARU A NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-27S7
Į

JAY DRUGS VAISTINE

i
B759 W. 71st St, Chicag-o, HL

« rensTiNGAi išpildomi receptai • rannie mat rak. 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais nno

IX fUHLHAN, B-3-, Regi straoto

TeL 476-2206
TmMuajl

litas buvo viena iš

Lietuvos įstatymais, 
; 1924.V1II.8, 1925.

Istork 
Kuni- 
sidab- 
auksi-

kaipo irodpiLasis faktas. Taigi 
vėl nėra pagrįstų įrodymų, o tik 
tuščia frazeologija. Niekas ne
gali vadovautis tokiais teigimais, 
o ypač G. Teisinas.

Be to, R-nės G. Teismas: a) ne
užprotestavo nei vieno apklaus
tųjų asmenų parodymo, b) ne-

800 CIS®
• Finally you can make unlimited long 
distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings.
• As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toll free number

'.that may be used from any telephone iff the United States. Includes pay and out of town 
telephones). . 'V17
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you wish to talk with Anywhere in the United States. Š-

UNLIMITED USAGE:
___» - f

Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB’s high quality lines. 
Service is available 24 hours a day, seven days a week,
• No limit on calls you make. ' r
" No limit on how long you talk on each call.

------ The Cost to Participate:------
c<x> a month

for Residential Unlimited Usage
$299 a month 
for Unlimited Business UsageNO OTHER FEES OR COSTS

How to Start Service:
• The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month's fee.
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and

‘ Sign up NOW. " - . ..<K
• The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD.

J CALL NOW TOLL FREE J
I
8
- In California I-8OO-852-7777—ask for Operator 73

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information.

Your 800 Club Service will begin in a matter of days 'fcJ' 
after receipt of payment.

THE 800 CLUB, 1710 Connecticut Avenue. N.W«

The 800 Club. Inc., a long distance sharing group

’T’V

dienraštyje “Naujienos” 19 Nr., 
1981.1.28 d., suniekinęs š. Van- 

l dos Urbonienės, V.D. Rinktinės 
ir visų šaulių vardą, ir luo’ prar 
sižengė šaulių garbei bei oru
mui — išteisinti.

2. Vyt. Didžiojo Rinktinės 
Valdybos 1981 m. vasario 2 <1. 
nutarimą — panaikinti.

3. Vyt. Didžiojo Rinktinės Gar
bės Teismo 1981 m. liepos mėn. 
9 d. sprendimą — panaikinti.

j 4. Vyt. Didž. Rinktinės Valdys 
bos pirm. Vladui Išganaičiui, 
sekretoriui Juozui Mackoniui ir

Į iždininkui Juliui Po'ciui pareikš- 
j ti griežtą įspėjimą, kad jie bū-
darni tik tryse fr'nesudarydami 
valdybos Jcvorumo (minimum 
19 narių) darė ir skelbė visos 
Valdybos (t.y. 36 narių) vardu 
nelegaliu9s>baudžiamuosius nu
tarimus irMuo ąpgaulingai klai
dino L.š.S.T. Sąjuą^os narius 
bei valdomuosius orgafruk

Pasirašė: Pirmininkas: Mari-, 
jonas šnapštys; Teisėjai: Ant. 
Nc’rus ir Jonas šostakas.

šis sprendimas paskelbtas 
1981 m. lapkričio 21 dieną, 
16:30 vaL < -

Pasirašė: Marijonas šnapštys.
Šis sprendimas originalui ata- 

tinka: G. š. Dipl. Teis. Marijonas 
šnapštys.

vo nustatyta 1,50462 gramai^ 
gryno aukso. Taigi Lietuvos U* 
to vertė buvo įstatymu nusta
tyta 0,150462 g. gryno aukso. 
Dolerio vertei krintant, lito ver
tė išsilaikė pastovioje aukštu
moje, ir
tvirčiausių valiutų Europoje.

Sekant 
paskelbta^ 
IV. 20 ir 1936. VI.3, Nepriklau
soma Lietuva buvo numačiusi 
išleisti ir 50 litų monetas, sve
riančias 8,3592 gramus ir turin
čias 7,5231 gramus gryno auk-, 
so (0.150462 x 50 = 7,5231).

Reikia pastebėti, kad 
nė Lietuva (Didž. Liet, 
gaikštija), be varinių ir 
rimų, buvo išleidusi ir
nes monetas (1547-1666 m. lai
kotarpyje). įvairūs to meto val
dovai —D. L. Kunigaikščiai bu
vo išleidę *4, 1, 2, 3, 5 ir 10 du
katų (florenų) aukso monetas. 
Žiūr. J. K. Kario “Senovės-Lie-:' 
tuvių Pinigai”, išleista 1959 m. 
Bridgeport, Conn. Istorinės Lie
tuvos aukso- monetos šiandien 
yra tapę didelėmis numizmati
nėmis retenybėmis.

’ Tame pačiame V. P. straips
nyje "toliau yra teigiama; jog 
N. Lietuvos 1000 litų bankno
to projekto autorium yra bu
vęs dail. Adomas Varnas. Tik
rumoje, dail. A. Varnas buvo 
autorium nuolatinių banknotų, 
1, 2, 5, 10, 50 ir 100 litų deno
minacijų, spausdintų 1922.NL16 
Čekoslavakijoje, Pragoję.

Straipsnyje minimo 1000 litų 
banknoto projektą darė dail. 
A. Galdikas, šis 1000 litų 
notas, kaip ir 500 litų, 
liau sekusieji nauji 5, 10, 
ir 100 litų banknotai,
spausdinami Bradbury Vilkin- 
son & Co. firmos spaustuvėje, 
NewyMalden, Anglijoje. 500 li
tų banknoto autorius — dail. 
V. Jomantas, 10 litų '— dail. 
A. Žmuidzinavičius, o 5, 20, 50 
ir 100 litų banknotų piešinių, 
kurėju buvo tas pats<dail. A. 
Galdikas.

Pirmomis ’bolševikų okupa
cijos dienomis (1940.VILI) apy

vartoje buvo net 29683 vieno 
tūkstančio litų banknoto viene
tai. Okupantui visus 'N. Lietu
vos pinigus (monetas ir bank
notus) Jš |[apyvartos"išėmus ir 
įvedus sovietišką rublį daugu
ma N; Lietuvos/ monetų »r 
banknotų buvo sunaikinta.; 1000 
litų banknotas šiuo metu yra

(Nukelta į penktą puslapį)

bank- 
ir vė- 
20, 50 
buvo

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LItekATORA, Metuvhj literatūros, meno !r' Trinkai*? 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine® 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankct, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis If 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubos, A. Rakštelės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik J3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
šventes bei jų istoriją ir eigų. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais durtmeniTnU 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GI VEDIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už S2.

• LIETUVIŠKASIS PAMARYS. Henriko Tomo-TamaJauska 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės h 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekyjen am 
lietuviui. Leidinys' fliuetruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į voldeflų kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina M

• K-A EAUMJtS LIMk, rašytojos Petronėlės Orlntaltės ati
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševiku okupacijos metais. Knyga turi 234 pualaplua, ' 
bet kainuoja tik S3. -m

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprat- 
Lm Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tDc na 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teisea. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Eoačenko kūryba, 7. Valaičio 
vertimas. 200 pst knygoje yra 40 sąmojingų nov

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. H&lab 
iČ.SOMS. JJtsakant ftdVf A
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Tautos Fondo aukotojai 
ir aukų švaistytojai

Praeitais metais 'Tautos Fondas, rinkęs pinigų iš 
Amerikos lietuvių, bet daugiausia surinkęs iš Reorgani
zuotos Lietuvių Bendruomenės bei nuoširdžių socialde
mokratų, nutarė paskelbti surinktas aukas dviejuose vie
nuolių leidžiamuose katalikų laikraščiuose. Naujienoms 
to garsinimo nedavė.

Vadovybė žinojo, kas daugiausia Tautos Fondui pi 
nigų davė, todėl ir nutarė aukotojų vardus ir jų aukotas 
sumas paskelbti tuose laikraščiuose, kurių šalininkai ma
žiausiai ,ąukų?davė. Jie norėjo skaitytojams parodyti, ka? 
auko-jd. kad Draugo ir Darbininko, skaityto jai pradarytų 
savo pinigines ir.paskirtų Tautos Fondui aukų.

Kaip žinome, Tautos Fondo surinktos aukos pirmon 
eilėn skiriamos’ Lietuvos išlaisvinimo darbams. Daugiau
sia Lietuvos išlaisvinimo darbais rūpinasi Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas, todėl didžiausia surinktų 
aukų dalis turėtų eiti ir esame tikri, kad eina, VLIKo ve
damam Lietuvos išlaisvinimo darbui.

Kas seka Amerikos lietuvių spauda, tas žino kuri 
spauda remia VLIKo vedamą darbą ir kuri surinktus 
pinigus leidžia “Striptizams” spausdinti ir abejotinos 
vertės rašytojams lietuvių sudėtas tūkstantines skiria.

Amerikos lietuviai taip pat žino, kuri Bendruomenė 
remią Tautos Fondą ir Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, ir kuriai VLIKas visai neberūpi. Jie taip pat 
žino, kuriems tikslams Amerikoje aukas rinko Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kokias sumas ji siuntė Vyriausiam 
Lietuves Išlaisvinimo Komitetui. Amerikos lietuviai, su
sispietę apie ALTą, suorganizavo Bendrą Amerikos Lie
tuvių Fondą ir visomis jėgomis gabeno lietuvius Į Ame
riką, visai nekreipdami dėmesio Į jų tikybinius ar politi
nius Įsitikinimus. Svarbu, kad lietuviai būtų išgelbėti nuo 
rusų, kad jie nepatektų į Sovietų militarinės policijos 
rankas ir nebūtų gabenami Į Rusiją, kaip buvo gabenami 
rusai iš Jugoslavijos, Bulgarijos ir Čekoslovakijos.

ALTas davė Bendruomenei pinigų, kad galėtų pra
dėti savo darba Amerikoje. Bendruomenės vadai pasi-

žadėjo padėti VLIKui vasario mėnesį rinkti aukas ne 
tiktai VLIKui, bęt ir įvairiems ALTo reikalams. Tą savo 
pažadą Bendruomenės vadovybė riešai kelis mętus skelbė.

Bet šiandien visi žinome, kad dabar visį Bendruo
menės vadai visai kitaip galvoja ir ėlgiasi. Dabar Bend
ruomenės vadovybė stengiasi galimai daugiau pagrobti 
ALTui skirtą pinigų; ji tą patį daro ir su VLlį^U- Šiandien 
Bendruomenei svarbu tik Bendrumenė, o ALTas, VĮJ- 
Kas ir Tautos Fondas jiems visai nerūpi.

Panašiai galvoja ne tiktai frontininkų vadovaujanv 
Bendruomenė, bet ir visos tos organizacijos ir klubai 
kurių vadovybė pateko Į frontininkų ari>a jų bičiulių 
rankas.

Draugo redaktorius parašė vieną įžanginį, pripažįs 
tantį ALTo ir VLIKo vestą naudingą darbą, bet šian
dien tie patys redaktoriai ir toliau tęsia VĮriKą ardantį 
darbą. Vieną įžanginį paskaitę gerų širdžių lietuviai ap
salo, Draugui sveikinimus siuntė, bet ką Draugas šian 
dien daro, tai jie net nemato.

Praeitą savaitę Tautos Fondas ir vėl pasiuntė Drau 
gui paskelbti 1981 metų aukotojų vardus ir jų duota? 
sumas. Draugo leidėjai, matyti, ir šiais męjtais tiki gauti 
iš Tautos Fondo stambią sumą, kokią jie gavo praeitais 
metais. Kad frontininkams nekiltų jokioj abejonės, tai 
praeitą savaitę paskelbtą Tautos Fondo ąįukų sąrašą jie 
apkaišė tokiais papuošalais, kad kiekvienam aukotojui 
būtų koktu skaityti.

Balandžio 7 d. Draugo 4-ojo puslapio, kuriame pra
dėtas spausdinti Tautos Fondo aukotojų sąrašas, viršuje 
’iždė^as Kutkaus vadovaujamos Lietuvių Bendmonienės. 
Bostono apygardos suvažiavimo prezidiumas. Tautos 
Fondo aukotojų sąrašą papuošia Povilo Jančausko, dr. 
Antano Valinsko, apygardos pirmininko Jono Rutenio, 
Viktoro Kubiliaus ir kun. Rafaelio šakalio paveikslas.

Bostone Vasario 16-ąją minėjo inž. Čapliko vadovau
damas ALTas, ne tik šiais metais, bet ir praeitais meteais’ 
aukojęs ALTųi,. YLIKui jr Tautos Fondui, tačiau Drau
gas Įdėjo sąrašą vardų, Tautos Fondui cento nedavusių.

Bet tai dar ne viskas. Draugo redaktoriai papuošė 
Tautos Fondo aukotojų sąrašą Bostono lietuviams spe-. 
cialiai paruošta lietuviška televizija.-Štai kaip vaizduok 
jamas VLIKas, kuriam Tautos Fondas skiria aukas ū

“Filmas pradėdamas spalvotais užrašais. Viskas 
paimta iš amerikietiškos televizijos programų. Tik' 
jų kalba neužrekorduota, o vietoje jų kalba mūsų 
filmininkai lietuviškai. Tik ne tai, kas TV progra
mose Filme rodoma graži blondinė. Atrodo, kaip tik
ra lietuvaitė. Ji kalba apie lituanistinės mokyklos' 
vedėją, rašytoją Antaną Gustaitį, kuris šveneiąs. 
20 metų sukaktį, kaip lituanistinės mokyklos vedėjas. 
Į sceną eina Amerikos prezidentas Ronald Reagan 
(turbūt iš kokio nors suvažiavimo ar spaudos kon
ferencijos). Jis irgi kalba lietuviškai ir sveikina An
taną Gustaitį. Pasijuokiama iš Vliko. Rodoma išri
kiuoti lėktuvai, kuriais Vlikas pasiruošęs parvežti 
lietuvius į Lietuvą. Rodomas jaunas vyras prie ra
šomo stalo (turbūt Vliko atstovas). Jis sensta. Jau 
su barzda, barzda žila ir labai ilga ir taip jis už-' 
miega ar numiršta, belaukdamas, kada galės grįžti' 
Lietuvon.” (Draugas, 1982 m. bal. 7 d., 4 psl.)

Nepriklausomos Lietuvos karo laivas "Aatanas Smetona”
GENEROLAS PETRONIS KVIEČIA , ) darbo. Būtų klaidinga siekti e u v u Įvairovės sumažinimo, j^s paneigiant. Priešingai, gal būt, kaip niekad istorijoje, mums reikia įsiklausyti į vyriausios kartos balsą, nes tik ji yra Lietuvos suvereniteto gėrio gyvas liudininkas. Juk to tikro gėrio, o ne baitų mūrų, ne šviesos pristigusi kryžkelėje alpsta ląeiųva,”Tas pačias mintis dėl bendradarbiavimo skelbia “Laisvoji Lietuva^, “Dirva”. ' . .'> - ..' Mūsų visų Pareiga budėti, kad pripažinusi okupaciją, bet dėl] generolo : Petronio ruošiamos politinių mūsų išeivių žygių at-Įspeėialio’s ekskursijos šiais me- šaukė ankstesnės .vyrįansybės- tais nesusilauktų, pasisekjnio,. o sprendimą jr dabar laikosi ne- jei atsiras minkštagalvių ęks- pripažinimo politikos. (Tą turė- kursantų ir organizatorių mūsų tų įsidėmėti “Draugo” rędąkto-1 rius Kviklys.) Tačiau Australijos vyriausybės užklausimas, baitieeiij organizacijoms^ kodėl ■jos kartais linksta į okupacijos pripažinimą, yra . įsįdėmėtinas ugdant politinį brandunią”^T6- , liąu sako: “Taigi; ąiūšų politinių, •riet kultūrinių. organizacijų ne- apgalverti ryšiai su pavergta-Tėvyne gali turėti lemtingu neigiay mų pasekmių okupacijos nepripažinimo politikai. Jau vien šiuo pažiūriu neteisinga silpninti arba neatsakingai niekinti pagrindines lietuvių išeivijoje politines-organizacijas, kurios turi tam ;tikrus tautos įpareigojimus, arba, didžiųjų valstybių teisinius, vyriausybių kanalus svarbiems i politiniams žingsniams atlikti.!

(Tęsinys)Gai a, kad maža dalis l etuvių pabėgėlių dėl ‘Tėviškės” draugijos jiems pamestų Judošiaus grašių pasidaro savo tautos duobkasiais jr kenkia okup. Lietuvos išlaisvinimo bylai. Reikia džiaugtis, kad vis daugiau mūsiį laikraščių kelia tą gėdingą faktą. Štai “Tėviškės Žiburiai”! kovo 18 d. No’. 12 vedamajame “Dvijinkė gatvė” apie bendradarbiavimą rašo: 'Todėl ryšių palaikymas sū savo tautiečiąjs- Lietuvoje yra gyvybiškai svarbus. Antra vertus, turime atsiminti,, kad ryžių palaikymo siekiame ne su okupaciniais parei-. gūpąją, pe.jsų Maskvos statytiniais, d su lietuvių tautai ištikimais žmonėmis. Taip pat svarbu, kad tie ryšiai pasiliktų pri-, vačioje plotmėje, nebūtų panauy xįSti politiniam .reikalui <ir ne

I? \ Kazys Ėringis, neseniai oabegęs iš okupuotos Lietuvos, kuris gerai pažiba t.nykštį gy- veĮfęną, Vasario 16-sios iškilmėje Toronte 1982 m. vasario 21 d, pasakytoje kalboje dėl bendrą-; darbiavimo taip pasakė: “Savo neatsargumais nežaiskime su ug- nimi< nežaiskime su didžiųjų' valstybių Lietuvos .okupacijos' nepripažinimo politika. Visiems išeiviams -yra įsidėmėtina Aust-’ raiijos vyriausybes politika pa-JSaltiįos valstybių, ątžvil-- giu/Australijos vyriausybė buvo

rind.' Td^ pavojus gresia orgą- 'mzuotoms grupinėms ekskursijoms: Jos lengvai gali . būti ..panaudotos okupaciniam režimui liaupsinti ir pavergtų tautiečių būklei sunkųiti. Taipgi tam pačiam tikslui gali būti .panaudo
jami kultūrininkai, lengvapėdiš- 
kaj.bendradarbiaujantys su okupacinės yaldžids pareigūnais.. Jų ■ geros intencijos gali-būti leug-' vai permetamos į politinę plotmę. Laisvoji išeivija turėtų būti

Špečialio’s ekskursijos šiais metais nesusilauktą pasišokimo, o jei atsiras minkštagalviu ęks- ] tarpę,' ignoruoti juoš. šalipti iš savo organizacijų, į kad pajustų ką reiškią neniatyti pavergtų brolių ir .seserų ašarų . ir būti savo tautos kvisiingais. .
. ' ; L. '.j> i. K. ' Stanislovaitis
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NUŠOVĖ TRIS RADIJO J

daryti įspūdžio, kad savo ryšiaispalaiko ir pripažįsta sovietinę
Lietuvos okupaciją.” Siektina geresnės kodrdinąci:

vaizdų skelbimą. Turėtų pakelti balsą prieš tokias tele
vizijos valandas. .

Mus pasiekė žinios, kad praeitais metais Tautos Fon? 
das sumokėjo Draugui $1,600 už aukų sąrašo paskelbimą. 
Draugui galėjo reikėti pinigų, bet tekia suma Draugui 
bent 10 kartų buvo permokėtą. Tautos Fondo vadovybė 
neturėtų šitaip švaistyti aukotų pinigų. '. '

Reikia manyti, kad šįmet Draugas daugiau papra-

Didesnio pasityčiojimo iš VLIKo Draugo redakto
riai negalėjo išgalvoti. Galima įsivaizduoti, kiek Draugo 
skaitytojai aukos VLIKui, pastebėję pražilusius, prie 
stalo užmigusius ir ten pat akis užmerkusius VLIKo at- šys: paskelbtas ne tik aukotojų sąrašas, bet jis pąpiioš- 
gtovus. VLIKas turėtų įteikti, griežtą protestą už tokį tas žiauriu paniekinimu ir labai piktu pasityčiojimu.

NEW YORK, KY. — Pirmadienio vakare,, apie 6 va!, buvo nušauti tiyš C1S J>endr0vęs pranešėjai, norėjusieji padėti pagrotai jr -pagalbos šaukiančiai pio<eri|kei. .Jje girdėjo, kad vjena mote- jis puyo verčjąmą lipti į sunkvežimį. Ji- nenęręjp/ ’bet buvo stumiama. Ji šaukėsi pagalbos, bet Jauyp įstumta ir -uždarytos durys. ' . ' .įvykį m^tę pranešėjai teiravos apie moteriškės likimą'.. Tuo .tarpu iš netoli esančios mašinos išlipo žmogus, ’ ku/is špiė vienam pranešėjų į galvą jr -vietoje nušovė. Kiti du pradėjo bėgti, bet iš mašinos išlipęs vyras pirmą nušovė vieną, ,o vėliau nušovė ir antrąjį.Netoliese mašinoje sėdėjęs žmogus, matęs visas žudynes, pranešė policijai. Štmkvežrnris išvažiavo su pagrobta moteriške.
JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Petras — dabar jau bernas, aštuonioliktuo

sius beeinąs — visų Vargužių tapo pasididžiavi
mas. Jis garsėjo ir toliau. Apylinkių jaunimas 
irgi patraukdavo šventadieniais į Vargužius. Visi 
mėgo ir net pamilo Petrą. Jis ne tik kad mokėjo 
smuikus dirbti, nuostabiai griežti, bet ir daini
ninkas buvo ne prastas. Ir savų dainų sudėdavo 
— ypatingų, negirdėtų dainų.

Petro dainas tjk miške drąsiau dainuodavo. 
O miškas jaunimui visada buvo mielas ir įdomus. 
Ir šventadieniais miškas visai atitikdavo žmonių 
nuotaikas. Jei liūdna — gera buvo pasiguosti ir 
savo liūdesį nejučiomis išblaškyti. Jei linksma — 
miškas žvalesnis, šviesesnis pasirodydavo ir daug 
gyviau skambėdavo.

— Na, dabar tavąją! — pasiūlydavo Petimi 
n išk- susirinkę.

Ir užtrauks, būdavo, graudžiai, iš visos 
dūšios: . ’ b

Oi. ūžia, ūžia
L«isv. giruže,

7 k mūs broleliai prislėgti smarkiai.
Daug sia n pasauly

Turtų ir saulės,
0 yai'gas juodas, kaip linų ųaai;kos.

Nėr kas užtartų,
Žodelį tartų —

Šaukiasi velnio, net ir šėtono.
Dūšią parduoda, 
Prigauti duodas —

Nori atsikvėpti be valdžios pono.

Petras padainuos, būdavo, ir lyg atsipeikėjęs 
nusten&a: .

—Tad kas giria dabar? Kodėl tik aš vięnas?
— Mes klausomės: pirmiau norim išmokti.
Tyčia taip teisinasi. Svarbiausią, kad pasi

klausytų Petro balso. Sultingas, vyriškai stiprus, 
lengvo glostančio skambėjimo balsas bematant 
pagauna žmogų ir neša, sūpuoja viršum miško, 
aukščiau medžių, vis MyP ir'plątyn, ligi risiško 
užsimiršimo. Kai iškelia Petras aukštąsias grau
džiai virpančias gaidas, vyrams net šiurpuliai nu
eidavo. Merginos tiesiog jiamaidžiai, kaip į die
vaitį kokį, atremdavo ilgesingas savo akis. Ne 
viena jų, kad ir pąti išdidžioji, gražuolė, trokšte 
trokšdavo būti. Petro mylima ir tapti jo žmona. 
Petras f r pažiūrėti buvo dailus: gražiai nuaugęs, 
liaunas, tvirto sudėjimo vyrą$. . .

• ** J * / fc f * • -V

Palanki lepinamą aplinka veikė Petrą. Jis 
tarytum lėbavo gyvendamas ir daug nekvmkino 
sau gaivos. Sunkus darbas atimdavo visas dienas 
— nuo aušros ligi sutemų. Tylios, ramios naktys 

' užmigdydavo gaiviu poilsiu. Smuikas, dainos,

jaunųjų sambūriai išblaškydavo ilgesį ir nustum
davo liūdnumo slogutį. Apie merginas mažai te
galvodavo: nė vienos nebuvo dar pasirinkęs.

Visai nuošalus būdavo jis, kai susiginčydavo 
dėl jo balso. 0 ginčų kildavo, karštų ginčų — su 
lažybomis ir net ligi muštynių. Vieni sakydavo: 
“Petro balsas, kaip mūsų vargonininko”. Kiti: 
“Toli gražu! Kur tau susilyginti vargonininlad 
su Petrui Tai kaip vežėčios ir karieta7.

Viską ausylai gaudė motina, kas paliesdavo 
jos sūnų. Jautriausiai ji pergyvendavo. Saldus 
džiaugsma, pasididžiavimas kaitaliojosi su beril- 
tjšFū nusiminimu. Ji numatė, kad visa tai pražus 
veltui, jei nieko nebūt daroma- 0 kas gi reikėtų 
daryti? T° jį neišmanė.

Dažnai savo paslėptose svajonėse regėdavo 
sūpy prie altoriaus, auksu ir sidabru žvilgančių 
arnotu, cherubino balsu, kai atsisukęs gieda — 
dominus vobiseum. Bet dažnai ir nusileisdavo ji: 
*Jef kunigu pertoh butų, vargonininku tikriau- 
šiai galėtų išmokti. Tik tas tėvas toks. Su juo 
negi sutarei, 9 -

Tėvas vieną kaitą visam laikui išdrožė ir 
kaip basliu užkalė: “Kiekvienas ponas, ar jis būtų 
iš dvaro, ar iš klebonijos, man šlykštus ir tiek. 
Nekenčiu aš tų ponų, nuo mažens. Nenoriu, kad 
ir m&oo sunūs man širdį užduotų. Daugiau su 
feavo ponybėm nebelįsk tu man į akis! Velyk 

j melsk Dievą, kad mūsų Petras kaip nors išsipirk- 
I tų ar išsivaduotų iš tos baudžiavos, susirastų sau

patogią ūkininkaitę ir nueitų į žentus. Tada bus 
laimingas, ir aš apsidžiaugčiau.”

PASMIRDĘS £UO < . . ;

Sekmadienis blausėsi. Jaunimas jau buvo grį- 
' žęs iš miško. Visi susimetė dar širvokų kieme. 

Beveik metas buvo skirstytis. Draugėj taip sma
giai jautėsi, kad nė vienas nenorėjo pirmasis pa- 
sitraųkti- Tuo tarpu atsirado muzika. Smarkiai 
užplėše suktinį. Nors seniai draudė, kad metas 
eiti gultų, kad ryt anksti keltis, bet kas gi besu
laikys įsismaginusius šokėjus.

Saulė visiškai -užsimerkė, žemę gaubė tamsė
jantis šydas. Ties Širvokų vartais subildėjo girgž
dą ratai. Vienas kitas nusistebėjo:

— Kas gi čia dabar taip vėlai važiuotų?
i — Tikriausiai čiutis grįžta ?

A gali būti... Kol jie vargias yisas mies- 
Į telio “stacijas” apeina, tai ir sutemsta,
Į Netrukus pasirodė ir pats Ciutis. Girtas,, stra
pinėdamas artėjo prie būrio. Alkanas, išvargęs 
jo kuinelis, paliktas nepririštas, riebenustoyėjo 
ilgiau ir pats Vięnas parsivilko namo.

— Kaimynai kaimynėliai! — iš tolo, pradėjo 
šaukti ir skeryčiotis Čiutis: — Ką aš dabar fžą- 
čiau.. / Ai-ai-ai!:- r •

— Tu nėaičick, bet aiškiau sakyk.
(Bus daugiau) v'

4 — Naup-no, iii. Ue4aefi4ay, April 14, 1982
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VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 00608

MIMilllilllllllllM

UK. PAUL V. DAKGls
4A CMIRUMA^

K MemMM jca^ Ik
Mitvwu& a—r darbo aienomu u

TIU 233-5893

DK. A. B. GLEVECKAb
GYDYTOJAS Ui CHIRURGAS.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS

2907 W»t 103rd Street

VUXQG0& angitanm^

įmmmbį

I

Antanas Petrikonis Peizažas

tm iii iffFiiiiiiiirmiiffiCi

Brighton Parko Lietuvių Moterų 
klubas rengia Bunco Bany sekmadie
nį, balandžio 1d d., Danais ir Girėno 
saieje, ^16 S. Western Ave. Frauz-a 
1 vai. popiet. Bus laoai gražių ir ver
tingų dovanų launingie^ems, taipgi 
dus skanių sUių valgių, virtinuKų ir 
kugeuo. Kviečiame visas nares ir 
svečius atsilanxyu ir smagiai pra
leisti popietę. E. Strungys

SUSiKLNiUML

I

M

TUVIŲ DIREKTORIUS

CHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344LIDEIKIS
i

Dr. Jonas F. Mažeika
D.D.S. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
OaJt Lawn, iiL 

Oil. ieL 423-3380 
VaUuaos pagal susitarimą

TEU 233-3553
Service rage 06058

DK. A. B. GixE v LUAAS 
UYUflUJAO IK LrtlKUKUMO.

SPECIALYBE: AKIŲ LKjOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. ■

iNKdiŲ, ik
\ rgQSTATOS chirurgua

* axxirao. 1—t popiet

Kultūrinių ryšių įtaka išeivijai(Tęsinys)
ir yrą mokantiš dipl. Monetų

AUKSO MONETOS LR 
1000 LITŲ BANKNOTAI(Atkelta iš 3-čio puslapio)tapęs didele retenybe rinkėjų labai ieškomas, gana aukštas kainas- Šias žinias .sėmiausi ekonomisto, Lietuvos’ Kalyklos organizatoriaus ir vedėjo Jono K. Kario (Karecko) labai kruopščiai ir dokumentuotai paruošto veikalo “Nepriklausomos Lietuvos Pinigai”, išleisto 1953 m. New Yorke, E. Jasiūnas •

Kas yra nuosava,, tas yra meilesnio, įskaitant nuosavą kalbą,1 dainas, prisiminimus ir rastus.
KNOW YOUR HEART

Jokia graži svaičiojanti filosofinė nuomonė negali praeities okupacijų padarinių nuneigti, ar gražiomis nekaltomis spalvomis piešiant, pateisinti.Amerika didelis ir turtingas kraštas, bet čia yra suvažiavę viso pasaulio tautų žmonės. Jų vra labai padorių ir gerų, bet pasitaiko ir niekingų, kurie savo išmonėmis: baugina ramius

netiesą pridengti kita, kad išeitų tiesa. Savo laiku Lietuvoje buvo leidžiamas ‘Dešimtcentis’, nors jis išsireiškimais buvo santūresnis, bet vistik turėjo melagio vardą.Susirinkimai lyg pagal kieno migtuką vykdomi. Išnyra, iškyla ir atsiranda ilgai saldžiu miegu miegojusios pažiūros, kurios niekam nebuvo kliūtis. Atsiranda gudragalvių, kurie eidami į susirinkimą atsneša jau ant lapelio susirašę ką freikės say- kyti, kokius žodžius vartoti ir

GAIDAS-DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA. LAIDOJ LMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS

AMBULAMiQ 
PATARNAVIMAI

į 
į

lURiM* 

KOPLYČIA* 

/ĮSOSE MIESTO 

DALYSA

stebėtis straipsnių autorių ir redaktorių išmonių erudicija.Pašaipiai žiūrėjome į ankstyvesnę lietuvių emigrantų kartą, bet mes visokeriopai pralenkėme juos. Atvykę į Ameriką tokios makalynės spaudoje neradome ; jį savo oponentams buvo daug santūresnė. Anoji karta, atvyko iš kaimo, bemokslė. Mokslas jiems buvo neprieinamas, nes tuo laiku Lietuva rusų buvo okupuota irmokyklų buvo mažai; nors bū-; kaip pulti oponentą. Jeigu jau jokios priežasties neturi ir neranda, tai panaudoja nugirstą gandą ir jį porina taip, kaip •tikrą atsitikimą ar įvykį.Spauda prarado etiką. Kas vie nam laikraščiui galima parašyti ir papilti nešvankių straipsnių, tai antram apsigynimui, pa našūs straipsniai — didžiausias nusikaltimas. Pirmojo laikraščio straipsnių viešumon niekas dr nekelia — nutyli. Jie praplaukia taip, kaip lengvas debesėlis padangėje, o antrojo, su didžiausiu patosu, yg kokį nie~ kadėjų suradę, liaupsina ir viskas eina susiklausymo ir vienybės vardan.J. Girdžiūnas.

darni bemoksliai, jie atliko di- on I delius lietuvybei darbus. Atvy- įgvtas asmens sa-_. ... , . . . J. kę čia jie sunkiai kūrėsi ir būdami Amerikos piliečiai, daugu; mas paliko ištikimi Lietuvos sūnūs ir dukros.
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME
Atvažiuodami iš Europos, mes atsivežėmevybes JĮr ’ tradicijas. Amerikoj jos išsekė, išblėso. Mes įsiliejo- me i tą pasaulinę žmonių masę ir palengva, pasisalinome jų ne pačius geriausius papročius bet kasdieninį nuvalkiotą kal- bes leksikoną. Nežiūrint mokso ir išsilavinimo,. atsirado pasekė- ų ir nejučiomis prisitaikė k prie ■abiiko aplinkos, ir toje aplinkoje pasiliko merdėti, o iš jo išmokę rodyti savo išmonių menkystę. Atrodo, kad toji nuvalkiota kalba, okupanto paberti žodžiai ir išsireiškimai, rado gerbėjų. Ją vartoja netik sueigose ir susirinkimuose, bet ir spaudos puslapiuose mirgėte mirga apmaudingi, aršūs, nešvankūs, stačiokiški žodžiai ir patyčių pdni išsireiškimai. Pasidarė lyg lerktynės, kuris įmantriau ir prai natniau pasakys ar parašys, o laikraštis išspausdins nešvankius žodžius, nors ir pagrįstus kaltinimus. Reikia netik

Qftso leletoa**; 774-2M0, . 
Kwaaaciiot r*l«£4 444-5545

Apdraustu ptfkraustymu 
iš įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
TeL 374-1842 arba 374-599*

; WHAT IS THE FASTEST GROWING
' HEALTH CARE PROFESSION •ANDWHY?

Prostatos, inkstų, ir šlapumo 
takų chirurgija. 

h025 CEN1KAL AVĖ.
i L Petersburg, hla. 3371U 

TeL (8132 321-4200

PERKRAUSTYMA1

MOVING’
Laidunai — Pilna apdrauv 

ŽEMA KAINA 
Priimam Mastax Liiargs 

ir VISA Korteles.
R, JEKENAd. laL 925-8Q4J

—

SOPHIE BARČUS
RADIJO JE1MOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stotie* W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studijai 
Marquott* Park*.

Damoklio kalavijas pakilo ant lietuvių galvų, kelių asmenų savanaudiškai įvesti kultūriniai ryšiai su krantu.^ejgiama, rusai yra,,geri ir nereikia jų bijoti, tik vengti Komunistų/Toks teigimas nesiderina su jokia gyvenimo tiesa, ar bet kokiais išvedžiojimais. Neaišku, kaip reikia atskirti rusą nuo komunisto. Į Lietuvą jie atėjo sykiu viename asmenyje, rusas-komunistas-Kiekviena tauta turi gerų ir garbingų asmenų, turi jų ir rusai, tik jie yra beteisiai. Okupantas Į okupuotą kraštą siunčia geriausius- ir patikimiausius savo partijos narius, o jie okupuotą kraštą tvarkyti įsakymus ir nurodymus gauna iš partijos centro. Mes matėme jų gerumą ir nuoširdumą, kaip gyvuliniuose, spygliuotų vielų apraizgytuose, vagonuose, vežė nieko nekaltus* žmones.Atrodo, vadinamųjų kultūrinių ryšių su kraštu pasėkoje, įvyko ir lietuvių organizacijų skilimas. To skilimo išdaigos, reikia manyti, turėjo daug gilesnę ir svarbesnę užkulisinę paskirtį, negu galvodama. PJnk- tieji atstovai jau iš vakaro, kažkokio ir iš kažkur atsibasčių- sio asmens buvo pašalinti. Reiškia, tie planai jau kažkur buvo paruošti.Įsivyravo neapykanta, nepasitikėjimas. veidmainiškumas ir nuvalkiotų žodžių bei išsireiškimų vartojimas. Mėgstama vianą

STOVYKLOSE LAIKO 
105,000 ŽMONIŲSEOUL, Pietų Korėja.— šiaurės Korėjoj, Onsong srityje, vyriausybė turi didelius koncentracijos laukus, kuriuose yra 105,000 žmonių. Ten yra didokas skaičius politinių kalinių, buvusių karininkų, aukštų valstybės tarnau’ojų, kurie nepritaria dabartinei vyriausybei.Neseniai < iš šiaurės Korėjos ’ atbėgo į pietus trys įtakingi pareigūnai, kurie davė Jabai tikslias žinias apie milžinišką stovyklą ir ten laikomus žmones. Tuo* tarpu šių trijų žmonių atbėgi mas laikomas paslaptyje, bet jų skelbiamos žinios jau eina iš lūpų į lūpas.Stovykloje yra laikomi visi buvusio prezidento Kim II Sung priešai. Stovykloje yra didokas darbininkų skaičius. Savo laiku jie tapo komunistais, bet vėliau jie suprato, kad tą komunizmą jie kitaip įsivaizdavo, negu jis tikrovėje buvo.

Vedėja — Aldo m Oiulcut 
TaltL: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AV|. 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje. įš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
hniŲ santrauką. Be to, komenta* 
rai, muzika, dainom ir Magdutės 
Pasaką. &ą programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
m kate 4 kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę. 502. E. 
Broadway, So. Boston. Mass. 02127. 
ręlefnnas 268-0489. Ten pat gau
namos ‘Naujienos", i 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie 

tuvisku dovanų.

dide s

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

PeL: 652-5245
LKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENIMS 

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

h'M ba. HALSTED STREET

&F

Direktorių

V).O.'5 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
PRUG3, PERFORM SURGERY AND UTILIZE 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING IN JURY AND DISIAS^ 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE i 

1 • rv

SICIAN POPULATION
D.O.S PROVIDS
HEALTH CARE f
THAN

iFl I t

P. J. RIDIKAS

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE.

šeima

©STEOPATHIC ZttHDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D. O.*5, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER-GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 

■ THAN 56,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

(LACKAWJCS1

^2* WEST oath STKKK1 rlZli
110ZB SOUTHWEST HlUtiWAl, JTBioe Hilu, J1L f74«l»

Naujienos, Chicago. HI Wednesday, April 14. 1982

Primary reason 
FOR THE PROFESSION'S 
RAPID GROWTH 1$ THE t 
EMPHASIS IT PLACES 
ON TRAMINS GENERAL 
PRACTITIONERS, ■

Although omly five
PERCE NT OF THE I

pas

A.A. dr. Zenono Danilevičiaus 
mirties metinių proga

ketvirtadienį, BALANDŽIO 15 DIENĄ, 7:30 va
landą ryto, Šv. 'M. 'Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje Marquette Parke už jį bus atnašau

jamos šventos Mišios.

£eL XArdj

BUTKUS - VASAITIS
TeL; OLympic 2-1M)

t

TeL: LAfayeCU I-M73



TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
1981 METAIS

(Tęsinys)

dol. Dr. J. Kuodis, MA. 
dol. J. ir O. Briedis, MI. 
85 dol: Dr. J. ir O. Petri

95
90
Po

kai, FL. VI Staškus, MI.
Po 80 dol: P. ir J. Ambra

ziejus, MA. Ž. Bacevičius, NY, 
P. ir B. Kipiskas RI, S. ir A. 
Mackevičius, NY, M Samatie- 
nė, DC.

Po 75 dol: Dr. J. Balys. MD. 
D. Brazdž onis, CA. A.Januška, 
MA, .J. Liorentas, FL. V. irO 
Šimkus, IL. K. Sragauskas, MI, 
B. ir V. Varnas. CA-

Po 70 dol: J. ir O. Jusys. 
MA Dr. A. Milaknis, CA, T. 
Penikienė, NY, V. Urbonas,FL.

Po 65 dol: R. ir R. Veitas, 
MA, V.Prūsas, IL-

Po 60 dol: A ir R. Balsys, 
NY. G. Bulotenė, MI, J. ir A. 
Dabrila, MA, VI. Jackūnas, DC 
I. ir S. Kauneliai. B. Markevi
čius, CA, kun. J. Pakalniškis, 
NY, K. ir R. Rožanskas. MI. J- 
Sakas, IL, V. Žebertavičius. MI.

Kudirkienė, 
ir V. Pen-- 

Skorubskas,

OH, K. Pautienis, FL, kun. A- 
Petronis, CA, Dr. B. ir J. Pet
rulis, NJ. A. Pleškys, IL, Dr. 
V. ir B. Raulinaitis, CA, kun.
A. Rugšys, NY, J. Ručys, CA, 
S. Rudokas, IL, V. ir J- Rugie
niu", MI. J. ir V. Rūtelionis. 
MD. č. "r O. šadeika, MI, I. ir
B. Saldukas, DC. Br. ir A. Pe
liukas. C A. J. Šidlauskas, IL, J.

čampė, CT.

kys, CA. P. ir O. Skardis. OH,
A. ir St. Skėrys, N Y, F. Skir
mantės, CA, Alg. šmidtas. MA, ‘ 
Dr. L. ir L. Šmulkštys, IL, G.

‘ Stančienė. NY. J. Stašaitis, MA, t
, Vyt. Stelmokas, MA, kun. J. i 

Steponaitis. MA. K. Stundžia, j 
Kanada, H. ir M. Szpakowski -

; ir E. E. Albrick, DC, Dr. Vyt. j 
Tamas, IL. D. ir J. Tričius, IL, 1 
Alg. Uknevičius, NY, V. Ur- 
•bai'is, MI. Alg. Vasys. MA, J. 
ir Er. Vasys, 
Venclauskai, CA. V. Vitols, Ve- 
necuela, D. ir J. Vizgirda, IL, 
Br. ir A. Zakarka, MI. G. Zau- 
niūtė ir V. Zaunienė, NJ, kun.
J. Žvirblis, MI.

j Po 45 dol: R. Bitėnas, NJ, Į siunčia karo laivais karinome^- 
Br. ir I. Galiniai, MA, P. ir M. ] nę ir karo reikmenis į okupuo-

: Grušas, CA, Prof. Dr. St. Jan-J tas Falkland salas. .
kauskas, CH, O. ir E. Milkaus-] šia proga yra trumpai prisi- 
kas, MI. J. ir M. Vaitkus, MD. mintinas lakūnas K. Šlapelis,

Po 40 dol: A. Bortkevičienė,

LIETUVIS “PADANGIŲ SENELIS 
PIETŲ AMERIKOJE

Tarp Anglijos ir Argentines 
kilus ginčui dėl Falkland salų 
ir bręstant ginkuoto susirėmi-

ir A. mo galimybei, pasaulio spaudo
je yra labai dažnai minimas 
Comodoro Rivadaria uostamies
tis, esąs pietinėje Argentinos 
dalyje, Patagonijoje, Chubut 
provincijoje. Iš čia Argentina

to ir Comodoro Rivadaria. 
tomai, Kazimieras jau iš 
gimties 1___
nes Sarmienlo
buvo pačiu pirmuoju automobi-J 
listu, pirmuoju radijo mėgėju 

— siųstuvo operatorium, ir ki_ j 
no (judomų paveikslų) opera-' 
torium. Buvai- įsteigęs geležies 
ir vario rūdos kasyklas, o vė-

Ma- . 1
v - Pa

buvo veržlaus būdo, ■ 
miestelyje jis

dažnai rėdomas TV ekranuose. 
1975 m. K Šlapelį aplankė 
“Naujienų” bendradarbis, akt. 
J. Kaributas, kurio žmona yra 
tolima K. Šlapelio giminaitė. 
Ta proga K- Šlapelis, būdamas t 
jau 81 m. amžiaus, J Karibu
tą paskraidino savo lėktuvu. I

Ap*e K. šlapelį buvo daug 
rašyta lietuviškoje spaudoje: 1 
Arg. liet, laikraščiuose — “A. i 
L. Balsas” ir “La:kas”, o taip 
pat ir “Naujienose”.

Sarmiento ir Comodoro Ri-f 
vadavia apylinkėse jau daug 
metų tebeve:kia žemės alyvos 
pumpavimo šuliniai. Sakoma, 
kad daug žemės alyvos esama Į 
ir Falkland salų apylinkėse, o 
tai ir buvusi viena iš svarbiau-f 
šių priežasčių, paskatinusių Ar
gentiną tas salas okupuoti.

Sarmiento ir Comodore Ri- 
vadavia miestuose šiuo metu 
gyvena po keliasdešimt lietu-, 
viškų šeimų. Liet, jaunimas, ‘ 
nors jau suargentirtėjęs, bet dar j 
gerai žino savo tautos praeitį 
ir savo “šeimų medžio” istori
jas.

Pačiame Pietų Amerikos pie
tiniame smaigalyje, netoli nuo i 
Falkland salų, yra vad. “Ug-!

Namai, — Pardariflssį
UAL E ST ATI PO t SALI

Namai* — PardavirniH
UAL ESTATI FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
ER ZFMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

D£L VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: V'

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

l212 W. Cermak Road Chicago, m. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

• N0TAR1ATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

IX \ O.J. lU.Uk/O nGDJAlUO, v V V, J ~ — “o ;

linu įsteigė ir kalkių . fabriką, nies Žemė”, Magelano sąsiauris •
ir garsusis, audringasis Cape.

i

Po 55 dol: M. 
CT. P. Lalas, NY, 
kas, NY, St. ir P. 
MI.

52.96 dol. A. ir K.
Po 50 dol: D. Adomaitis, IL, 

J. Ambrazas, IL, R. Balčiūnas, 
MD, prel. J. Balkūnas, FL, J. 
ir O. Bigelis, IL, M. G. G. Bra- ’ . n 
kas, SD, V. Bukota, Kanada, E.’ 
Butkienė, CA, B B. čepauskas. 
FL, E. ir Vyt. čižauskas, MI. 
Dr. A. Devein’s, C A, Alg. Dru- 
seikis, NY, St. Geldys, MI, V. 
Germantas. FL, Dr. A. Goeld-j 
nerienė, NY, J. ir P. Gruodis,: 
M. Guobys, FL, Drs. J. ir D-' 
Harmon, VA, Dr. A, šlepetytė! 
-lannace, NY. K. Jankūnas,! 
NJ, Dr. R. ir M. Jauniškis, NY, Į 
Dr. J. Jurginas, CA. S. Jurs-. riausy' 
kytė, PA, Dr. J. Jusionis, CA, Goodmaną už paleidimą šūvių 
Dr. P. Kaladė, MA, K. ir V. i arabu maldykla ir nušovimai ’ . * * *■ j
Katelė, IL, Gr. Kenter, CT. Dr. dviejų arabų, sougojusių Ak-j 
J. fr M. Kriaučiūnai, CT, prel. mens moskę.
J. Kučingis, CA, A. Kudirka,! Paaiškėjo, kad amerikietis A. 
NJ, R. Kungienė, CA, J. Lapins- • Goodman visai netarnavo Iz- 1 n r A T. t- t- vt -n r-T-v ' 1*1“ - — “ •

vienas iš pirmųjų tos apylinkės
‘, NY, V. Chaves, MO, R. Gajaus- J gyventojų, kuris yra laikomas ir 

kas, CA, Gr. Jasinskienė, FL, Patagonijos civilinės :
a a. J. Lipnickas, NY, St. ir; pirmūnu. Su K.~ šlapeliu prieš 
A. Petokas, IL, J. Povilaitienė

, NB, A. ir E. Rašytinis, MI, J. šinėti laiškais ir pažinti jo as- 
į ir A. Starinskai, MA, D. Venc- menybės kilnumą bei lietuviš-

1 ką nuoširdumą. Jei jis dar ir 
šiandien yra gyvas, jam turėtų 
būti jau 88 metai amžiaus.

K- šlapelio senelis Izidorius
• buvo 1863 metų sukilimo daly- 
] viu, ir Caro vyriausybės buvo

lauskaitė, CT.
(bus daugiau)

civilin ės a viaci j os

dešimtį metų man teko susira-

PATRAUKĖ TEISMAN 
SUKĖLUSĮ RIAUŠES

JERUZALĖ. — Izraelio 4 o.v. v., . , i - . • An ištremtas Sibiran. Pabėgęs isbe patraukė teisman AllanT .. .. ,Į Sibiro, per Japoniją jis pateko 
( Argentinon ir už kelių metų 
į ten atsikvietė v savo šeimą.

Kazimieras turėjo septynis 
j brolius ir dvi seseris, o jis pats 

išaugino penkias dukteris ir| 
i va t • t t *1 ūm ’ t i t- u ' !V1 eną sūnui Prieš dešimti metukas, MA, I. ir J. Laucka, MD, raelio kanuomeneie. Jis nebuvo . . .. -- .. -.ų; x;. x .J jau turėjo la vaikaičių. Visa tai

rodo, kad Šlapelių giminė yra 
giliai įleidusi šaknis į Argen
tinos žemę. Argentinos Šlape- 

I liai giminiuojasi su., dr.: J. šla
peliu, 1906 m. įsteigusiu lietu
višką knygyną Vilniuje.

K. Šlapelis gimė 1894 m. Ku- 
i piškyje. 1895 m. su tėvais atvy- 
1 ko Argentinon, mokėsi Sarmien

vv-

Alg. Leonas, NH. Alf. ir I. Lu-( Izraelio karys, nes nebuvo pri 
kas, MI, A- Lukšis, CA, kun.' imtas. Jis atvyko ne tarnauti Iz- 
J. Maknys, RI, J. Malinauskas, 
NY A. Masionis, Kanada, M. 
Mataitienė, IL, B. Mateciūnas.
Australija, J. Matulevičius 
MA, A. Matulionis, NY, St. 
Medelienė, MD, P. Molis, MA.
A. Moriarty, MA, Dr. Br. ir V. 
Motušis, IL, R. A- Nelsas, CA, 
A. ir G. Norus. MI. U. ir L. 
Opanavičius, Kanada, 
Orentas, IL. Sof. Oželi 
Pakulis, DE, Alg. Pautienis,

raelio' kariuomenėje, bet jis vy-j 
ko į Izraelį arabų naikinti. Kai: 
tiktai įsigijo šautuvą, tai tuojau! 
pasirinko tinkamą vietą ir pra-Į 
dėjo arabus šaudyti. Izraelis to
kių iškrypėlių nenori, nes jie su- ’ 
kelia bereikalingas riaušes.

Izraelio vyriausybė siunčia1 
policiją ir karius riaušėms ap-!

A. S- raminti. Riaušės eina ne tiktai palestiniečiai protestuoja 
IL, E. arabų apgyventoje Jeruzalėje.} Pr^e^ arabų žudynes.

Neramumai prasidėjo ir Gazoje,

Tyrinėdamas Andų kalnų pa
pėdes, buvo suradęs 40 metrų Į Hom, kurį taip įspūdingai ap- 
ilgio dinozauro griaučius. P ra-J rašė kut. B. Krištopaitis kny- 
sidėjus atominiam amžiui, su \ goję “Jūrų Keliais”. Plaukiant 
Geigerio aparatu ieškojo urani- j pro Cape Horn, audros metu 
jaus rūdos. j žuvo ir lietuvis jūrininkas An-

1933 m. su draugais nupirko į tanas Mėlynis.
sklandytuvą ir suorganizavo to-1 'Sovietams bandant įsistiprinti • 
je apylinkėje pirmąją sklandy-; Centr. Amerikoje, Panamos ka-| 
mo mokyklą. 1935 m. su bro-' nalas gali atsidurti dideliame, 
liu ir kitais dviem lietuviais su-! pavojuje. Todėl šio P. Amen-j 
organizavo Comodoro Rivada-1 
via aero klubą. Prisidėjo prie{ 
Sarmiento ir Alto Rio SenguerrĮ 
nero klubų įsteigimo. 1936 m. į 
išmokęs valdyti lėktuvą, per tą; 
visą laikotarpį turėjo tris nuo-] 
savus lėktuvus. Lėktuvu tebe- J !
skraidė iki 1975 metų, o .gal ir’*5* 
dar vėliau, todėl buvo amžiumi 
seniausias Argentinos lakūnas.__ Dr V1 gimaitis yra narys 
Spauda jį pavadino “Padangių • komiteto dr. Zenonui Danilevi- 
Seneliu . j gįuj pagerbti,

K. šlapelis daugelį metų bu-; _ Dr Zenonas Danilevičius 
vo kelių ir tiltų statybos kon-1 mirė i981 m. balandžio 15 die-' 
traktorium, o iki 1969 m. bu
vo Chubut provincijos vyr. ke-! 
lių ir tiltų inspektorium. Jo pa-{ 
stangų dėka, Sarmiento ir Co-, 
modore Rivadavia miestuose i 
yra ,:gatyės, pavadintos “Litua-j 
nia”' vardu.

K. Šlapelį, kaipo įžymų pi
lietį, įvairiomis progomis pager
bia ‘ Argentinos valdžia. Apie jį 
dažnai rašo didesnieji Argenti
nos laikraščiai ir žurnalai; jis

kos pietinio smaigalio, ypač 
Falkland salų, strateginė reikš-] 
mė darosi vis svarbesnė.

E. Jasiūnas

I

i narys

, na, todėl už jį Mišic's bus ket-, 
( virtadienį, bal. 15 d., Marquette
Parko bažnyčioje. į

RBS- CONCENTRATED
Be deodorizer
HpgągĖ1 is so effective 

that
2 DROPS DEODORIZE

A SKUNK!
Just think of the odor 

problems it could solve 
for you ... bathroom, pets, cooking, mildew, 
garbage, diapers

One ’/« oz 
bottle equa' 

to sixteen 
16 oz ' 

ae'oso' ' co«ct*rTBATTe 
ofooo*n«

W^ER ^OO POSTPAID L.

To order send check or money order to SCHM’D PRODUCTS CO.. Div. of 
SCHMID LABORATORIES. INC . Bex A, Route 46 West. Little Fails, NJ 07424.

SUSIVIENUBIaS LIETUVIŲ AMERIKOJ?
yra seniausi*, didžius!? Ir turtingiRv<a lietuviu tmenulin^ ar- 

tinMdjA, lietuviams ištiknnai ūmaujanti jau per 92 metui.

SLA — itlieka kultūrlrdui darbux, gelbsti ir kitiems, kurie toot 
dubus dirbę.

i
------------------------------------------- ---------------------------------------

| A-l ANDERSON
Braižytojai BENDROVE Inžinieriai

stogai • Kilimai • Elektra • Vandentiekis • Pildom Plytų Tarpus 
Juody Plytų Sienos

■Kainų saldumo neišlygina blogo darbo kartumas.
LEISTA, UŽTIKRINTA IR APDRAUSTA STATYBA 

PRAMONINĖ / PREKYBINĖ / GYVENAMOJI

VERTINIMAS VELTUI

334-0771

Galimas finansavimas

1344 W. BRYN MAWR AVĖ. 
CHICAGO, ILL. 60660

* fe i_ 4**

i
’ r ............1 ---------------—------- —

EAST CHICAGO, IND.

Ę; .Liet. Beridmo’menės East 
Ohicagos skyriaus valdyba šau
kia* visuotinį apylinkės narių 
susirinkimą sekmadienį, balan
džio 25 d., 2 vai. Susirinkimas 
įvyks K. ir J. čiurinskų reziden
cijoje, 11233 W. 80th C L, St. 
John, Indiana. Nariai ir prijau
čiantieji Įnaloniai kviečiami da
lyvauti. Vadyba

IŠ TEISMO^ SALĖS |

“New York Times Magazine’’ 
pacitavo keletą teismuose pada
rytų sprendimų, būtent: I

“Žmona neturi teisės apkulti 
savo vyro lazda, netgi tuo at
veju, kai jo knarkimas neleidžia 
jai užmigti”, (teisėjas Silver 
Spring, Maryland). j

Sveikas protavimas yra rei
kalingas — dideliems ir ma
žiems. Sumanymams įvykdyti 
reikalinga išmintigų žmonių tai 
ka. I

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P A JAVINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC 
Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

..............
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI ‘ 
Turiu Chicagos miest© 

Dirbu ir užmiesčiuose, grslf, 
garantuotai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ay«< 
Tel. 927-3559

INCOME TAX SERVICE
Our Tax preparer has taken the 

H & R Block course twice, 
(1975 & 1981)

• Federal short form $10.
• State form S5
• Federal long form $20 & up.
4104 S. Archer Ave.

(% block west of California).
For. appt, call 523-3685.

Mes kalbame lietuviškai.
Eleonora Jakštas

DĖMESIO
62-aO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automcbllio 

Liability apdraudimas pensinio- 
. , , kims. Kreiptis: , 

A. L A U RAITU
1645 So. ASHLAND AVl- 

TeL 523-8775

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo at>iminimu&

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 pslM liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
lusirūpinimą____________ ■

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________

Minkštais viršeliais, tik_____________
Dr. A. J. Guasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
Galinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
4edaat $1 persiuntimo iAl&ldom>,

— Baimė ir meilė drauge ne
vaikščioja.-

“LIUCIJA”
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 
antenų: 6729 So.-Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomis 
formomis

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

CALLOUSES?
Medicated Disks work E'JTM 
to remove callouses, f 1 
wrile cushioning pads 1 
protect from painful /py į 
shoe friction. |

DrScWsZinffyads

WISE i’

Dengiame k taisome visu rū
šių stogus. Už darbą garan. 
tuo jame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
.6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-1717

A. TVORAS ?
Laikrodžiai tr brangenybfc

PirdavimM Ir Taisymu
2646 W«»t m
T*L REpublle 7-H41 . .

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

į P. NEDAS, 4059 Archer Avimą*, 

f Chicago, 1IL 50G32. T*l. YA 7-59U

M. ŠIMKUS
4 Hofary Public, : J

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

‘ šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

40642, . 4244654

F. ZtpoliB, AfCfrf
W. 95th M

fann F»r» and Casoatty

Advo»t*»

GINTARAS P. CEPXNJJ
Dcrbe T*l*ndor nuo 9 nL ryte 

Iki 6 vaL rak. šeštadieni nne 
9 vaL ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal tn rita rimą
TU. 776-6162 artos 776-510 

2641 Wert 63rd Street ;
CMe*r», m- 6062*

Cortaid.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

*8.00

*2.00

SLA įsirašyti.

ITIf So. HALSTED ST., CHICAGO, IL W4t»

*4.00
*3.00

MT W. Mtt U 
^•4 mt) mi me

Galiu kreiptu tr

LITHUANIAN

tfedal | SLA Centre

ALLIANCE OP AMERICA

SLA — ruopo
1 savo

<LA - valkos
11,000

SLA— ilmokėlc daugiai tani AŠTUONIS MILIJONUS dolerii 
ipdreuda savo nariam*

8LA — apdraudžia pigiausiem'^ dinomis, SuA neieško pelno, na* 
rii-ina tarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draug&a 
Suaivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLa — apdraudžia ir Taupomąja npdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač na’idlnca jaunimui, tieki ančiai 
aukitojo mokslo ir ju ^crvenimo pradžiai

apdraudžia pigia terminuota apdreuda: ui 
apdraudov riima temoka tik Si.00 roefema

vyra viso**? Beturiu kolonijose. Kreipkite* 
apylinkės SLA buopn velkeįur jie Jums 

mielai pagelbės |

Change the oil and 
filters every 3.000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don’t be a Bom Losert

lU.Uk/O



