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Lenkai kariuomenės vadai; ka-

V$ pripažįstą, kad generolas

kad buvo 
naikintuvas 
atomo ener- 
naujauszas

pavyksta susitarti. Jaruzelskis 
jaučia, kad be Valensos jis ne

pildyti kalėjimai ir-’ stovyklos, pajėgs suvaldyti Solidarumo 
nes: vien tik: Varšuyoj^ suimta unijos ir jos veikėjų.

' antradienį

JARUZELSKIS IR VĖL PASKELBĖ 
■■ KARO STOVĮ DIDMIESČIUOSE 
ŠTETINO, DANCIGO IR KITŲ MIESTŲ DARBININKAI 

LAISVĖS SOLIDARUMUI

Policija vartojo ugniagesių 
sunkvežimius, ašarines dujas ir 
gumines lazdas. Daugelis sušla
pusių ir apsiašarojusių demonst
rantų nėjo namo, bet buvo ir to
kių, kurie pasipriešino policijai 
Sietine protestuotojai atėmė ke
lias gumines lazdas iš policijos 
ir policininkus apdaužė. Kroku
voj buvo vartojami kumščiai.

Varšuvoj, Štetine, Krokuvoj, 
Liubline, Elbinge, Lodzėj ir ki
tuose miestuose buvo padėti į li
gonines gerokai apdaužyti poli
cininkai.-Jaruzelskis priėjo įsiti- 
knimo, kad reikia ieškoti kitų 
būdų Solidarumo veiklai su
stabdyti. Penkių mėnesių karo 
stovis Solidarumo nenuramino. 
Atsirado jaunesni Solidarumo

REIKALAUJA DUONOS IR

VARŠUVA, Lenkija?— Prem
jeras V. Jaruzelskis, sukvietęs 
Įninisterių kabinetą ir aptaręs 
vakarykščius Varšuvos įvykius, 
vėl paskelbė ka’ro stovį Varšu
voje, Dancige, Štėtine ir kituose 
dįdesnuoše Lenkijos miestuose, 
r Pirmadienį Jaruzelskio vy
riausybė suėmė 1,300 protesta
vusių lenkų. Praeitą penktadienį 
Jaruzelskio vyriausybė: išleido 
apie tūkstantį Solidarumo uni
jos narių, "laikytų kalėjimuose 
nuo praeitų metų.gruodžio 4 3d. 
Jiems nubuvo jokių bylų, jiems 
nebuvo . ruošiami teismai. Vy
riausybė jau alidarinejd kąlėyi-’ 
mų ir stovyklų vartus nuo pra
eitos sšavąitės. pradžios. Apie iš- 
leidžiamuš suimtuosius nieko ne
skelbė, bet penktadienio vakare, 
pasakė, kadtoks didelis skaičius 
jau išleistas; Pirmadienį vėl pri-' • • ■o r w-’

4 ■ ■ ; • ’ .r" • e < '
Nutarimą grąžinti karo stovį ’ rininkai ir kareiviai yra paval- 

Jąuzelskis pasiūlė ’vyriausybei j gę. Valdžia konfiskuoja javus ir 
tiktai antradienio ':nytą, kai vie-1 naikina’ kainąs. Gerai papenėta 
^irį& štetino v priemiestyje t ir j yra jr ’policiją.^- 
y^’^rasĮdėjo darbininkų protės- J Vjri pripažįsta, kad generolas 
t^i-' prieš> komųnjšfų. partiją ir Į Jaruzelskis-nęgrįžinrf maisto ir 

' kitųįįn-jvilegijų 'buvusiems ko- 
munistą<Ą)artfjos. Hąriam's.', Atro: 
do, kaįĮ--jis tg privilegijų ir to
liau Taikysis.'"' - : '

Dįįofeds-/kūmuiiištų partijos 
narių Raičius priimtas;į'Šolida'-. 
rūmo linijas,'bef jų įtaka ten 

I niekoi nereiškia. Joks komunis
tas neturi teisės užimti jokių pa
reigų Solidarumo unijoje. Bet 
komunistai gali dalyvauti su
ruoštose protesto demonstraci- 

(jose.b*’: '• .

Apie Jaruzelskį lenkai kalba, 
kad jis iš paviršiaus pažaliavęs,

prieš- dabartinę5' kąrių'*vyriau-

" -JĄnizelskis nerriane,-ikad Soli- 
dahimoį judėjjihas , galėtų būti 
tėkš galingas ir'suruošti' Varšu
voje tokią didelę .protesto de
monstraciją. Antradienį Varšu
voj nuotaikos buvo truputį apri-i 
murids, bet štętino darbininkai 
reikalavo, varyti. laukan iš vy
riausybės visus karius. Kariams 
reikia saugoti krašto sienas, bet 
ną kontroliuoti maisto’ sande- ? 
liūs,’ apsunkinti savo tautos pi
liečiams gyvenimo sąlygas. I

Jaruzelskis netikėjo, kad slap- bet viduje jis raudonas. Diktato- 
taš Solidarumo- judėjimas būtų rius neturį priemonių šias kal- 
toks galingas, kad visame krašte bas pristabdyti, 
taip greitai galėtų suorganizuoti 
streikus ir protestus. /’

Gen. Česlovas Kiščakas prane
šė seimui, kad tarp sekmadienio 
ir pirmadienid suimti 1,372 So
lidarumo sąjūdžio protestuoto
jų. Jis yra įsitikinęs, kad suim
tųjų skaičius padidės, nes Sie
tine bus areštuojami visi pro
testuotojai, kurie neklausys įsa
kymo, draudžiančio ruošti de
monstracijas.

Ligoninėn paguldyti 
72 policininkai
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RŪTOS BOBELYTĖS IR DR. GINTARO DEGĖSIO SUTUOKTUVĖS.
Iš kairės į dešinę priešakyje: Dalia-Josaitytė, jaunosios močiutė Alena Devenienė, dr. 

_Ųregg Stephens, jaunojo tėvas dr. Danielius Dzgėsys, Ąolita Kriaučeliūnailė, jaunojo 
motina Roma Degėsienė, dr. Markus AVhifeeets, jaunasis dr. Antanas Degė^ys, jaunoji 
Rūta Bobelytė Degėsienė, Sigita Bobulytė, mo'tma Daba Bobelienė, Algirdas Bobelis, 
tėvas dr. Kazys Bobelis, Jonas Bobelis, Alena Bobelytė, Carol Balzekaitė, dr. Dainius 
Dcgėsys su dukryte Audrute. Sutuoktuvės įvyko šių metų balandžio mėn. 12 dieną.

Kremlius atleido Nikolajui Mochovą, 
“kultūros” ministers šmugelninką

JIS PADĖJO CIRKO PIRMININKUI IR BREŽNEVO SŪNUI 
. ? <- IŠVEŽTI Į UŽSIENĮ BRANGENYBES

MASKVA, ' Rusija. — Pagal 
Andropovo parinktus duomenis, 
Sovietų vyriausybė atleido iš pa
reigų ' Nikolajų Mochovą, kuris 
įgalino cirko artistą Antaną Ko- 
lo'vatovą ~ ir direktorių Borisą 
Šariatą diplomatiniais mainais 
nelegaliai išsivežti j užsienį įvai
rias brangenybes.

Tomis lengvatomis pasinau
dojo Brežnevo duktė Galina ir 
sūnus. Duktė kelis metus ne tik 
kasdien skubėdavo į Kolovatovo 
butą, o ir sūnus Liuksemburge 
turėjo įsigijęs dvejus namus. 
Juri Brežnevas du kartus į me
tus važiuodavo į Paryžių atsi- 
irr ti nuomas už turimus butus 
ir pasirašyti naujus kontraktus

su nuomininkais, — rašo Sun- 
Times.

GANDAI APIE REAGANO- 
BREŽNEVO SUSITIKIMĄ

WASHINGTON, D.C. — šio
mis dienomis Maskvoj ir Wash
ingtone pasklido gandai apie 
prez. Ronald Reagano ir Leoni
do Brežneve! susitikimą. Nau
jienos, bcsJnaudodamos vienos 
žinių agentūros pranešimu, pra-Įko konkretaus tuo reikalu nėra 
nešė, kad prezidentas susitiks nutarę. Paaiškėjo, kad tuos gan- 
su Brežnevu rugsėjo mėnesį. dus sąmoningai suinteresuotieji 

Bet antradienį paaiškėjo, kad žmonės skleidžia.

tuo reikalu dar nieko nesusitar
ta. Nei Saugumo taryba, nei 
Valstybės departamentas, nei, 
pagaliau, pats prezidentas nie-

Pekind geležinkelio stoties vaizdas, iš kurios vice
prezidentas Bush išvažiuos į provinciją.

Gegužės 6: Jonas Apašt., Liu
cijus, Baltuolis, Gaiva, Pomalis, 
Utė, Rotautas.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:54.
Oras debesuotas, gali lyti.

KINIJOS PREMJERAS PALEI
DO 11 VICEPREMJERŲ

PEKINAS. — Kinijos vyriau
sybėje padarytos didelės pakai
tos, be jokių ginčų ir viešų dis
kusijų dabartinis premjeras 
Žao' Žijangąs atleido 13 vice
premjerų.

Premjeras turėjo 52 ministe- 
rius, o paliko lik 41 minister). 
Jam tekdavo labai daug laiko 
praleisti su vicepremjeras ir ko
misijų p rmininkais, bandan
čiais išsinarplioti iš kitas komi
sijas liečiančių problemų, žao 
Zij angas reikalą 
nutarė sumažinti
valdžios aparatą, kad valdžia 
galėtu sklandžiau veikti ir at
leido 11 vicepremjerų ir dar ki
tas pakaitas ryžtasi padaryti, 
sumažinimui biuokratų skai
čiaus. Iš 13 vicepremjerų jis pa
siliko' tiktai du — W

kiek lengviau tartis Pekine.
Prezidentas Reaganas buvo 

prižadėjęs parduoti Taivano vy
riausybei naujus moderniškos 
žvalgybos lėktuvus, bet dabar 
jis atsisakė tai daryti. Dabar jis 
sutiko parduoti Taivano vyriau
sybei atsargines lėktuvų ir tan
kų dalis. Tengas nori patirti, 
kada JAV paskutinį karta parda
vinės Taivanui tas atsargines 
dalis. Kinija nenori, kad JAV 
pripažintų dvi Kinijas ii par
duotų Taivanui ginklų. Kinie
čiai mano, kad viceprezidentas 
Bush atsivežė prez. Reagano at
sakymą Pekino vyriausybei.

KITI BRITŲ LAIVAI IŠGELBĖJO 
_ JŪREIVIŲ IŠ VANDENS

ARGENTINA PALEIDO 30 RAKETŲ, VIENA PATAIKĖ, 
SUKĖLĖ GAISRĄ IR NUSKANDINO NAIKINTUVĄ

LONDONAS, Anglija. —- Bri- Ne vien britų gynybos minis- 
tų gynybos ministeris John Nott, teris, bet ir premjerė Thatcher 
pasitaręs su premjere Margaret 
Thatcher, pranešė parlamentui 
antradienio vakare, kad Argen
tinos karo lėktuvas iš 20 mylių 
atstumus paleido Exocet raketą, 
kuri pataikė į naikintuvą Shef
field, sukėlė gaisrą ir nuskan
dino.

Ministeris Nott dar pridėjo', 
kad antradienį priešlėktuviniai 
Argentinos šūviai numušė vieną 
britu “Harrier” lėktuvą ir už
mušė lakūną Nicholas Taylor. 
Jis naktį bombardavo Darvvino 
aerodromą, esantį 40 mylių nuo 
Stanley miesto.

Kiti pranešimai sako, kad 
penki karo lėktuvai puolė britų 
naikintuvą “Sheffield”, paleido 
30 raketų, viena ] 
lė gaisrą ir nuskandino' naują 
britų karo laivą. Nė vienas pra
nešimas nesako, kurioj? vieloje 
buvo užpultas britų karo laivas; 
Tiek Ųežįrwma,;kąd_brilų ląivai 
nebuvo blokados van
denyse, o Argentinos lėktuvai 
buvo pakilę iš Argentinos žemy 
no' aerodromo. Iš paskelbtų že
mėlapių įsusidaro įspūdis, kad 
britų katp laivai buvo užpulti 
Rio Grande srityje, toliausiai į 
pietus ešainčioje Argentinos t.- i 
rilorijoj,:kiek į šiauę nuo Usua- 
js. Britų karo laivai galėto 
plaukti f/šiaurę iš britų Antark- 
tikos sričių.

“Sheffield” plaukė ne vienas, 
bet kartii. su kitais britų karo 
laivais. Britų naikintuvui pradė
jus skęsti,, kiti britų laivai iš
traukė iš vandens naikintuve 
buvusius jūreivius. Britų lai
vams pavyko išgelbėti 240 su
šlapusių ir sušalusių jūreivių. 
Britai apskaičiuoja, kad nelai
mės metu galėjo žūti apie 30 
britų jūreivių.

labai apgailestavo, 
nuskandintas britų 
Sheffield. Jis buvo 
gija varomas pats 
britų karo laivas.

Darbiečiai tuoj.au 
žolinei ją, kuria kvietė parla
mentą priimti nutarimą, lie
piantį sustabdyti visus karo 
veiksmus Eaiklapd salų vande
nyse. Darbietis Michael Foot 
tvirtino’, kad geriau tęsti pasita
rimus su Argentinos atstovais ir 
rasti taikų šio klausimo spren
dimą. Jam atrodo, kad minėtos 
salos pietų Atlante nėra vertos 
tokiu dideliu nuostoliu, kokiu 
susilaukė britai ir argentinie-

riui, kurio įgulos žuvo virš 500 
narių, o dabar argentiniečiai pa
darė žales britų naikintuvui 
Sheffield ir to pasėkoje žuvo 
apie.-3(1 britų jūreivių. M. Foot 
tvirtino, kad Falkland salos ne
vertos tokių didelių aukų.

_ Premjerė apgailestavo, kad 
žuvo britų jūreiviai ir lakūnai, 
bet ji nepritarė darbiečių rezo
liucijai.

— Užsienio reikalu sekreto
rius Pyni pareiškė, kad britai 
neves jo’kių pasitarimų su Ar
gentina, kol jie nepasitrauks iš 
Falkland salų. Jeigu Jungtinių 
Tautų Saugumo taryba priimtų 
kitą pasiūlymą, tai britai panau
dotų veto teisę.

— Washingtono turimos ži
nios sako, kad britų naikintuvas 
nuskandintas.

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $341.

išnagrinėjo, 
biurokralinį

ROMA, Italija. — Antonio’ Sa
vasis, buvęs Veronos srities ir 
kitų vietų “raudonųjų brigadų” 
vadas, pirmadienį pradėjo liu
dyti prieš Romos ir Napolio 
“raudonųjų brigadų” vadovybę 
ir atliktus darbus.

Antonio Savasta buvo genero
lo James Dozier pagrobimo or
ganizatorius. Jis pasitraukė į ry
tus, susirado šalia rinkos porą 
butų ir ten prižiūrėjo generold 
Dozier areštą, kol bus nutaria, 
kas su juo toliau daryti. Kol nu- 

an Li ir tarimas išaiškintas, [Milicija ap- 
Yao Yilin. Premjeras labai glau- supo visą rinką, suėmė sargus ir 
džiai veikia su komunistų parti-1 paleido generolą Dozier. Savasta 
jos pirmininko pavaduotoju Ten- pateko į kalėjimą. Paskutiniu
gu Hsiaopingu. Su juo dažnai 
tariasi ir sprendžia apie pakaitas. 
Manoma, kad dabar bus leng
viau išspręsti ir Amerikos bei 
Taivano klausimus su viceprezi
dentu George Bush, vakar 
skridusiu į Pekiną.

Tengas nori pažado 
iš viceprezidento

Buvęs užsienio reikalų minis- 
teris, klausydamas viceprezi
dento, buvo beveik nutraukęs 
santykius su JAV, bet dabar 
viceprezidentui Bush gali būti

at-

metu, kai policininkai įsiveržė į 
vidų, jis neleido nušauti 
rolo Dozier.

Dabar Antonio 'Savasta 
ja prieš 63 “raudonosios 
dos” narius, pagrobusius buvusį 
Italijos premjerą Aldo Moro ir 
kurie vėliau premjerą sušaudė? 
Savasta manė, kad Aldo Moro 
neturėjo būti sušaudytas. Savas
ta prisipažino prokurorui, kad 
jis dabar nepritaria “audonųjų 
brigadų“ terdrui, bes sprencft- 
mus darė Maskva, o ne palys 
Italijos teroristai.

gene

liudi- 
briga-

George Bush 

VTceprezidenfa^rJcbrge Bush vakar atskrido į Pekiną 
ir pradėjo pasitarimus su nauja vyriausybe, pašali

nusia užsienio reikalų viceministerį.

tuoj.au


JŪS KLAUSIATE,
APIE. NAUJUS ŠOKIUS

ant

LINCOLNO POSAKIAI

KEISTAS NUOTYKIS PASIKALBĖJIMAS VILNIUJ

Laiškas Motinai

NĖRA PASIRINKIMOau

TIKROJI PRIEŽASTIS

Viktoras R

bando

žinoti

Butkų Jkzė
Ne. Tegul jis pat motulessu ralian

mai

irba sumažina metus perpus
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Jojo, ėjo daugel metų, 
Per užburtus kanus kopė, 
Nešė saulę, nešė laisvę, 
Nešė šventą žodį, opų.

nau 
popu

Rudenį tesiųsk pirsl 
ko daugiau..

Še&ant
Ir vėl galva baltai pražydo, 
0 sesutės melsvos akys 
Vyto, tartum, fūdnas žiedas

Tėvų žemė šaukės meilėm 
Ten gaili rasa nekrito, 
Ten iškelta ranka maldai 
Nenulinko ligi ryto.

—Mūsų mieste, šventas mieste, 
Kada vartus tu atversi, 
savo raiteliams šauniems, 
Kada skelbsi naują garsą? —

Plaukė raudos, plaukė gūdžios. 
Kaip Neries užburtos vilnys, 
Kaip žalių pašlaičių vėjas, 
Širdys ilgesio jau pilnos.

BANDOMA ATSPĖTI. KODĖL 
SILPNĖJA VYRE NIO AM
ŽIAUS ŽMONIŲ ATMINTIS

— Matai, mano žmona 
sumažinti svorį!

Ašaros, tą vilgė žemę, 
Kurioj šventos pėdos liko 
Protėvių, sūnų kilniųjų, 
Kur užmigo garbės laikas.

Gyva gal Tu imnais ramybės? 
O aš patekau į berandančią 

žemę... * ’'
Be Didžiojo Tvano 
nestengs benuplauti tą gėlę, 
mūs kaimas, nudribęs 
į draskančio skausmo verdenę, 
u. žmonės!
Kodėl blogų noru?, 
Kam iškreipiat taką?
Ko krau jin ant žemes ~ jūs klotį 
Kam tos ietys iškeltos?...

Apie vadą 
Jau norėjo pasakyt. 
Kad tie kariai kalnuos 
Užkasti jau ilsis.

KAS PRIŽIŪRĖTŲ VAIKUS. 
JEIGU -MUDU ŽŪTUM BEND 

ROJĘ NELAIMŠJE?

Kelias sūnūs, jos išvargę, 
Atidaro miesto vartus... 
Ir ant lūpų motinėlės 
Miršta žodžiai liūdni...

Ona Mickienė

Vyresnio- amžiaus asmenų maistas 
mf būti balansuotas

— Cigaretė yra toks daiktas, 
kurios viename gale yra ugnis, o 
kitame kvailys....
Bet jeigu kvailais būtų tik vie

ni rūkoriai, tai pasaulyje būtų 
galimą gražiai gyventi.

Maisto produktams ivestma 
kainu kontrolė

Motulės pasaka
Sekė pasaką motulė
Apie raitelius šauniuosius, 
Kurie jojo tėvų žemėn, 
Šakė—meie ją vaduosim.

Abraham Linkoln nemėgdavo 
ūkorių. Sykį jis yra pasa-

kaip reikia Elgis savų 
KOMPANIJOJE

— Iš Sovietų Sąjungos atėjo į 
Lietuvą transportas su 30,000 
porų batų.

— Tai tik tam, kad padėjus 
j*em$ puspadžius ir grąžinus at-

Neliūsk! Tu, Motina mano — 
Aš jaunas nenoriu pražūti’ 
-Jau puse pasaulio išmano, _ 
KžJp baigti šią kruvrią piūtį...

Dar soduose le'pos žydėjo. 
Tavęs kaip ieškojau, mielo:i 
Kai bloškė banga žiauri vėjo. 

; Mane tu atsekti nesustoki. 
O žvakės liepsnojo’ prie vartų. 
Kai meilės liūdėjau netekęs; 
Sukeldamas savo kepurę.
J r began—kuV saulėtos kekės.

Ir garbinu šventąją Žemę,
- Nukėldaiha;
T- Nors kartai;
? * Nors kartaTsJ s

Įtariai visų vadinamas “atmin
ties piliulėmis (Memory pilis). 
Tie vaistai stimuliuoja tokių pro 
teinu gamybą žmogaus smegy-

savo kepurė.
r mirti mari lemia 

man duria... 
Neliūski njt MoMpa mano,— 
&š jaunas nenoriu pražūti! 
"Manoji galva ką'p išmano, 
Einu tarp j žgmes šios pint.

1327 m. vasario 2 d.

— Mano vaikinas nori 
kur aš bijau kutenimo.

U.5AJUPATED Mg,

ATS. Jūs teisingai sakote, 
kad maisto kainos Chicagoje yra 
padvigubėjusios. Tiesa, Kon

gresas priėmė įstatymo pakeiti 
mą. kad Soc. See. pensijos būtu 
padidintos, jei pragyevnimas vi 
same krašte pabrangs. DėL mais
to kainų per didelio pabrangi
mo, federalinė valdžia turėtų 
įvesti kainu kontrole.

jas (angų kalba vad. Guardian) 
jūsų testamente įrašytas. Jis 
teismo patvirtintmts tuo laiku, 
kai Probate teismui patiekiamas 
testamentas patvirtinimui, nors 
vaikas tuo metu nėra mažame
tis ir jam globa nereikalinga- 
Tuc klausimu daugiau infor
macijų galite pasiskaityti lietu
viu kalba išspaudintoje knygoje 
“KAIP SUDAROMI TESTA
MENTAI. Knyga gaūriaįha Nau 
:ienų administracijoje.

kad žeme kvėptos laisvu oru. 
pasaulis nejaus, kad dejones... 
Bet šiandien jau pulsas kito

niškai plaki.
Ok, Motin! Už priesaiką stoti 
spėkų neturėjau, — 
<r kiltas?!

KL. Skaičiau spaudoje, kad 
federalinė vyriausybė padidins 
Soc- See. pensijas, bet neradau 
datos, nuo kada tos pensijos 
bus padidintos?Malonėkite tiks
liau parašyti, nes pragyvenimas 
smarkiai pabrango, ypač bulvės, 
ir-pieno produktai. Anksčiau už 
pieno galioną mokėjom 1 dol., o 
dabai' jau krautuvininkai reika
lauja 2 dol.; už bulvių 10 sva
ru mokėjau 90 centų, o dabar 
jau reikia mokėti apie 2 dol.

Nikodimas L.

POPIEŽIAUS TURTUS D ALINA NETURTINGIEMS
Italijos menininko Bernardo Strozzi septyni olikto šimtmečio pradžioje pieštas paveikslas

Svečių kambaryje ar prie sta
lo, išmintinga moteriškė pati vi
są laiką nebando kalbėti, bet su
teikia pirmenybę kitiems tarti 
savo žodį-

Kai kiti ką nors pasakoja, ji 
atidžiai klausosi ir vengia at
virai prieštarauti arba užvesti 
ginčius.
Kuomet kalbos svečių nukryp

sta į nepageidaujamą pusę, ji 
bando, tą viską atsargiai pa
taisyti

Ok, Motina mano!
Gal sodais papuošei' Tu savąją

Nijolė S-nė

A ŠOČ. šfic. išleistame lėidi- 
ayje “Your social security'7 8 
oust. išspausdintoje lentelėje 
nurodytas laikas, po kurio pri
klausomai nuo asmens' amžiaus 
apdraustasis tampa 1 pilnai ap
draustu, vad. “fully'' insured’*. 
Ten pat patiekti ir pavyzdžiai.

Tačiau gaila^ kad tame leidiny 
nepasakyta, kad po 10 metų 
darbo įmonėje- arba įstaigoje 
apdraustasis asmuo įgyja teisę 
tik į minimalinę pensiją-

IJp.t. So^ KL. inform.

ŠOU. SEC. PENSIJŲ
APSKAIčIAVIRIAŠ

Kt. Pasakykite, kaip apskai
čiuojamas Coc. See. pensijų di 
dūmas?

— Tai jau nustojo galvą skau
dėti?. . . .

— Nieko panašaus,' prie vaisti 
nės aš jau neberadau savo 
tomobilio.

Nieko neveikdami, — pasak 
specialistų, — apsunkmam savo 
organizmą, o ypatingai — šir-

Kl. Aš buvau vedęs našlę, ku
ri turėjo sūnų- Teismo keliu iš
siskyriau. Jos sūnaus nebuvau 
"idoptavęs. Esu užrašęs testa
mentu savo turtą Lietuvoje gy
venantiems giminėms. Ar galės 
nersiskyrusios žmonos giminės 
nretenduoti į mano pąl kimą?

Jonas T-tis

Linksmesnė ir taktiška mote
ris yra mielai sutinkama kiek
vienoje draugiškoje sueigoje, ar 
tai būtų namuose, ar viešoj pra
mogoj.

Tokia moteris nedalina savo 
pažįstamų į kategorijas, pagal 
užsiėmimą arba turtą.

Su kiekvienu ji mielai pašne
ka. Su naujais žmonėmis palan
kiai sus pažįsta.

Kitų draugijoje, ji būna gerai 
nusiteikusi ir bando atsiminti 
pavardes tik’ ką sutiktžį asme-

— Man baisiai pradėjo skau
dėti galvą. Sėdau į. automobilį, 
nuvykau į vaistnę, pirkaus 
vaistus ir kai išėjau į gat-

Jūozas: — Žinai, Petrai, ne
galiu išmokti naujų, modern iš- 
kū šbfcų ir gana.

Petras: — Tai labai lengva. 
’SMvaizduok, lead tau nugaron 
kai^a blusa ir, kad tuo pačiu 
metū tavo kelnės smunka, 
tuomet viskas išeis, kaip 
sviesto.

Dr. Carl Eisdorfer. iš Duke 
universiteto, tvirtina, jog senų
jų žmonių atmintis, sūsilpnė- 
ja dfel to, kad jie įSS’da’jg jaudi
nasi ir.jierimauja. x ;

Dr. Eišdorfėr atliko tyrimūs 
sū keliais šimtais ąšmenų, bamė, 
rado, jog susiri^^iimas. Nairne, 
nerimastis apsilpnina atmintį, 
tab tarpų, kaip sviesfene^ ir 
linksmėšrie nūt^aika ją žyrhiai 
pagerina.

" South 
o-fitėto. yra 
toks rtmin- 

pradėch pa
ptelės (cells) 
r.minti žtek-

7 KL. Malonėkitę man paaiškin 
U^į. atvejį: jei aš ir mano vy. 
ras iūtum. bendroj nelaimėj, kas 
t wit t“ * * ^^. 2? .* '" * -•

galėtų prižiūrėti mudviejų vai-

Pas mamytes kipą 4 ) rį
Aš saulės giesmę ;
Pas . mamytės kapą . . s
Aš savo sielą cfangwu^ leTijomis 

. papuošiau

T e. kurie 
s^vo s v oi į a 
nutukimo, savai 
lo apriboti savo valgį, bet tuo 
pit s y Iri u jie tun gauti reikalin
gus mūsų organizmui elemen
tus. Kitaip, bėgdami nuo vilko, 
mes užklupsime ant meškos. 
Tokį išperimą paskelbė dr. 
John B. Sanders, profesorius 
Kalifornijos ^uriivėr^teto medi
cinos mokykloje.

Netinkamas maitinimasis ap- 
prima mū^ų^ organizmą ir pa

lengvina įsigalėti įvairioms li
goms.

Vyresnio amžiaus žmonės ga
li valkti mažiau, bet jų maiste 
privalo būti šiek tiek liesos mė-

speciali pašalpa tiems asme
nims, kurierns suėjo 72 metų 
amžlšūs ir Sffiriė niekuomet ne
dirbą prigal Soc. See. progra
mą. .Trio -ręffialų jūs turėtumėt 
kreiptis į Šdc. Šec. dištrikto įs
taigą.

Sudrebėjo šrrnriribs apė^, 
Žalią girią laužė vėjas. 
Žiūri, stebis motinėlė — 
Kariai pasnko^ artėia.

— Žrailžibji; bučiavimas yra 
neves kalba.

— Tai ko lauki? Sakyk, ką

Teko išgirsti tarp dviejų mer-x 
Cinų tokį pasikalbėjimą:

— Antanina nuolat giriasi, 
kad ji gali susituokti su kuo tik 
nori.

—' Bet visa nelaimė, kad nie
kas jos nenori. .

— ŽmcSgau, kas yra su ta 
vim? Atrodai, kaip išbadė.

Trinka: šiuo metu bando 
kodėl >uc:Ipnėja atmir
kai kuriuos vyresnio

ATS. Vienas demokratų sena
torius pasiūlė bilių, kad Medi
care sveikatos apdrauda vyres
niems žmonėms apmokėtų vais
tu sąskaitas.

Pagal to senatoriaus bilių, 65 
metų ar vyresni asmenys mokė-. 
tu 1 dol. už kiekviena vaistu są
skaitą. federalinė vyriausybė 
vaistininkams sumokėtų likusią] 
suriią. ;

Tas senatorius — vienintelis 
vaistininkas k Kongrese, teigė, 
kad vyresnio amžiaus asmenys 
eina į ligoninį vien dėl to, kad 
jiems Soc. See. ten apmokėtų 
per Medicarę apdrauda už vais
tus,, nors jiems nėra būtino rei
kalo gulėti ligoniėje. .

bando sumažinti ( sos, pieno produktų daržovių, 
apsisaugoti nuo į ruginės duonos, vaisių ir kitų 
me aišku, priva- daržovių, kurios suteikia mums 

yitamiįni proteinų, cukraus 
geležies, magnezijos. fosforo.

Pįžymėtina, nuolatinis trūkii-
- V* . P. 4 ‘/į.

maš vieno ar daugiau išvardintų 
dalykų gali pakrikdyti mūsų 
sveikatą.

$vorib. nUfhetimaš privalo bū
ti lą^pšnlškasr, nedaugiau kaip 
po 10 svarų per metus.

Fizinis darbas ir ilgesnis pasi- 
vaksciojimas kiekvienam žmo
gui yra geri pagelbininkai savo 
svprlui sumažinti ir tinkamai 
sveikatai išlaiikyti.

Dalia S., M.D.

HEATJT1Tstarted early in childhood its 1.C69 Heart F’rrd Campaign here and da RSOd other 
can reduce the risk of heart attack in later life, according rnnunnuitles through February. The Heart Fond supports 
to jąįft Heart Association^ The Association conducting research, education and community service programs.

Tikra atsipeikėjuhą suteikia 
mums tik pakaita užsiėmimo, o 
nė tinginiavimas.

Todėl reikalinga mums pasi
mokyti kaip pailsėti ir atnaujin
ti išeikvotą energiją.

Yra patirta, jog žmonės, kurie 
nieko neveikia, daug greičiau 
sensta.

Todėl pasitraukę pensijon, ne 
privalome pasitenkinti sėdėjimu 
prie televizijos arba kortavimų, 
bet turi rasti kokį nors užsiė
mimą namuose ar padėti kaimy
nams. ;

Skatymas, studijavimai, įsi
jungimas į organizacijų veikią 
gali būti mums visiems nau
dingi.

Tinginiavimas paskatina nuo
vargį, blogas nuotaikas ir net 
ligas.

Kartu su tuo pablogėja ir 
savijauta, nes mes pasijunta
me esą kaip niekam nereika
lingi.

Iš mažų dienų mes esame įp
ratę ką nors dirbti, ką nors at
likti. . .

Palaikykime tą gerą paprotį 
ir pasiekę pensininkų amžiaus. 
Kartu domėkimės ir "platesniu 
gyvenimu, ypatingai lietuviška

sIŲ LAIKŲ VAIKAI

— Mamyte, kaip aš a'ėjau į šį 
pasaulį? -- klausia mažasis Jo
nukas. jU. y

- Gandras tžve atnešė, sū
neli.

— O kaip tų mamyte, arsira 
Jai čia? 4 u ’

— Panašiai, kaip it ta.
— O tėvelis, močiutė, senelis 

irgi panašiai? s f
— Savaime ai?kų
— Tai. r^iškilt. šeimo/p 

nebuvo normaŲiį gimdymų.

KL- Ar yra numatoma, kad | ATS. Jūsų vaikus galėtų' pri
tutintiems Medicare apdraudą? žiūrėti teismo paskirtas globė 
Soc. See. apmokės ligonių vais
tų sąskaitas? .

Vladas M-kis.

Socialinis draudimas ir aprūpinimas į
V metai *' ’ \ Gegužės 6, 1982. — Nt. 16 (218)

PRANAS *ULaS |
Kiksimus fr medžkįą 4436 So. Washtenaw, Chicago, IL 60632 f

Ca»ifcm;jos ’ u 
linkęs manvti.

susilpnėum 
'ircikšti km mo 
nebeLter^:n r- 
‘toj prc'e'riū.
Pastan’oi'i rre 

doti vaišt^s

AT y. Aįro Tc. kad galėsiu 
įifli iš Soc. Šec. vad. Speciaf 

_ T s p^yh^itnuoto laiko.kai negau 
Juzė site Welfare paMlpo> Tai yn

KL. Jt-u h n^etų amžiaus 
turiu Medicare apdrauda. Iki 
šiol gaudavau ;š Illinois valsti
jos Welfare pašalpą. Šiomis die 
nomis gavau pranešimą, kad ta 
pašaloa toliau man nebus moka 
mn. Neriu paklausti ar ?s eaKu 
gauti iš Soc bcc. išmokas, nors 
aš niekuomet nedirbau Soc.Seo 
pridengtame darbe ir nemokėtu 
’ Fet. peši jų fondą jokių
įmokų?

MOKYRl.MfeS KAIP REIKIA PAILSĖTI 
veikla, nes tuomet mažiau tu
rėsime laiko galvoti apie save 
ir griaužtis dėl menkų nepasi
sekimų, nesmagumų kurie mus 
ištinka-

ATS. Nema'ęs jūsų testamen
to negaliu pasakyti tiksliai, ką. 
:r kaip jūs užrašėte, kada sky- 
ybos teisme buvo pa tvatintos ir

PALtGINIMAS
' dūkrete ŠJžttsia mo

tinos: m
— tJarnyte, kur d’rigsta švie- 

<i, kai -pasidaro tamsu?
— Viešpatie, kaip gi aš galiu 

žinoti, kur dingsta šnesa, kai 
ateina vakaras! Tai būtų tas 
oats, jei paklaustum, kur nu
vyksta tėvelis, kai vakare išei
na Iš namu.

'r- •>'.
? - - : L..',.;
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KALBOS KAMPELIS

ŽIAURŪS

Pra- 
kita

Endorses!
ii, sieki in&oi

Pirmieji pašto žekliukai Ame
rikoje pradėta vartoti 1847 me
tais.

■Didelis ąžuolas gali išleisti'-j 
orą per savo lapus iki 40 tūk
stančių galionų vandens per pa-

Mūsų šnekamoje kalboje yra 
yra svarbu ne. tik taisyklingai 
sakinius sudaryti, ' bet ir atski
rus žodžius taisyklingai kirčiuo
ti. Pas mus yra labai -paplitęs

< SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
|501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tel 925-2731 

:TZ TALANTINAS

landėles.
Imkime, pavyzdžiui, kad ir 

skaitvardžius penki, šeši, septy
ni, astuoni ir devyni. Kairinis 
kirtis turi būti ant paskutinio 
skiemens i. Deja, beveik kaip 
taisyklė, kai kurie mūsų radijo 
valandėlių pranešėjai Chicago- 
je kirtį deda ant priešpaskuti
nio skiemens, ypač tariant sep
tyni, astuoni, devyni.

Radijo pranešėjai turėtų bent 
šiek tiek pagerbti jr radijo-klau
sytojus, išmokdami dažniau pa
sitaikančius žodžius tinkamai 
kirčiuoti. Pagirtinai, tasyklingai 
žodžius kirčiuoja P. Petrutis 
(Margutis) ir R. Vitas (S. Bar
čus radijo vai.). > -

DR. ANTANO J. GUŠENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy-

- tojo, visuomenės veikėjo i* rašytojo sUimmimas,

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio; jaunas dienas ir

Vėliau mūsų laikais, bandyta 
pastatyti tokia ‘‘geležinė uždan
ga”, bet ta pradėjo plyšinėti, pa 
sirodė ne tokia patvari. Tai vi- 
dury-Europos sumūryta vadina
ma Rytų Berlyno siena, kad iš 
pragariško rojaus niekas į lais
vę neprasmuktų^ Tai'jau dvide
šimtojo amžiaus pasiekimas,ku-

dokumentai, o buvę sargai užda
ryti ir surakinti.

Vagiliai sėdo į taksį ir išva
žiavo’ su pinigais, o buvusiems 
sargams teko laukti, kol policija 
j UOS išleido. v.. r; <fv

GeMU kreipto 2r toeUl į SLA Oetrc

LFTHUAMIAN ALMA MCI OF AMI t K A 
MbwYefk, M. Y. imi 

•tr w. mt m * ’
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PAŠTO ŽENKLIUKAI * 
Pašto ženklus išrado ang-Z 

James Chalmers 1834 me-X 
Anglijos valdžia 1840 m e-J 

išleido įstatymą vartoti vie-Zkliūtys jį sugaišino.. Todėl tuo 
reikalu čia drįstu jį pavaduoti. 
Žinios gautos iš jo paties, besi? 
šnekant telefonu.

74 metus savo skaitytojus lan 
I kiusio Keleivio keli pilni kom
plektai buvo sutaupyti jo redak 
cijojė. Skirstant visą Keleivio 
archyvą, tie komplektai nebuvo 
išmesti į šiukšlyną, bet paskir
styti šitaip:

w Pagrindiniai komplektai, ku
ro metiniai rinkiniai (ne visi) 
yra įrišti į strous viršelius, per 
duoti Amerikos Lietuvių Social-

atspausdino ant vokų viršutinė-^ 
jė pusėje, daug kas yra nvi^T 
tęs taip pat atspausdintus ženk
liukus ant voko ir Amerikoje. 
Bet žmonės kažkodėl nemėgo 
tokio žekliuko su voku. Tuomet 
Chalmers sugalvojo pagaminti 
klijuojamą ženkliuką. Sis ženk- . 
liukas žmonėms labai patiko dėl 
to, kad jis patogus,, ir jeigu pa
skalytų sugadinti voką, tai 
ženkliukas lieka nesugadin-

saloje turime prob
Nelauktai kokios tai kir- narai ant kcjos užmauna, kad 
pradėjo į mūsų tarpą įsi-4 galėtų po vandeniu lyg žuvis nar 

dyti. Ir to užteko! Aiškėja, kas 
tame ežerėly nardo. Sklinda 
gandas, kad tame ežerėlyje 
įrengta auktieji narų kursai.

Ir kas be ko! Dabar jau pla
nuojama ežerėlį dvigubai padi
dinti! Jau seniai, netoli nuo So
dybos, kaip mes visi esame pa
stebėję, išraustos plačios ir gi
lios žvirduobės, O kas ten daro
si? Ogi visas žvyras ateina iŠ 
kasamo požeminio tunelio! So
dybos ežerėlį tuneliu norima su 
jungti su Portsmouth© uostu ir 
pačiame ežerėly įrengti povan
deninių laivų bazę! £e to, gali 
būti ir visokių kitokių strategi
nių planų ruošimas ir t.td

Aišku, visų tokių paslapčių

Dr. A. J, Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir
< grožis. Kietais;viršeliais . T _ * \- $4.00

/ Minkštais viršeliais, Hk / - ?\ . < K.00

Dr. X J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA
2M0N£S. Kelionės po Europį įspūdžiai. Tik____ 82.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI pemintfane Išlaidoms, <

r!a galima pš>ididžiuoti. Tą šie- padidntų sūdytų silkių priedą ir 
ną galima lakyti šių dienų išeidavo šaunus žuvų balius! 
buklu! • * * ' | O paskiausiu metu, meškerio-

Eel dabar ir mes išeiviiaį, šioj tojas iš ežerelio ant kranto įš- 
vaišinge e saloje turime proh- metė naro leteną! Tokią leteną 
lemą! Nelauktai kokios Lai kir- narai ant kcjos užmauna 
mėlt 
brauti ir ėmė graužti mūsų na
mų pamatus! Tos kirmėlės, pa
sirodo tai tie įvairiaplaukiai šni
pai, prisiplakę baurybės KGB 
pareigūnai, Lietuvių Namuose 
uostinėja. Jie, kaip mes iš paty
rimo žinome, turi gerą uoslę kr 
klausą.

Ylos maiše nepaslėpsiu štai ir 
Lietuvių Namuose, kaž kas dun
da! Nors ir prie baro sėdėda
mas. gerai įsiklausęs, gali gir
dėti. kad iš požemės ateina, lai
kas nuo laiko, duslus, monoto
niškus dundėjimas. Namų pože
miuose, giliose rūsyse. kaž ka- 
labai įtartina! Paslaptis prane- 
da išryškėti. Pusiau lūpų šnabž
dama. kad rūsiuose bandomas 
koks tai pasiutiškai stiprus 
sprogalas! lTai, jei tai tiesa, šni
pų ir visokių kirmėlių neatsikra* eina

[K SIUNTINIAI Į LIETUVA
' - MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 - TeL 325-2787

2759 W. 71st St, Chicago, IE
a ymsTCTGAI ISPILDGMI HBCKPTAI • FANNIK MAT SAfc. 

DUMYNAI • KOSMETIKOS BKIKMKN'TS

Atdara Šiokiadieniais nno

“POLICININKAI”; P AVOG Ė
1.7 MIL. DOLERIŲ

HONG KONGAS, Britų kolo 
Pirmadienį keisti poli 

cininkai sustabdė getai saugo- 
kad nepakanka militarinio ’ mą transporto automobilį, su 

tysi! Jie trūksplyš, tą paslaptį | pasiruošimo, nors diena iš die-, ėmė visus sargus, išnešė 1.7 mi 
turi išgauti. Paslapčių neišvogę/ 
jie seniai būtų strėbeles paklo-j 
je, jie patys nieko gero nebūtų j 
išradę 1

Be tšita rūsio paslaptis neleng
va išvogti. labai sudėtinga pa
slaptis! Tas atomiškas sprogalas 
rūsiuose, neva tai, gaminamas iŠ- 
yisokių skysičių mišinio. Be va
dinamo “juodo vandens”, svar
biausias mišinio elementas esąs 
limonadas, Vienas limonado la
šas perdaug ar .permažai, anu
liuoja visą mišinį ir išeina tik 
šnypšt! Reikia mikroskopiškai 
tiksliai apskaičiuoti limonado 
procentą! ?

BėtSjfra dar daugiau neišaiš
kintų paslapčių! Lietuvių Sody-. 
gos ežerėly kipšas žino kas da-t 
■rosi! Anksčiau prie to ežerėlio 
ramiai susėsdavo meškerioto
jai. Tai vienas, tai kitas pagau
davo laimikį, šiokią tokią žuvy
tę! Ir to pakakdavo! Talentingi 
žinovai ir organizatoriai, prie tos 
žuvytės pridėdavo atitinkamą,

Ketvirtas komplektas, kartu 
su įvairiais lietuviškais leidi
niais, buvo perduotas “Alkos” 
muzėrui — archyvui, esančiams 
Kenebut. Porte.

Kita ir svarbi Keleivio istori
jai, medžiaga, reikalinga peržiū- 

• rėjmo ir sugrupavimo, randasi 
buv. redaktoriaus Jackaus Son- 
dos žinioje, kuris yra dėkingas 
čikagiškiui Edmundui J as i ūn ui 
už suteiktą progą paaiškinti 
apie Keleivio komplektų pa-

autorius, ? J. ; ' .... , \ .
paruošė, sutvarkė ir fespausdinp geriausią r

Chicagos lietuvių istoriją ■
(1^ — 1959 mėtai) . • ' ■

664 psl., vardynas. '
Minkšti viršeliai. ■ Kairia .$15. -

Persiuntimas — $1. ' • ••
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

vu ievai, vi
Bet žinoma, laikui bėgant ir 

tvora tobulėjo. Nepakako žabų 
ir baslių tvorai pastatyti 
dėta baudoti akmenys i 
medžiaga ir tvora pasidarė kaip 
siena! £ : .

Geriausias pavyzdys kiniečių 
siena! Prieš šimtmečius, keletos 
tūkstančių kilometrų ilgumo 
siena apsivėrė, kad kokie nors 
niekadėjai perėjūnai neįsibrau
tų į kultūringą ir turtingą Kini
ją. Ta siena ir dabar tebesilaV

paraše 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. 1C 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias1 ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

yn senlauKU, dldSteoxtf ir Betartą rnrtemaltM
rxnixadja, lietutomi ištadssal tamauįtnti Jau per » metua.

^LA — rtUeki koltarinlui dirbau gelMS tr kftlmJL, kurie t 
y darbai dirbc

—ftmokėje daacto kaip AŠTUONIS KLUONUS dolerio 
i apdraudę savo aarlarM.
■ • ■ ; : --------------- ’K-

SLA — ędrtucffij piftansiantfi kafaxgali. SLA neląfe? peisą, 
riassa patarnauja tik urifelpos pecrlndu.

HetovU tr Ueturfi drtusx? '
SudvienljiiDe ajaidnuiti fkl H0.000. ~

^LA — apdrauffia ir Taupomąja apdraudė 
Inrarance, kuri 
aukžtojo mokslo

1LA — ralkui apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
YLOOO apdraudė* loma temoka tik tą.00 roetaraa.

SLA — kuopa Tyra riaoae? Betariu kolonijom Kreipkite 
į «rvo apylinkė* SLA kuopą reikėjui jie Jumi 

k mielai pagelbėt 1 SLA iltrUytL | ’

vogimas neįkainuojamas objek- nija 
tas! Jie per akis lenda! Taip

teto pirmininkui Mykolui Pra- 
j nevičiui, gyy. Chicagoje,
! Antras komplektas įfotogra- 
fuotas į mikrofilminę juostelę 
ir perduotas Bostono m'esto cen 
trinei bibliotekai.

Trečias komplektas, surinktas 
į tvarkant Keleivio “pomirtinį” 

palikimą, nusiųstas aktoriui Vi
taliui Žukauskui, gyv. New Yor-1 
ke. Jis’kaupia medžiagą ir yra 
pasiryžęs parašyti išeivijos • lie
tuvių teatro ir jo vienetų istori
ją. Tokiam veikalui daug le-] 
džiagos yra ir Keleivio kompek-

Vagiliai patyrė, kad viena' 
reikėtų sveikinti transporto bendrovė iš aerodro- 

pogrindinę “kir-’ ino vežė $1.7* mil. į vieną finarr 
naikinimo grupę, kuri sine įstaigą. Vagiliai pasigamįno 

narkotikams sekti agentų doku- 
metodu mentus, sustabdė ’iš aerodromo 

ar ta su doleriais važiuojančią mašL-

15 d. švęsime jo gar džiagą.
Iki šiol paminėti Bostono žy

mūnai arba “viršamžininkai” 
šiemet jau yra z atšventę savo 
garbingojo amžiaus sukaktuves, 
o škantis ftirnlrnaŠtas sukaktuves 
švęs šių metų gegužės mėnesio 
27 dieną, tai Stasys Santvaras, 
kurį metų skaičiumi tepralen
kia, kaip anksčiau minėta, iš 
“numirusių prisikėlęs” bostoniš- 
kis Jackus Sonda.

(Bus jdaugiau)

Tas, kuris kalba garsiai; bus 
išklausytas; tas kuris kalba pa
teliai — bus <atydžiau rišklausy* 
tas. Košės sviestu nepagadinsi.

/Nelabai seniai Naujienose bu
vo įdėtas Edmundo Jasiūno 
(apie jį ir jo rūpestį mūsų spau
dos leidiniais platėliau išsita
riau, Naujienose^ rašydamas ma 
rio įspūdžiuose Chicagoje apsi-j 
lankius) pasiteiravimas apie! 
1&79 m. sustojusį eiti Keleivį ir i 
apie to savaitraščio komplektų 
Lkimą.Tą paklausimą perškaitįs 
buvęs igametis Keleivio redak
torius J. Sonda buvo norėjęs 
pats parašyti paaiškinimą. Gąi-1 
la, iki šio laiko jo paaiškinimas 
Nauįinose nepasirodė. Gal jis, 
kasden atlikdamas ilgus “pasi-^ 
spaciravimus”, o savaitgaliais. klaidingas kiekinių skaitvardžų 
dalyvavimas Bostone esančiu©- kirčiavimas. Ypatingai rėžia au
šo lietuviškuose renginiuose, ne sį, kai tokį klaidingą kirčiavimą 
beturėjo laiko, o gal ir kitokios girdi per lietuviškas radijo va-

Sjnos prie Sodybos vyksta šaudy-1 lijono dolerių ir dingo 
mo ir kiti pratimai 

Tarp kitko.
susitvėrusią
mėlėso
užsibrėžusi plačiu mastu pasis 
kolintu propagandos 
veikti, bet labai abejotina,
grupė bus pajėgi. Ta grupė dau ’ ną, parodė dokumentus ir pa- 
giau panaši į juokdarių’kompa- reiškė norį siuntinį patikrinti, 

ar nevežama narkotikų. Patys 
sargai, kurių tarpe buvo ir poli- 

vežamas prekes 
Netrukus visi sar

gai buvo surakinti, mašina nu-

niją! Mums reikia ko nors dau 
giau apčiuopiamo!

Atrodo, laikas būtų rimtai pa- cininkas, leido 
galvoti ir nuspręsti, pasinaudo-1 patikrinti 
ti jau senu ir pripažintu išradi 
mu. Pastatykime, šiems laikams stumta į šalį, visi trys aukso ir 
atitinkamą modemišką, -sakysi- dolerių maišai išimti, paimti ir 
me, plastikinę sieną, kad niekas 
neįlįstų, nosies nekaišiotų ir 
kad niekas iš vietos nepajudėtų, 
kad joks kirminas mūsų pama
tų negraužtų!

Vyrai, apsitverkime!
: / Abus
‘4 * (Ėur. Liet:)

(Tęsinys)

Tai, matyt, į jo asmenybę įsi
siurbęs įprotis nuo pat jaunys
tės dienų, o ypatingai nuo io lai
ko, kai jis tvarkė ir vadovavo 
Bostone leidžiamą Keleivį, ku
riame. pasisplėpęs po J. Vanago 
slapyvardžiu, paminėdavo ir pa- 
reeonzuodavo kiekvieną Bosto
ne buvusį lietuvių renginį, pats 
jį asmeniškai aplankęs ir įs tiki- 
nęs to renginio vertingumu ar 
blankumu. Į tuos renginius J. 
Sonda pėdomis atžingsniuoda- 
vo, nekreipdamas dėmesio į at
mosferines sąlygas. Niekada į 
L s atmosferines sąlygas arba 
orė stovį nekreipdamas dėmesio 
ir kulniuodamas iš savo gyven
vietės, buvusios gero pusmylio 
atstumoje, į Keleivio biistinę. 
Nesvarbu, ar saulėta diena, ar 
lietus žliaugia, ar siaučia žieinos 
pūgą, privertusi ir tebeverčian- 
ti sniego pusnis, redaktorius yra 
Keleivio patalpoje ir čia triūsia- 
si, besirūpindamas, kad Keleivis 
laiku būtų paruoštas, išspaus
dintas ir ko greičiausiai pasiek
tų skaitytojus. Net ekspedito
riams, per lėtai* vyniojantiems ir 
į maišus kraunantiems išsiuntė Į 
mui į paštą Keleivį, prisieidavo j 
girdėti priekaištų už “tinginia
vimą”. Besibardamas, čia par 
griebdavo tą fizinį darbą dirbti. 
Sis-jo fizinis aktyvumas Įr per jį 
sukapitą fizinė energija ir pajė
gumas, padėjo jam prisikelti {šį 
“numirusių”, minėto priepolio 
ištiktam ir tęsti' svęiko žmogaus 
gyvenimą.

i ’ . - . ' ,
; Jackus Sonda šiemet sausio 

mėn. 15 d. atšventė savo gimta
dienį, kurio- tąsoje kitų metų į skirstymą ir kitokią istorinę me 
sausio mėn 
bingiausio amžiaus sukaktuves, 
įvedančias jį1.į 100 metų gyveni
mo eigą. Jackus Sonda yra gi
męs 1893 m. sausio mėn. 15 d- į

Visais laikais pripažįstama.kad braus. Šita jau žinojo mūsų tė- 
tvora labai geras išradimas. Nei 
paršiukas iš aptvaro į laukus pa 
bėgs, nei vilkas į aptvarą įsi-

XIJ lil
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Atsišaukimai su musų iškiliųjų 
veikėjų parašais

“Pasaulio lietuvis”, LB-nės oficiozas, skirtas balan
džio mėnesiui, tai liuksusinis leidinys: kreidinis popie
rius, o nuotraukų didžiausia gausybė. Tik labai gaila, kad 
jo turinys neliuksusinis, jį skaitant nejauti jokio pasi
gėrėjimo. Kadangi jo pagrindiniai rašiniai, išskyrus re
portažus, yra labai menki, priekabūs, kelią lietuvių tarpe 
erzelį, ginčus, net jų skaldymą, šį kartą iš jų paminėsiu 
vien du: vedamąjį ir dr. Petro Vileišio pokalbį.

Vedamasis be jokių rašėjo inicialų, kas reiškia, kad 
jį “surietė” pats redaktorius Bronius Nainys; Žinoma, 
tĮktę: rašiiiiąi ir tokie pokalbiai neduodą iąęivijąi nieko 
pozityvaus bei vieniiijaneim Dėl to reikia labai apgailes
tauti, nes jie atskleidžia LB-nės vadų neigiamą liniją, 
ypač prieš mūsų laisvinimo veiksnius, atskleidžia jų už
mojus, neobjektyvius jiems priekaištus ir apibendrinimus.

Labai menko lygio yra ir dr. P. Vileišio pokalbis, 
kuriame jis prisimena ALTos kūrėjus ir jo vadovus- Jis 
juos, kiek beįmanydamas, kaltina ir suniekina. Juos pri
stato mūsų išeiviškai visuomenei kaip kokius niekadėjus, 
net kaip kriminalistinio nusiteikimo žmones. .. Jis nu
tyli, kodėl jie jam buvo tokie “atšiaurūs”?

Kokius jis jiems reikalavimus statė, steigiant LB-nę 
Amerikoje? Jis nepaaiškina, kodėl Amerikos lietuviai 
priešinosi LB-nės šiame krašte įsipilietinimui? Mes žino
me. kad tie nesklandumai daugiausia vyko dėl pasiskirs
tymo darbo padalos. Ir kai LB-nė Įtikino ALTos veikėjus, 
kad LB-nės veikla JAV-se ribosis lietuvybės išlaikymų,: 
kad ji nekliudys ALTai veikti politinės veiklos, ji ir įsi-' 
pilietine. Bet žiūrint iš šios dienos laiko perspektyvos, 
ALTos veikėjai buvo toli pramatą žmonės. Ir ką, gi, šian
dien LB-nės vadai padarė? Jie susitarimą sulaužė. Va
sario 16-osios aukos LB-nės veikėjų grobstomos ne laisvi
nimo reikalams, o jos reikalams, steigiami nauji politiniai 
veiksniai, už tūkstančius dolerių samdomos svetimtaučių 
kompanijos Lietuvos laisvės kovai vesti.

Ir tikrai reikia apgailestauti, kad dr. P. Vileišis visa 
tai kelia tada, kai anie garbingi lietuviai veikėjai yra 
mirę, kai jie jau negali prabilti ir atsakyti Į tokius jo pik-

tai šiurkščius jiems taikomus kąltinimua, 2hm>w, )ū 
save teisina, kodėl jis anksčiau to nekėlęs, nes laikėsi 
Amerikos prezidentams taikomos tradicijos, kurių prisi
minimai skelbiami tik po 25 metų. Bet jis buvęs dar 
džentelmeniškesnis, nes prie tu 25 metų pridėjęs dar 
5 metus. Atrodytų, kad jis laukęs, kol jau paskutinis 
toks ALTos “niekadėjas” užmerks akis, mat, tada niekas 
neužprotestuos. Taigi, paskaičius tokj pokalbį, širc 
darosi koktu, kad dr. P. Vileišis, berods, buvęs diploi 
tinės tarnybos nariu, tokiu savo pokalbiu pasirodė e 
labai nediplomatiškas, tuo labiau žinant, kad tie ALTos 
steigėjai ir jo veikėjai kaip tik buvę labai garbingi lie
tuviai ir turį didelių nuopelnų mūsų patriotai. Tuo tarpų 
dr. P. Vileišis juos savo pokalbyje baisiai apjuodinu, 
žinant dar ir tai, kad jų pastangomis greičiausiai jis pats 
ir mes naudojamės šio krašto laisvę. Tiesa, jis savo po
kalbį remia viena liudininke, bet ir tojį jau kuris metas

I yra mirusi. Iš viso, visas šis jo pokalbis parodo ypatingą 
Į pataikavimą dabartiniems LB-nės vadams, net tiems, 
kurie patarnavo jos suskaldymui. _

Bet jį palikime ir grįžkime prie minėtojo vedamojo. 
Reikia stebėtis, kad jo rašėjas, rašydamas apie LB-nės 
įsteigimą, net nutyli kas gi ją įsteigė. Jis rašo, kad ją 
įkūrė kūrėjai. Kas gi tie kūrėjai? Tuo parodo, kad jis 
ignoruoja Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą. Jis 
aiškina kokiems tikslams LB-nę kūrėjai įkūrė. Ogi tam, 
kad tarp išeivių išlaikyti lietuvybę ir atkovoti nepriklau
somybė. Kas liečia lietuvybės išlaikymą, tai taip, bet ne
tiesa, kad VLIKas, būdamas laisvinimo yeisknys, kurtų 
šalia savęs dar kitą laisvinimo veiksnį. Kai VLIKas 
kalba apie LB-nės politinę veiklą, reiškia, kad ji jam 
ateis pagalbon jo tikslams vykdyti.

Tą.i liudija ir VLIKo paskelbtas principas: “Reikia 
išlaikyti, remti ir stiprinti Vyriausią Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetą, tęsiantį tautos valią, dirbti ir kovoti už 
nepriklausomybės atstatymą. Ir kad vertinama kiekviena 
laisvės kovos iniciatyva, tačiau, kad ji būtų suderinta su 
Lietuves laisvinimo veiksnių politika ir taktika...” Tad 
aiškiai matomą, kokiam tikslui VLIKas įsteigė LB-nę ir 
kad jis vertina ■ kiekvieną laisvės kovos iniciatyvą, bet 
reikalauja, kad ji'< būtų suderinta su Lietuvos laisvinimo 
veiksnių politika ir taktika. Ar dera tada “Pasaulio lie
tuvio redaktoriui klaidinti visuomenę, skelbiant, kad 
LB-nė yra tolygi Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui ir nutylint, kad LB-nė yra išeivių organizacija 
pagelbėti laisvinimo veiksniams taip, kaip ir viąoą kitos 
lietuviškos organizacijos. -• -• -

Rašėjas nusiskundžia, kad ne visi pritaria LB-nės 
idėjai. Tai netiesa. Nepritaria ne idėjai, bet jos vadams, 
kurie VLIKo jai skirtus tikslus iškreipė, ją nukreipė į 
grynai politinę veiklą. Tat, kol LB-nės vadai ta nesupras, 
nėra jokių vilčių, kad ji apjungtų lietuvišką išeiviją. Juk 
mes visi žinome, kaip yra svarbu ir naudinga’ darbų 
padala.

Jis kaltina VLIKą. Mat, anot jo, VLIKas Tautos įga
liojimo karūna pasidabinęs, dėl kurios tikrumo buvo dau
gybė abejojančių, visgi pasiliko sau teisę vadovauti... 
Klausimas: kas gi ta, jo manymu, yra daugybė? Manau, 
kad visi žino, kas VLIKą įkūrė ir kokius pavergtoji tauta 
uždavinius atlikti jam patikėjo. Ir dėl to niekas neabe
joja. Abejoja tik “Pasaulio lietuvio” redaktorius Bronius 
Nainys, visi VLIKo priešai ir pavergtoje Lietuvoje dau
gybė okupanto tarnų. Bet toks “Pasaulio lietuvio” iš-, 
šokis prieš Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą 
jo nesuniekins, jis tik parodo redaktoriaus ir visų tų, ku
rie šį redaktorių pašaukė “redaktoriaųti”, veidą.
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Stipru U ilgas plojimas.
Būt 4 labai gera i? Lietuvos 

Šaulių S-gąi naudinga, kad kas 
nors bešališkai pasistengtų iš
aiškinti tų kylančių gaisrelių 

ir jų pradžių. Gal tada 
Ijc ga ėreliai užgestų, nes prie
šingu atveju jie gali plėstis to
liau. Kumščiu ir šaulių mėlynių 
iš Sąjungoms vargiai kas bus ga
lima atsiekti, nes nuskriaustieji 
Visada randa užtarėjų ir skriau
dėjam neapykanta vis didėja.

ALTos pirmininko dr. Kazio 
Šidlausko sveikinimo žodis:

“Gerbiamas pirmininkę, ger
biamoji Lietuvos generaline kon
sule, aukštieji garbės svečiai, 
suvažiavimo atstovai ir atstovės, 
šį rytą man tenka maloni prcfga 
perduoti Lietuvos Šaulių;S-gos 
Tremtyje suvažiavimui Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Valdy
bos sveikinimus. Manau, kad ne
suklysiu pasakęs, kad LŠST yra 
viena iš pačių patriotiškiausių 
tremties organizacijų. Tat ir ne
nuostabu, kad męs matome šau
lių aktyvų prisidėjimą prie Lie
tuvos ląisyinimo darbų, ypatin
gai minint Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo' sukaktis šven
čiant Vasario 16 minėjime. Man 
rodos, kad pati organizacija tu
rėtų irgi daugiau aktyviai Įsi
jungti, prisidėti prie tos Lietu
vos laisvinimo veiklos. Lietuvos 
laisvinimas nėra tokios rūšies 
politika, kurioje Šaulių organi
zacijai, kaip tokiai, būtų nepa
togu dalyvauti. Toliau aš noriu 
palinkėti suvažiavimui sękmin- 

■gos darbuotės, padaryti reiki.a- 
'hiusVsprendimus įr nutarimus, 
tad LŠST toliau plėšiusi'kles
tėtų. Ačiū.” '

' Plojimas. . g
; įĮįačią pagrindinę kalbą, kuri’ 
yrą savotiškai įdomi ir gana 
keistoka, pasakė Sąjungos .pir- 
niminkas. Kalba buvo skaitoma 
iš rašto. ir apgalvotai parengta.

: LŠST SĄJUNGOS PIRMI- " 
NINK0 KALBA į ... 

r . r* • L- *7 >7,^ vy;.

“Sesės ir broliai šauliai, pra
dėsime savo posėdžius. Darbo
tvarkė yra plati, daug apie ką 
Seikės išsikalbėti . nuodugniai 
šiandien. Pradėdamas turiu pa
reikšti, kad šis šuvąžiavimas ga
lėjo ir neįvykti, kadangi ketėir- 
tad-enj buvęs Garbės Teismo 

jie nežinotų, kad ALTos ir VLIKo griovikams tokių as- kmerikieeių teismą, reikalauda
mas, kad šis suvažiavimas butų 
sustabdytas”. /. \ .1

Buvęs Trarbės Teismo pirmi- 
hinkas iš publikos pareiškė: 

“•Netiesa”. — .
(Bus daugiau)

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS

(Tęsinys)
Aš dabar parafrazuoju šaulių 

priesaiką: “Tepadeda jums Vieš
pats Dievas jūsų vieninguose 
darbuose Tėvynės Lietuvos iš-

laisyiuįpiui .ir tautinio atsparu
mo stiprininiui bei š&Jlių: S-gos 
ęriyiiui. Labai nuoširdžiai Kukiu 
sėkmingos, vieningos eigos šia
me suvažiavime.” ‘

Rąšo, taip pat, apie kažkokius paslaptingus, byrėji
mus bei lūžymus. Rašo ir apie kažkokius įgąliejimųsnvąf 
dovauti, kad partijų atstovai galį atstovauti, d visos1 išei
vijos. ąĮ^tov^įj.įirŲ^mo^ratiškai išrinkti, atstovauti ne
gali. Matyt, jis norėjot pasakyti, kad partijų atstovų galia 
yra ta pati, kaip ir organizacijų atstovų. Nęjąujgi jis, jąų 

■tiek neiąnand, kad partija tai ne organizacija. - . 7 1://
Tokie vedamieji ir tokie pokalbiai yra skelbiami 

prieš LB-nės rinkimus. Gaila, kad tie, kurie mūsų visud- 
menėje skaitomi iškiliais veikėjais, deda savo parašą ant 
tokių atsišaukimų, raginančių balsuoti už tokius LB-nės 
vadus, kurių linija yra griauti mūsų laisvinimo veiksnius. 
Deda savo parašą ir tada, kai savo pokalbyje pareiškę, 
kad aukų rinkimą Vasario 16-sios proga, visiems, prita
riant, atiduodavom Lietuvos laisvinimo akcijai remti... 
Ir kaip suderinti tą parašą, raginant balsuoti, kai LB-nė$ - 
vadai nori finansiškai sužlugdyti mūsų laisvinimo veiks
nius, kai aukos Vasario 16-osios šventės metu yra grobs-' 
tomoss LB-nės. Gaila, labai gailą, kad tokie*iškilūs vei
kėjai yra neapdairūs, vieną sako, o kitą daro. ė. Lyg

menų vardai yra reikalingi priedangai. Gaila, bet faktas.
Kaip suprasti Ateitininkų Federacijos vado Juozo' 

Laučkos parašą, padėtą ant atsišaukimo, raginančio bal
suoti? Argi jis nežino LB-nės vadų aukščiau išminėtus 
užmojus? Vadas turėtų atsiminti, kad toks raginimas 
Federacijai nėra naudingas, kelia erzelį, kadangi joje 
yra tokių (ir tai nemažas skaičius-), kurie niekad ne
sutiks, kad B-nė ALTą ir VLIKą sunaikintų.

A. Svilonis
— Chjca^oje lenkai sųvicko 

negendamo maisto 15Qtonų. jis 
bus pasiustas Lenkijon.

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Kokia teisybė? Pablūdai tu, seni! — ta 

pat pašaipa dėbčiojo prievaizdas.
— Ne. nepablūdau, ale visai teisingai reika

lauju ! Aš šito dvaro žemėje gimiau, užaugau, pas
kui laukus dirbau, rūmuose lekajumi tarnavau, 
už poną į rekrutus buvau atiduotas, vargau, krau
ją liejau, sveikatos netekau... Norėčiau dabar ir 
numirti čia, tad turėtumėt iškaršinti mane.

— Nieko nežinau ir žinoti nenoriu! Tokių se
nių mums nereikia. Kas gi čia tave dyką maitins? 
Eik per žmones ir elgetauk dabar!

Išstūmė pro duris ir išlodino su šunimis iš 
dvaro. Petras pastovėjo už vartų ir su pagieža 
pasižiūrėjo nueidamas.

Apsigalvojęs ėjo į Sokaičius, pas Jungėnus. 
Tai b’ivo tas pats kiemas, kur kadaise slapstėsi 
jaujoje. Senojo Jurgėno nebebuvo. Rado jo sūnų 
'ū. ir*3, pagyvenusį, praktišką ūkininką. Šis pa
lankiai prašnekino:

— Tai ką. tėvą:, iš kariuomenės grįžti?
— Nugis...
— Rasi pav? -gęs ir alkanas?

— Kaipgis...
— Tad sėsk už stalo. 0 tu, moč, nepagailėk 

jam viralo su uždaralu ir bryzą lašinių atpiauk. 
Tegul atsigauna žmogus. . .

Petras srėbė pagandom, garsiai1 ir skubiai. 
Šeimininkai visai nekreipė dėmesio, jie dirbo savo 
darbą. Tik vaikai atsidėję, labai smalsiai apžiūrL 
nėjo šį naują, nematytą žmogų. Labiausiai ste
bino jo žandikauliai. Jie aiškiai buvo matomi pro 
įdubusius, padžiūvusius skruostus ir taip keltai 

•maigė maistą, lyg ten būtų įdėti kerėbliški rie
šutų gniaužtukai.

Justinas Jurgėnas, kada po tėvo mirties tapo 
pilnateisiu, savarankišku šeimininku, toli gražų 

j nebuvo toks, kaip dabar. Visa galia buvo pasireiš- 
i kę jo būdo savumai — šykštumas, savanaudiaįcu- 
1 mas. Prie to prisidėdavo gana grubus elgesys ne 
| tik su prašalaičiais, bet ir su visa savo šeimyna. 
* Beveik be atodairos skriausdavo samdinius. Retai 
koka elgeta ar varguolis įžengdavo Į jo kiemą. 
Dažniausiai ties vartais jau bųdavę aprėkinamas 
ir pavaromas. Visi atrodė jam neužsitarnavę dy
kaduoniai ir tik beskriaudžią jį. Dėl to nuošaliai 
laikėsi ir nuo savo kaimynų.

Ir štai vienas įvykis gerokai pamokė Jurgėną. 
Taį atsitiko senokai, keliolika metų prieš Pęt^o* 
sugūžimą. Pamoka pasirodė reikšminga: jos nie
kad nebepamiršo jurgėnas. 0 priežastimi to įvy
kio buvo jis pats, tos pačios jo būdo silpnybės. La
bai jau mėgo spirgus košėj, bet šykštumas neleido 
jam suprasti, kad kiti taip pat mėgsta.

Išvirs, būdavo, šeimininkė sausą žirnienę ko
šę, pačirškins spirgų, supils į vieną dubens kraštą, 
atneš ant stalo ir pastatys dubenį taip, kad ties 

visi spirgai su taukais, o šeimynai be
veik sausą košė. Pradės katras iš šeimynos rū- 
gotį, Rąd sausa košė, sublius Jurgėnas, lyg bu- 
ŪUS, ^trūkęs iš tvarto: “Kaip tu drįsti, bambly, 
zaunyt, tokią košę peikt!? Tu savo gyvenime nie
kad nesi dar tokios valgę?, žiūrėk: kas šaukštas, 
tąi spirgąs — ir ae bęt koks, ale kaip žvirblio 
galvą T Pasems pagrečiui keletą šaukštų ir rodo.

Samdiniai turėdavo nutilti ir tylonųs ziub- 
tijVū sąusą košę, oK šeimininkas beryjąs sau spir
gus Ir vis gardžiuojasi: “Ai košė, tai košė! Vieni 
taukai! O spirgų — tai kiekviename šaukšte. Žiū- 
rąkit ijk vis po tris, po keturis!”
. Betas samdinys ištverdavo metus, pabėgda

vo, visos savo uždirbtos algos atsižadėjęs. Kaimy
nai pajuokdami įgildavo: “Justinai, kodėl taip 
dažnai ieškai šeimynos?” Jis pasipūtęs, išdidžiai 
atkirsdavo: “Kad aš išmintingas, tai ir nelaikau 
ilgai šeimynos, o kai jūs kvaili, tai laikot. Ilgiau 
pabuvusi šeimyna ima nosį riesti, pradeda ant 
šeimininko joti, o kas blogiausia — įpranta bet ką 
nugriebti ir paslėpusi ar namiškiams paskui per
duoda, ar su žydu ant ko nors išmaino.” ' , <

Vienais metais nusisamdę Jurgėnas berną iš 
toliau, nes artimesnieji nebėjo jau pas jį tarnauti. 
Šis bernas, vardu Jurgis, buvo vyras aukštas, stip
rus, sakytum, milžinas.

Susėdo prie stalo — Jurgėnas iš vienos pusės,

o bernas iš antros. Atneša Justinienė tą košę, iš
virtą kaip visada, kaip paliepta vyro. Pastato du
benį, kad taukai ir spirgai ties šeipiiųinku būtų. 
Jurgis, nieko nesakydamas, paima dubenį ir at
suka riebiąją pusę į save. Jurgėnas pamano, kad 
bernas netyčia -tai padarę. Jis vėl atsuka dubenį. 
Bet, kad bernas nesuprastų ,kodėl jis įtin dąro, 
sukdamas prideda:

— Man rodo, kad saulė šitaip sukasi.
Jurgis nutvėręs dar smarkiau pasuka atgal 

ir sako:
— E, šeimiųinke, niekus kalti: saulė taip 

sukasi!

Jurgėnas vėl suka ir dėdąsi tarytum, apžiūri
nėja dubenį:

— Na sakyk tu man, ųž jį ęįą pinigus 
mokėti? 0 žmona sakosi net šeštoką ušmokėjįsi. 
Už tokį dubenį šeštokas, tu supranti?

Bernas smarkiau nutvėrė dubenį ir pasuko. 
— Kodėl? Jis tiek vertas!
Jujgėnas supyko, peš suprato, kad bernas 

nusimanydamas sūMna dubenį. Jis bakstelėjo su 
šaukštu bernui į panosę:

— Ar Jnemuo^esi, kad prie stalo niekus iš- 
dariiiėji?’' ' 7 ' \vvr * •“ ' *' *'' -' > :

($118 daugis u)
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. R. VILIAUS

Vakarų vfjAi
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. M inkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, 1L 60608

ūk. Paul v. daugis 
• TOTTGMa* IJL CHIRURGĄ* SUSIRINKIMŲ

r.šJ-kA-ctbua: anuo dumpmut M

TEL. 233-8553
Service 855-4506, Page 06058

Brighton Parko Lietuviu Motery 
kluoo narį y susirinkimas įvyks Ket
virtadieni, gegužes 6 d., 1 vai. popiet, 
Aneies saieje, b. 1 auna u a ve. 
įvaręs Kviečiamoj auiianKy u, nes yra 
daug svaroių rėiKaių apdaru. Dus ir 
vaisęs. tugenųa Srrungys

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyKs penKiacuenu gegužes 7 d., 
1 vai. popiet, Aneies rvOjaK salėje, 
45uu So. i aiman Avė. Po susirinmniu 
bus vaisęs. A Kaiys, rast.

P/ieš Sovietų okupaciją, Lu
kiškės buvo viebintėlis Vilniaus 
kalėjimas. Dabar čia yra keturi 
kalėjimai ir trys koncentracijos 
lageriai. Ne veltui Sovietijos 
žmonės mėgsta posakį: “Gyve
nimas dabar yra geresnis ir 
linksmesnis”.

Maždaug 500 metrų nuo šv. 
Vartų (Aušros?), išilgai seno
sios Rasų gatvės, yra buvusio 
vienuolyno sienos. Nors vienuo
lynas yra paskelbtas architek
tūriniu paminklu, bet įėjimas į 
jį uždraustas. Uždarytas dėl to, 
;og čia dabar yra įrengtas KGB 
saugomas koncentracijos lage-

j

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

vėsinama laidotuvių koplyčia

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Strefet, Chicago

Tel. 226-1344

Dr. Jonas F. Mažeika 
D j)JS. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOM6TR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st SL TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

LdliUJN AS SJtUiSUllS 
aNKbTŲ, ruSLĖb IR 

* ęRUbTAlOS CHlkuRGUA 
2^56 WEST 63rd STREET į 

Vkuuiuom. axur&o. a—b popieų

Ofiso ceietožMi;

Pfbstatoš, inkstų ir šlapumo
— takų chirurgija.

< 5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337IQ

™ <8131

PERKRAUSTYMAJ

STATEMENT OWNERSHIP, 
MANAGEMENT AND 

CIRCULATION
(Required by 39 U.S.C. 3685) 

s 1. Title of publication — Naujie
nos. .

A. Publication No. 374940-0000.
2. Date or ruing — May t>, lbb2.
3. Frequency issue — uaiiy.

i A. No. ot issues published, annually 
.1— 257.

B. Annual subscription rate $40.
e. Location or kuowii uxrice oi pu

blication — 173^ ^o. JUaibiea oL, 
Cnicago, Ill. 6uc>08.

o. .Location or me headquarters or 
general ousmess unices or me puDii- 
sners — 1733 b. Jtiaisied street, uni- 
cago. Illinois 6U6O8.

b. Pubiisner — The Lithuanian 
News ruoiisning Co.', 1159 a. xiai^ceu 
St., Chicago, in. buoud. / \

Editor — Martin Gudelis, 1739 So. 
Ha islpu Street, cmcago. mųiois oūouo.

• Managing editor None.-
7. Owner:
Name and Address — The Lithua

nian News Publishing Co.: hiarun 
Gudelis, M. Šilėnus, on. Austm, w- 
ma Petraitis, V. GaiSKis, ±/3d ^o.

, nalsted TSt., Chicago, hi. t>0608.
S.* Known .bouunviuers, mortga

gees, ana ocher security Holders ow
ning or holding 1'percent or more or 
total amount or bonus, mortgages or 
other securities — None

J 9. For complection oy nonprofit 
organizations aumorized to m<ui at j

< special rates. (Secuon 132, 122, postal 
lYianuai). ' i

The purpose, function and the ex
empt status for Federal ^Income tax 
purposes.
fxl Have not changed during preced

ing 12 months. «r- ""
□ Have changed during preceding 

12 months.
(If changed, publisher must submit 

explanation of change with this state
ment).

10. Extent and Nature of Circula
tion.

A. Total No. copies printed: Average 
No. copies each issue during pre
ceding 12 months: 3,300, single issue

• nearest to filing date: 3,475.
B. Paid circulation
1. Sales through Agents, news dea

lers, or otherwise. Average no. copies

Kone, lageriai ir kalėjimai Sovietine
kairėje pusėje pamatysite “Ne
ringos” kavinę. Čia renkasi jau
nimas, j< mėgsta ir Lietuvos di
sidentai. Tai žinodama, Sovietų 
KGB, kelneriais ir kitais patar
nautojais įstatė savo žmones, 
ne-ėmigrantus komunistus, 
kelneriai dirba kaip šnipai 
provokatoriai, vaizduodami 
sieniečiūs. Tačiau KGB tuo
pasitenkina. Jie ištuštino prieš 
kavinę ėsaričio apartmentinio 
namo antrąjį aukštą ir ten įtai
sė telefoniniu pasikalbėjimų se
kimo cėntralę. Kavinės nišose ir 
po staliukais "buvo paslėpti mik
rofonai.

(Tęsinys)

Vilniuje yra laikoma speciali 
divizija, skirta riaušių numalši
nimui. Riaušės yra labai gali
mos, žinant vietinių gyventojų 
pasipriešinimą rusifikacijai ir 
siekiančią nepriklausomybės-

Lenno aikštėje yra LTSR 
Aukščiausias teismas. šiame 
niūriame pastate buvo teisti dau 
gelis lietuvių rezistentų ir disi
dentu.

Eidami nuo Gedimino aikštės 
Lenino (Gedimino) prospektu,

Tie 
ir 

už- 
ne-

Leidimai —• Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

Apdraustu parkraustytnu 
iš Įvairi y atstu m ų..

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1M2 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieni^ ir sekmadieniai* 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

tnnsliuojamoi iš mūšy stud i jot 
Marquetto Pirktų

Vedėja — Aldona Daukuf 
Tolefu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
ČHIČASo, R. 60629

RADŪO PROGRAMA
ISeniausia Lietuviu Radijo progra

ma Naujojoje Anglu<ne. iš stoties 
tVLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
aiadieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausiu pasauliniu 
tiniu santrauką. Be U, kotnenta- ■ 
rai, muzika, dainos, ir Mafdutės I 
Pasaką. Šią programą veda Stepo
nas ir Valentina Minkai. Biznio 
Reikalais kreipts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanu krautuvę, E. 
Broadway, So. Boston, Mast. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovaną

Kaliniai dirba arba radijo fab
rike, arba bandymų laboratori
joje. Laboratorija, kurioje dir
ba 1.300 kalinių, naudojami elek 
troninlų priemonių ir naujų la- 
.gerrių planavimmui. Lagerio ko 
mend.intaš yra pulk. Lukšas, o 
jo pavaduotojas — pulk.. Ado
maitis. Pulk. Itn. Novikov yra 
KGB operacijų vadovas-

(Bus daugiau)

— Britų gynybos ministeris 
paskelbė ,kad naikintuvas Shef
field” nuskandintas, bet už po
ros valandų pareiškė, kad jis dar 
plūduriudja.

EUDEIKI
GAIDAS -DA1MID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

each, issue during preceding 12 
months 900, single issue nearest to 
ining date 1,075.

2. To term subscribers by Mail, car
rier deli very ^orby other means. Ave
rage No. Copies each issue during 
preceding 12 months 2,325. Single 
.^sue nearest to filing.date 2,325.

. u. lOuai paid circulation: Average. 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 3,225. Single issue 
nearest to tiling date 3,400.

D. Free distribution (including 
uduipies) by Mail, carrier, delivery, or

Į uy o her means. Average No* copies 
each issue during preceding 12 
months 50. Single issue nearest to 
..aiiig date 50. • l*- 1

E. - Total No; of copies distributed. 
vSum or Įmes C and D)., .Average 
No. copies each issue during prece
ding 12 months 3,275. Single issue 
nearest to filing date .3,450.. . _
_ E. Office use, leftover, unaccounted, 
spoiled after printing. Average JNo. 
copies each issue during preceding 12 
months 25. Single issue nearest to 
Tiling date 25. ,

G. Total Average No. copies each 
issue during preceding 12 months 
3,350. Single issue nearest to filing 
date 3,475.
11.1 cerufy thi.t the statement made 
by me above ar< correct and complete.

Ch. Austin,.
Business managei

' — Argentina užgrobė Falk
land salas, o dabar nori, kad 
jiems būtų pripažintos suvereni
nės teisės. Sekretorius Pym tvir
tina, kad britai šu tuo nesutiks.

Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert

| Northwest fresh sweet 
gight off the stem, but they are also great 
treats liks these Cherry Dessert Nests. Spot 
with erpsm md coconut th-®
^xerzy sauca.

Lg luadoua
,fru*ted

__ _____ another ttnW ją
ęver delicate crepes, or layer with ice cream in parfait

L Northwest gweet cherries are on the market from
early AugusL To make ths most of this short sew>ą,

* push sweet cherries whenever the menu calls for fruit. And 
freeze a supply whSs they Y® at their peak for use throughout

■«/4•va
oraet 2

eup water
cup augar
tableapoona eožDftiTdi
tableapoona water / 
tabiaapoona brandy, or^ 

2/2 taaapoon brandy

1

l 2
2 

1/2

package (i oa.) 'erwoi
cheese, softened

tablespoons sugar
teaspoons Jem cm Jufe

peel
package sponge cakt 

dessert cups (6 co pa) 
cup flaked coconutl

_ . toasted
Hi charriei. Combine cherrfes, 3/4 cap water and 1/2 cap 

engar. Cook 5 minutes. Blend cornstarch and 2 tablespoons j 
water. Add to cherries. Cook, stirring constantly, until thick* į 
ened and smooth. Add brandy. CooL Combine cream ’ 
2 tablespoons sugar, lemon juice and peek Mix until smooth, j 
Ftoct outside of dessert cups with cream cheese mixture. Roll I

> -"1/2

Už geležinkelio stoties, Rasų 
gatvėje,^netoli nuo kapinių, yra 
vaikų lageris. Paaugliai vaikai, 
tarp 14 ir 18 metų amžiaus, ten 
dirba mechaninėse dirbtuvė-

Maždaug toje pačioje vietoje, 
už Šv. Vartų (Aušros?), už įėji
mo į anksčau buvusį katalikų 
vienuolyną, .yra du lageriai vy- 
rams Jr “šdfa^” t y. speciali 
mokslinė laboratorija, kuYioje 
dirba įkalintieji projektpotojai. 
Virš seno'6 vienuolyno vartų 
yra. stiklinis bokštas su elektri- 
niniais įrengimais, naudojamais 
lagerio sargybų.
/‘Šaraga” yra ^naudojama pro

jektavimui kontrolinių elektro
nikos aparatų, skirtų Sovietijos 
kone, lageriams ir kalėjimams, 
kad kaliniai negalėtų pabėgti. 
Vienuolyno sienos yra sužymė
tos, kur specialistai tuos intru- 
mentus tikrina ir bando. Pana
šūs instrumentai yra įtaisyti ir 
Berlyno dienoje.

Šalia šio pastato yra kitas vy
rų lageris su 500 kalinių. Nors 
viešai sakoma, jog šitie kaliniai 
yra gydomi nuo alkoholizmo, ta 
čiau tikrumoje jie' yra naudo
jami prievartom darbams.

Maskvos gatvėje yra pereina
masis kalejimr s- Vilniuje yra 
tiek daug kalinių^ kad reikėjo 
specialaus kalėjimo tų kalinių iš

— Argentinos vyriausybė už
tikrino sekretorių Hąig, kad ar- 
gentinieeiai atmetė ^Sovietų Są
jungos ir Kubos pasiūlytą mill
taring paramą. x

— Britų kabineto nariai rei
kalauja tuojau užimti Falkland 
salas, nes dabar jie turi pakan
kamai jėgų.

— Naujai išrinktas Salvadoro 
prezidentas nenori tartis su įsi
veržusiais Kubos- partizanais. ’ 
‘‘Mes turime siekti faileoš, bet 
ne pasitarimais šti įšibroveliaiš”, .« 
pareiškė prezidentas Magana. T

know Your heart

SOM^CM'C'AGp CLUB T!*3 ON

don’t Cut in Be,tween cars 
THAT ARE ALLOWING- safe 
FOU.-OVVING DISTANCES— < '

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

rURIMfe
KOPLYČIA*

VISOSE MIEST>
DALYS t.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Teh; 652-5245

l'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO šERMENINŽ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN!

Aikštės automobiliams pastatyti

Ukicaroe 
jUetsvių

Direktorių

ĄĄMULANSO
patarnavimai

STEPONAS C. LACK IR SŪNŪS
(LACklWJCXl

7*1211
11C2S SOUTH WEST HIGHWAY, raio« Hil.., J II. y 74*4411

TA IAk1> 7-1JIJ
I 
1

f

T«L: OLympic B-1H1

PETRAS BIELIŪNAS
045 So. CALIFOfcNIA AVĖ. TeL: LAfayHte 1-3371
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nai, 2-3 vaikams. Aš esu tikras, 
kad tokio didelio pikniko metu 
iš tavęs paimlų mažiausia 503 
puodukų. Vėl kokius 500 puodu
kų mislv.žtum į kitą miestą ir

VERŽIMASIS Į AMERIKIEČIŲ TARPĄ
Amerikos n e priklausomybės 

20ū metų sukakties proga buvau 
j išleidęs keletą šimtų puodukų 
Įsu viename šone Vytauto Di-ltą patį padarytum. Pervažiuo-* 
į džiojo paveikslu, o kitame šone turn per kokius 10 miestų ir vi-j 
žodžiais: “Lietuva brangi, mano sur taip darytum, tai tokių puo-f 
tėvyne, šalis kur miega kapuos * dūkų išleistum keletą tūkstan- i 
<1 dvyriai”. Jie buvo pardavinė- čių 
jam: pč 3 dolerius. Iki šiol jų dar raudi.’ 
mi pusės neišparduota. Aš gal
voju, kad toks puodukas luri gab'ma gauti keletą stiklinių 
būti kiekvienoje lietuvio seimo- aians jr stikliukų degtinės, 
j e 
į tokį puoduką kavos, paduodi 
pyragaitį. Paprastai amerikietis 
paklaus, kas čia yra ant to puo
duko. Pasakai, kad tai yra Lie
tuvos didysis kunigaikštis ir vė
liau jam neilgai — vieną ar dvi 

( minules aiškini apie tai. Mano 
žr.ona net kelis kartus ameri
kiečių buvo pakviesta paskai- 

! toms apie gintarą ir kitus Lie- 
' tuvos išdirbinius ir t.t.

Gal ne vienas skaitytojas pa- 
1 sakys: "Ko tu čia raudi, jeigu ne
moki organizuoti. Nusivežtum 
kokius 500 puodukų į didelį lie
tuvių pikniką, į kiekvieną puo
duką įpiltum alučio ar degtinės 
ir tai pradėtum veltui dalinėti. 
Pamatytumei, kaip lietuvis pa
sakytų. kad jis nori paimti vie
na

Vienas dr. V. Balčiūno straips
nis, atėjęs porą dienų pr es jo 
mirtį, jau buvo atspausdintas 
Naujienose. Po daktaro mirties 
atėjo dar du dr. Balčiūno ranka 
lasyti straipsniai. Sis straipsnis 
buvo rašytas balandžio 13 d , o 
Naujienas pasiekė balandžio 19 d. 
Jį spausdiname šiandien, kai ve 
1 onis palaidotas ir atspausdinti 
pranešimai apie daktaro mirti ir 
laidotuves. Tuojau spausdinsime 
ir sekanti. N. Rad.

Aš galvoju, kad jūs neseniai 
skaitėte iš prezidento Trumano 
paliktų prisiminimų, kad jis no
rėjęs užmesti atominę bomba 
ant Stalino. Jungtinių Valstybių 
prezidentas Trumanas tai būtų 
ir padaręs, jei mes būtume mo
kėję pieiti prie senatorių ir kon- 
gresmanų bei kitų žymių žmo
nių, liet mes nemokėjome. Tuo 
laiku, užmetus atomine bomba: 
ant Stalino, Lietuvėlė būtų bu
vusi laisva, s v. Petro parapija 
po dalyvavimo Tautų pasirody-j 
ine Mihvaukėje 1981 niekais, 
pati turėdama didele skolą, pa
skyrė vargstantiems lietuviams j 
ŪOO dolerių. Taigi, žmonės mo
kėjo prieiti.

Kiekvieno lietuvio pareiga 
veržtis i amerikiečių tarpą. Ne
žinai, gal paprastas žmogelis 
turi pažįstamą kongresmaną, se
natorių ar kita žymu žmogų, ku
ris mums gali daug padėti.

o dabar tu tik raudi ir
Nm<L ŽMnė —- PardavInMH 
KKAL SSTATI FOR SALI KKAL KSTAT1 FOB KALI

t
Aš žinau, ksd už 3 dolerius

a amerikietis. įpili jam i)auguma galvoja: “Štai kokia O" JU
didinga Lietuvos praeitis, tai vi-;- 
si kdi turi šokinėti apie mane”. » 
Šitaip n ekad nebuvo ir nebus. B ‘

Man teko asmeniškai Votie- . f IJ'X-'i ~ -
tijoje susipažinti su kpt. šapro- B.ĮEMp/ ą.’
nu, kuris buvo' Lietuvoje Karo jK~L- '^j| • i
mokykloje adjutantu. Jis gerai S
pažinojo gen. Musteikį ir su juo '-i J
išsikalbėjo apie paskutines Lie- >•-
tuvos nepriklausomybės dienas, •
bei valandas. ■

G;n. Musteikis, maždaug 1-2 
mėn. laikotarpyje prieš Lietuvqs( ■HHKsHbE-L—__2__■

okupaciją, sakė gen. Vitkaus-1 i - ==^=
kui: Laikykimės visi kartu. Ne-' jas Vitkauskas nepaklausė. Jis Visos narės kviečiamos daly- 
siųsk dabar karių pratyboms į neį yj^ sunkiųjų kulkosvaidž:ų vauti.
poligoną, nes^nežinai, kas gali, kuopas išsiuntė pratyboms. Jei-’ 

gu būtų buvęs krašto apsaugos j 
ministeris kaip Hermanas Kut-j 
kevičius, kai Lietuvą užpuolė j

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOJ ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIM0KUIMA1& ‘4 I 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS į •

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, ID. TeL 847-7741 ’ “ -L S

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI. >

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

poligoną, ] 
atsitikti, nes Rusijos Įgulcfs yra 
Lietuvoje. Turime turėti planą, 
kaip jas likviduoti, jeigu jos no-

Valdyba ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR PAJAMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantugtai ir sąžiningai. 
KLAUDIJOS PUMPUTI!

4514 S. Telman Ave. 
Tel. 927-3559

ROŽĖS PRIE ROMO 
KALANTOS PAMINKLO

Gegužės mėn. 15 d., šeštadie-
1 vadai/kiek Čia yra priešo, atsa- 'nj, 12 vaL, R. Liet. Bendruome- 
kė: “šoblėmis suskaičiuosime”.' nės Marquette Parko apylinkės 
Ir suskaičiavo’, pa klojo apie de-J valdyba- prie Romo Kalantos pa- 
vynis. tūkstančius švedų. Pats 'minklo, Šv. Kazimiero Lietuvių 
švedų karalius ant svetimo ark- kapinėse, padės gyvų gėlių vai- 
lio vos spėjo pabėgti į laivą. ! niką, paminint 10 metų sukaktį 

Gen. Musteikis turėjo pasaky-; nuo jo susideginimo’.
ti: “Aš esu krašto apsaugos mi-Į Prašome visus narius ir drau-l 
nisteris ir aš tamstai įsakau”. Į gus dalyvauti • iškilmėse. Auto- 
Jeigu gen. Vitkauskas būtų ne-jbusss nuo parapijos bažnyčios 
paklausęs, tuojau eiti pas minis-. išeis 11 vai. Valdyba
terį pirmininką ar Lietuvos res
publikos’prezidentą’ir pareika
lauti jį pašalinti iš kariuomenės 
vado vietos. Jei šie Būtų nepa
klausę, atsistatydinti. Jeigu lie- 
tuviai būtų pasipriešinę, Sovie-;

ą toki puoduką sau, kitą žmo- rėš užimti Lietuvą. Bet genero- j švedai! Kai jį paklausė dalinių j
_ _ — ' T'O/lnJ * IrirxL- zii’n xrv>o nrinorv o + c o ’ Y'i 1

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laikyti egzaminą.

Tu vėl būsi raginamas (—a) balsuoti frontininkų užvaldytoje 
organizacijoje — Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APŠISPRĘSK. ✓ ‘
1) Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir ALTos grio

vėjų užmačias? r -
2) Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikią .pasidalinti - 

darbo sritimis, o veikti “savarankiškai”, nežiūrint, ką kiti daro?
3) Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių bendros organiza

cijos būtų perimtos Į vienos grupės “valdžią”"ir naudojamos 
tos grupės siekiams vykdyti?

4) Ar manai, kad ALTos ir VLIKo finansinės paramos ma
žinimas yra mums naudingas? .

5) Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali atsverti šim
tus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių skaitytojų,- organizacijų 
ir telefono knygų sąrašus?

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš okupantui į
palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko kursus Vilniuje ir už- • J 
augtų pilnais okupanto pataikūnais? 'a-

7) Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti. jaunimą nuo vy
resniųjų yra naudingas išeivijai ir visokeriopai remtinas?'

8) Ar pritari, kad saujelė vienos grupės frontininkų turi
teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, d šimtai tūkstančių “liku
siųjų” turi klausyti jų komandos? I

9) Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiškiausi iš pačių 
demokratiškiausių” ir sukurs labiausiai demokratinę išeivijos 
santvarką?

JEIGU Į VISUS ŠIUOS KLAUSIMUS GALI ATSAKYTI 
TRUMPU IR AIŠKIU “TAIP”, TAI NESVYRUODAMAS DA
LYVAUK IR BALSUOK GEGUŽĖS MĖN. RINKIMUOSE.

JAV R. Liet. Bendruomenė

BEGINĄS ĮSIKŪRUSIŲ 
ŽYDŲ NEBEVARYS

JERUZALĖ, Izraelis. — Begi- 
nas sekmadienį pareiškė,’ kad jis 

tai nebūtų galėję tvirtinti, kad \ svetimose žemėse įsikūrusių žy- 
Lietuva savo-' noru įsijungė į i du daugiau jau iš tų vietovių 
SSSR, valstybių tarpą.SSSR valstybių tarpą. ] nebevarys., Jam buvo labai

Kada JAV įšventė 200 •metu j skaudu išvežti žydus iš įvairių 
nepriklausomybės sukaktį ir da-jkoloni^ Egipto , žemėse, ypač 
rė filmą, kuTiš 1976 metais bu-i Sinajuje.

Į Per 15 metų Izraelio žydai 
Įsteigė labai daug derlingų ko

vo demonstruojamas 30 Europos 
valstybių, tai71975 m. filmo ga
mintojai atvyko., į Milwaukee lonijU- žYdai Sinajuje paliko 
Tautų pasirodymą,.! tai, į filmą! gražiai pastatytus ūkius, derliu- j 
buvo įtraukta keletas tautinių * g503 daržovių ir javų laukus, ką- 
šokių ir keletas tautinių parodė-i ~ .
11., T XtXL. r:i™___ ’

-y - - - — ’ v *■ —■

tuvių parodėlė. Taigi, žmonės a 
iinokėjo prieiti prie filmo ga-j^urias Izraelio nacionalistai vi- 
rūpintojų. 2 \ s ' • siškai išnaikino. Jie sunaikino
; Aš manau, kad kiekvienas, I vandentiekį, išardė tvoras, ap-

• kuris save dar . skaito lietuviu,; g^ovė namus, o Jamit srityje 
turi veržtis visais būdais į ame-!l'e net iškapojo 12-15 metų 
rikiečių tarpą, nesvarbu kokios! va^medžius.

• politinės 'Partijoj j $ būtų. v
Dr. Vytautas Balčiūnas

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 7.76-8700

D’t M ES I O 
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblIU

Liability apdraudimas pensinį-
- kims. - Kreiptis:
A- LAURA |.T!f

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775. ; .4

“LIUCIJA”
Miko Šileiklo apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdintą.
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 
auterių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago, IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug

šokių ir keletas tautinių parodė-j Avines ir .avims pievas. Vieto- padėti teisininko Prano ŠULO 
-lių. į šitą filmą pakliuvd ir lie-; mis i^a^tai viską paliko ne- paruoštą, — teisėjo Alphonse 

: lietę, bet buvo ir tokių vietovių, WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkbmis 
‘‘ormomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Dengiame ir taisome visu rū- 
šią stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimas Ir Taisymas 
2644 West IWi Stnot 
f»L REpubllc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus I

P. MEDAS. 4059 Archer AvMwt;
CMcaso, Iii 60432. T«LYA7-59R

f" .... ..........................-—T i ■ i' ■ '

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

! KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

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

Dabar izraelitai steigia savo 
>kolonijas buvusioj? Samarijo'je 
j ir kitose dešiniojo Jordano upės' 
I kranto vietovėse. Kad arabar ♦į Pr'e jų neprisikabintų, jie prisi- 

J pirko dirvonus, o dabar tuose 
dirvoniuo’s . stato pavyzdinius 

A . į ūkius.
— Kun. Prunskis organizuoja j —---------------- 5

kitakalbių laikraščių redakto-!
(rių pasitarimą ALTe? - į — Prezidentas Reagan pąsiū- 

įlys įvesti poterius mokyklose, 
bet Kongreso atstovai pasiprie-

TRUMP

NEMALONUS NUOTYKIS

— Žinai, Stasy, vakar pas Žal- 
čiūnus buvo nemalonus inciden
tas: Antanas staiga pabučiavo 
panelę Onutę į lūpas ir 
degino!

— Ar gi bučkis buvo 
karštas?

— Ne, jis nepastebėjo, 
ponelė Onutė rūkė cigaretę.

nusi-

toks

kad

| — S.L.A. 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie- šins prezidentui. Jie nenori.be- 
ni> gegužės 8 d., 12 vai., Chica- reikalingų ginčų, kokius pote- 
go Savings begdrovės patalpose, ius kalbėti, kai yra tiek daug 
6201 S. Western Ave., Chicagoje. įvairiai tikinčiu.
___  *pc t*

ius kalbėti, kai yra tiek daug

Pakartojimas pliatkų nėra 
malonus dalykas, bet ką gi kitą 
su jais darysi? —; pastebėjo vie- 
nungis iš Bridgeport©.

; JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI
* J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
WSIBASTYMAI

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

ENERGY

Chang* the oil and t 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.
Don’t be a Bom Loser!* ' ’ ry

» * i * t ‘ r

M. š i M K U S ' - : !
v. J? ; £ k
j, I• ’Notary Public^ < / ‘

; income tąX SEAyiCE:. 'j 
4259 % Maphwopd'aTeL 354?745O 

Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.
^asaaaBBeaBaHBaannHBaBasaanaaEmB^9^

HOMEOWNERS POLICY
F. Irpoll*. A«enf ■ 
WOIft W. 95th U "gf*. 
Ivu*. Port Ui, 
40642, - 424-U54 VT^

bM* Ute Casua l

AdvolcAtta
GINTARAS P. CKPRNA1

Darbo ▼tlarxioc nuo 9 tbL ryte

Ir pagal nMtarim*.
TcL 776-5162 arta 776-S1W 

Wert ttrd Street 
CMetca, m. f W2f

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

TC ‘t ‘■sw’fntK — t Thursday, Mąy 6, 19fa




