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■■ “RELIGINĖ LAISVĖ PASMERKTA
> į - MIRČIAI”
Tokiu pavadinimu prancūzų 

mėnraštis “Catacombes*’. (Kata
kombos) š. m. vasario mėn. lai
doję išspausdino’ J. G. H. Hoff- 
-mano ilgą: straipsnį, Priminęs, 
jog Vakarai yra nebyliai apie 
tai, kas vyksta Sovietų aneksuo
tuose Pabaltijo, kraštuose, autd- 

’ rius pabrėžia, kad rezginės lais-

Lietuvių Informacijos Centro 
medžiaga. Jį užsisakyti galima 
šiuo adresu: North Atlantic As
sembly, 3, Place du Petit Sablo'n, 
1000 Brussels, Belgium.

’ (Elta)

BANDO SPRĘSTI FALK- 
LAND SALŲ KLAUSIMĄ

WASHINGTON, D.C. — Pre-
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vės paneigimas yra ir liks aks
tinas į atgauti- nepriklausomybę zidentas Ronald Reaganas, pasi- 
ip tautinį suverenumą. Daugelis taręs su Brazilijos prezidentu 
slaptų ir viešų lietuvių, latvių ir Joad Baptista Figueiredo, priėjo 
eįstų pareiškimų ir. protestų bu- j išvados, kad konfliktas tarp Ar- 
yo nukreipti į Jungtines Tautas, I gentinos ir Britanijos turi tuoj 
Tarptautinę Amnestiją,. Bažny-| būti išspręstas taikiu būdu. Brv 
č;ų Ekumeninę Tarybą, Europos tai jau paleido Pietų Georgia sa- 
Saugumo/ Konferenciją, JĄV Joje ’ suimtus Argentinos karius, 
Kongresą, Vakarų Europoj ko- o dabar priėjo įsitikinimo,. kad 
npunistin'ės partijas ir.-įnUs or-1*1-’ «-.v _<• i. . /
gahizacijąs.. -,'į -įf^'' į. s'
'-jPąsirašips Helsinkio susitari

mą, . pąire-iiškinįudse reikalauja
ma, kad Sovietai laikytųsi tarp
tautinių įsipareigojimų ir savos

, kctostitucijos nuostatų,Tiečiančių 
'' žrnogatis teises. Ąiįtcirius ypa-

abi šalys, viena kitos neskriaus- 
l damos, privalo tuojau sustabdy
ti įtarimus veiksmus ir išspręsti 
Falkland salų konfliktą.

Britai jau: sutraukė pakanka
mai ginkluotų jėgų prie Falk
land salų ir jie pajėgtų išnai
kinti visus salose esančius argen- 
tiniečius, bet šio žygio britai-kol

RritaiNTapasiFu'ošęleistMrgen- 
kiadLietuvoje 197Ū> metais 520 •} t mos kariams išvažiuoti namo, 
kunigų iš ,708 pasirašė, protestą j Jungtinių/Tautų generalinis 
prieš*naują sovietinį įstatymą^'sekretorius i Javier Perez de 
apie Tėli^ijoą.j-"pūtiką. Savo] Cuellar?-;dąę,.j-ra opttmi^as. Jis 
straipsnį : Hoffman baigia šiais] dari tikisi ko'nf liktą užbaigti de- 
žodžias:/:/ /Ui'.' ; \, x

^^Progfama/ ’kuri' reikalauja 
musųdėmesio.. kankįniiį auka,' 
kaliniu ,
chiatfiriėsę Irgcajfnėsė, moralinis i 
ir fijąniš ;Į;ąnkįnimaš, pej-sekio-. 
jaunųjų’dėl ^VŽr^l’igiriK) ar tau-’ 
tinto 'tikėjhno atspūramas — vi-

rybu keliu.

/ 3,000 KARIŲ IŠPLAUKĖ ;
J FALKLAND SALAS 1 >

LONDONAS; Anglija.
džiausiąs Anglijos keleivinis lai
vas “Queen “Elizabeth II” buvo 

r ' - . ' :paruostas • kariams nuvežti? į
sa mus įpareigoja raginti Keleivinis laivas

• turėjo .' liuksusinius vienetus,
apw^mp-.teišbūtų pripa- dau-lį saliu ir-gal-jo r Atlįn. 
zmtą estams^ latviams jr lietu-į tą .\eturias dienas ramiai per- 

_ azartinis °^a* j vežti tūkstančius keleivių. Da- 
Pacinl . ,.mas Latvijoj . bar jjs pritaikytas kariams per-
ir Lietuvoje būtų pripažintas ve^

Visi “Queen Elizabeth II” san
dėliai prikrauti maistu ir karo 
medžiaga, kad kariai galėtų 

’ saugiai pasiekti ne tik Falkland,.
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Visoje Lenkijoje vakar buvo paskelbtas 15 minučių streikas, kurio poli
cija nepajėgė sustabdyti. Lenkai reikalauja panaikinti karo stovį.

bet ir kitas britų salas pietų At
lante.; Britai nenori, kad pasi .__ .. _............................. ............ . _ _____
kartotų Falkland pagrc’bimas. '{LĖKTUVUS, NETEKO HELIKOPTERIO 
■ Trečiadienį “Queen Elizabeth 
II” susodino. 3,000 britų karių, 
leido šeimoms atsisveikinti su 
jais ir iš'uosto išplaukė į pietų 
Atlantą. Didįjį britų laivą lydi 

.dar vienas lėktuvnešis, kad pa- 
keliuje kas nebandytų pastoti 
kelio arba užpulti vežamus 
karius.

BRITAI NUMUŠĖ DU ARGENTINOS

PIETŲ GEORGIA SALOJE SUIMTUS ARGENTINOS 
KARIUS BRITAI NUVEŽĖ Į MONTEVIDEO

LONDONAS, Anglija. — Tre
čiadienį priešlėktuvinės britų 
patrankos numušė du Argenti
nos lėktuvus, atskridusius ap
šaudyti britų karo laivus, prane
šė britų gynybos ministerija. 
Tuo pačiu metu britai neteko

PASKELBĖ BREŽNEVO DUKTERS 
IR SŪNAUS ŠMUGELIAVIMUS :

GEN. ANDROPOVAS VADOVAUJA VIDAUS SAUGUMUI, 
TVARKO VISUS UŽSIENIO ŽVALGYBOS DARBUS -

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas gavo 
slaptą Amerikos saugumo įstai
gų raštą apie Brežnevo sveikatą 
ir numatomą Sovietų Sąjungas 
valdovą.

Saugumo organai turi tiks
liausių žinių apie Sovietų Sąjun
gos valdymo sistemą, jie yra

Yra pagrindo manyti, kad turė
jo kietą daiktą. Berija sudribo. 
Tada pribėgo kiti polilbiurd na
riai ir jį pribaigė. Kad reikalas 
būtų tikras, salėn buvo papra
šytas karininkas, kuris paleido 
kelias kulkas. Beriją spaudžiu
siųjų tarpe buvo ir Andropovas.

Andropovas tame pačiame po-
Į įpareigoti informuoti prezidentą i sėdyje pasižadėjo niekad nesi- 
apie tai, kas gali būti būsimas 

j Sovietų Sąjungos valdytojas, 
į Tikslių dudmenų niekas tuo tar
pu negali turėti, bet gali būti 
pagrįstas spėliojimas. Preziden
tui pasiųstas 45 puslapių raštas, 
kuriame, duotos turimos žinios 
apie 68 metų Andropovo veda- 
mią darbą, turimus organizaci-: 
nius gabumus ir pajėgumą tvar
kyti krašto reikalus.

Andropovo įtaka Sovietų Są
jungoje yra didelė. Jis gerai in
formuotas apie užsienio reika
lus, .nes/"jis vadovauja visai Sd-’ 
vietų žvalgybai /ir-yedaęiięo^! 
darbams- tržsienyjer Jis 'yra gė
riau informuotas negu Gromy- 
ka, nes užsienyje jis turi kelis 
kartus daugiau atstovų, negu 

.užsienio ręikalų ministeris Gro 
: myka. Be to, kiekvienas užsienio 

reikalų ministerijos atstovas, 
prieš važiuodamas į užsienį, 
privalo glaudžiai bendradarbiau
ti su Andropovo vadovaujama 
žvalgyba.

Krašto viduje Andropovo ga
lia taip pat yra didssnė, negu 
bet kurio ministerio. Andropo
vas tvarko visus Sovietų polici-

dėvįs stiprus vyras ir bandė pri- Jos reikalus. Jis prižiūri visus 
artėti prie popiežiaus, jį iško’ne-! ginklų gamybos reikalus. And- 
veikdamas ir kaltindamas dėl ropovas kontroliuoja visas Sov. 
dabartinės padėties Lenkijoje. Sąjungos prievartos darbo sto- 
Buvo galima pastebėti kaip vys
kupas Marcinkus greitai reaga-

’ vykias ir nuteistųjų atliekamus 
’ viešuosius darbus. Svarbiausia,

neteisėtu,, kadangi jis neatstoL 
vau ja šių kraštų žmonėms;
3) Kad Sovietų okupacinė ka- • 
riuomenė būtų atitraukta iš Ės- I sa) 
ti jos, Latvijos ir Lietuvos;
4) Kad Jungtinės Tautos užfik- 
rintų Estijos, Latvijos ir Lietu
vos laikinų vyriausybių sudary
mą ir pasiųstų Jungtinių Tautų 
dalinius į minėtas Pabaltijį res
publikas; 5) Kad Jungtinių Tau
tų priežiūroje būtų įvykdyti lais
vi rinkimai.”

'♦ * ė

š. ATLANTO ASAMBLĖJOS 
BIULETENIS NAUDOJASI > 

ELTOS MEDŽIAGA'h r.f j > z ’
Šiaurės Atlanto asamblėjos 

generalinis sekretoriatas leidžia 
trin^nesinį biuletenį, kuriame 
dokumentuojami Helsinkio susi
tarimų pažeidimai. Biuletenis 
reguliariai naudojasi Eltos ir

— Portugalai labai patenkin
ti, kad popiežius, atvykęs j Por
tugaliją, užsuko j Fatimos mal
dyklą.

Popiežiui Jonui Pauliui II besimeldžiant Fatimos šventyk
loje, ten įsiveržė fanatikas, sorėjęs peiliu jį sužalotu

KALEND0RSU9

Gegužės 14: Bonifacas, Milda, 
Gintaras, Volungė Sytis.

Saulė teka 5:32, leidžiasi 8:02.1
Oras saulėtas, šiltis.

viento malūnsparnio, bet buvo iš-1 vo ir prašėsi policijos pagalbos. Andropovo agentai gali apklausi- 
keturi britų ka- Greitai atsiradęs saugumas tą ^uri Sovietų karį, suim-

._ “kunigą” sulaikė. Popiežius ne- jj» paskirti jam bausmę, at-
Argentinds kariuomenės vado- atrodė sujaudintas, tik palaimi- Į leistu iš kariudmenės ir prižiū 

vybė pasiuntė tris- Amerikoje, no ten susirinkusius ir toliau r 
gamintus lėktuvus “Skyhawks”.! dalyvavo apeigose.

gelbėti visi 
reiviai.
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Jiems dar reikėjo nuskristi 30 ,

imti jokio žingsnio prieš politi
nio’ biuro ar vyriausybės narius. 
Savo pažado jis laikosi iki šios 
dienos. Jis yra pareigingas. Ma
noma, kad jis ir toliau laikysis 
politinio biuro nutarimų1.

Prez. Reaganui paruoštame 
pranešime sakoma, kad Juri 
Andropovas yra galingiausias 
politinid biuro narys. Jis turėtų 
būti išrinktas aukščiausiosios ta
rybos pirmininko pareigoms. Bet 
pranešime irgi pažymėta, jog 
nėra jokios garantijos, kad jis 

• btrs-išrinktas.. ... ____ ,

Antruoju kaniędatu numaty
tas politbiurd narys Konstan
tin Černenka. Nei ir Brežnevai 
buvo linkęs parinkti Černenką, 
bet prieš mėnesį jį išlikęs šir
dies priepueflis gali pastoti jam 
kelią. Po širdies priepuolio jis 
pats nenori tų pareigų eiti, ties 
silpna širdis jam primena. ,tų 
pareigų nesiimti. į;

Trečiuoju kandidatu numėty
tas 52 metų žemės ūkio miųjs- 
teris" M. Gorbaėevas-. Jis- ener
gingas-, jaunas ir gali įsakinėti 
kitiems ministeriams.

Andropovas praeitų metų pa
baigoje paskelbė Brežnevo duk
ters draugingumą su Maskvos 
cirko direktoriumi, o prieš dvi 
savaites jis paskelbė, kad Brež
nevo sūnus vertėsi spekuliacija, 
laiko pinigus Liuksemburgo 
bankuose.

rėti, kad tas karys yra suimtas 
Andropovas kontroliuoja tas 
valstybines jėgas, kurios pri-

— Pensininkų susirinkimas 
gegužės 19 dieną, 2 vai. popiet, 
įvyks Šaulių namuose.

mylių iki britu karo laivu, bet* BRANIFF AVIACIJOS BEND- ’ žiOr> komunistų partijos veda 
" ------ ” ROVĖ BOIKOTUOJA ‘ . .......

NEW YORK, N.Y. — Braniff 
aviacijoms bendrovė, iki šio meto didelę galią turėjo Stalinas. Sta- 
vedusi sėkmingą biznį, paskuti- _ jjnui mirus. Ir ga.ią turėjo’ šau
niu metu pradėjo bristi į skolas, gurno viršininkas I.aurentijus 
Kai skolos pasiekė bilijoną dole- Berija. Savo galios jis neišleido 
rių, tai Braniff bendrovės va- j§ rankų net ir po Stalino mir- 
dovybė nutarė paskelbti bank- ties. Jį atlydėdavo į Kremlių ke
rotą, praneša New York Times turi ček:st’ai, bet Berija turėda- 
korespondentas Algis Slapukas. yo palikti savo ginklą, kai įženg-

Trečiadienį Braniff bendrovės davo į politinio biuro narių po- 
vadovybė įsakė visiems kelei- sėdi,
viams ieškoti kitų lėktuvų, o’ tar- Į Beriją nužudė patys politinio 
nantojams liepė eiti namo. Tokį biuro’ nariai. Nužudymas buvr 
įsakymą gavo Chicagos, New Suslovo ir Chruščiovo sutartas. 
Yorko, Bostono ir kitų miestų Pirmąjį, smūgį Berijai kirto Mi 
Braniff šakos.

Braniff bendrdvė turi 71 lėk-

britų paleistos Sea Wolf raketos 
du jų sužalojo ir privertė leistis 
vandenin. Trečiasis lėktuvas ap
sisuko' ir grįžo atgal į Argenti
ną. Nukritusių lakūnų likimas 
nežinomas.

Britų užsienio reikalų sekreto
rius pranešė, kad Argentinos 
kariai, paimti nelaisvėn Pietų 
Georgia saloje, lėktuvu nuvežti 
j Montevideo, iš kur jie galės 
vykb' į Buenos Aires.

j mą darbą, kad niekas komunistų 
\nenustumtų nuo valdžios vsiro. 
į Sovietų Sąjungoje nepaprasta;

— Irano kariai yra įsitikinę, 
kad jie pajėgs atsiimti.Choram- 
šaro uosio, nors tai užtruks il
giau, negu iš pradžių manė.

Rusai ir laisvasis pasaulis 
nepatenkinti pamokslininko Bil
ly Graham pareiškimais apie 
Sovietų valdžią. Pagal Billy 
Gralianią, Sovietų Sąjungoj yra 
religinė laisvė.

NORĖJO SUŽAISTI 
POPIEŽIŲ

LISABONA, Portugalija. — 
Popiežius Jonas Paulius R, atvy
kęs j Fatimą, tuojau nuoširdžiai 
pasimeldė Dievo Medinai, išgel-1 
bėjusiai jo gyvybę. Popiežius j tuvą. Visiems įsakė grįžti į Dal- 
yra įsitikinęs, kad jis nebūtų iš
likęs gyvas, jei Dievo Motina 
jam nebūtų padėjusi, kai tas 
Sirijoje išmokytas šaudyti tur
kas prieš metus paleido į popie
žiaus krūtine kulkas.

Popiežiui l>esFmeldžiant, j baž
nyčią įsiveržė kunigo drabužius

j chailas Suslovas. Jis kirto ant 
stalo turėtu portfeliu, bet kas 
buvo portfelyje, tai nepasakė.

las, Texas. Bendrovė buyo vie
na didelių transporto bendrovių 
Amerikoje. .Ji buvo dešimties 
didžiųjų bendrovių tarpe. Delta 
ir American Air’Lines bendro
vės sutiko zbn4ežti tuos kelei
vius, kurių Braniff, bankrutuo
dami, negalėjo-paimti/Braniff

bandys šioms bendrovėms atsi
lyginti.

Eastern Air Lines bendrovė 
perims visas Braniff linijas, ku
rias turėjo į Pietų Ameriką. Vien 
šiais metais Braniff įklimpo J 
41 milijono dolerių skolą.

Juri Andropovas gali užimti 
Brežnevo vietą politiniame 
biure ir aukščiausioje So
vietų taryboje. Jis vadovau
ja visai Sovietų šnipinėjimo 

organizacijai- užsienyje.
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— O tuo tarpu tamsta reika
lauji iš manęs 25 dblėrius už vi 
Zita!

V ienas rašytojas - pas tebė j o :
“Moterys Prancūzi joje išlei

džia daugiau pinigo kosmetikai, 
nėgu valdžia apsiginklavimui. 
Tačiau už tai jos ir daugiau lai
mi”. "

— §ojė lygumoje gerbiamie
ji, aš netekau savo sužadėtinės, 
Elėnutės.

— Ar ji nukrito nuo ūolcš?
— Ne. Kai mes ėjome ta ly

guma, ant mūsų užvirto sniego 
krūvos. Kol spėjom išsikrapšty
ti jau turėjo kitą sužadėtinį.nese—e—jo—- 

“Ar gavai? 
Mikčius: 1 

—aš bu—u—i MOTERYS DAUGIAU 
LAIMI

• Žiema yra toks laikas, kada 
šalta darbą dirbti aplmk namus, 
č* vasaros metu V perdaug karš-

Rytū V o k re t i j o s mažame; 
miestelyje btrvd tik vlėrta vžfc 
gykla. Žmogelis sėdi ir neval
go sriubos. Pagaliau jam nusi
bosta ir jis -prašo pakviesti 
valgyklos vedėją.

“Jei draugas nepatenkintas.-.”
“Paragaukite, drauge vedė

jau, sriuba!”
4<Jei sriuboje perdaug drus-

niano tėvas sako, kad 
prekyba visti ek ne- 
po velniais!”

žmona: — Ta todėl aš ir rū 
pinutis.

VIENAS KITAM PRIEŠTA
RAUJA

* Pasikalbėjimas Prahoje 
“Sakykite, ar jūs laikė 

sus draugais ar broliais?

, “Labas, drauge Ivanovai”,— 
ša ko jie,- “jūs turite' eiti su 
mumis!” O jūs atsakote lėtai 
ir garsiai: “Deja, draugai, 
čFfangas Ivanovas gyvena aukš
te Virš mušu!” ' •

Sūs dingę, aš teu phsalcMb . .
* U ėės rėpti neūžfv enk^i . .
* feh p. M^čnis ktfffigįuri:

apie Tfftfrgmfe 
ThStyt. jis pats ftfr

* krrd
kūfkdmfs 

iSKHrvfePš.
* Priryk z#į th*;c fvbros. fa

Fs v?^ (fet

Vaikinas: — Aš 
turėsiu eiti namo 
kad aš jau perdaug jūs sutruk- 
džau?

Mergiria: — Visai nė. Aš bu
vau laidotuvių direktoriaus pa
dėjėja, tad esu papratus sėdėti 
su lavonais.

Anglas, Amerikietis 
kalbasi apie laimę-
. Amerikietis sako: “Aš būčiau 

laimingas, jei turėčiau Škotijos 
pilį Amerikoje”. . ; -

• Anglas sako: “Aš . norėčiau 
♦turėti Rolls- -Royce sir.^Šaldy
tuvu, televizorium ir Magneto
fonu”. ' . ’

Rusas klausosi ir sako: Vi
sa tai .perdaug paprasta!' Jūs 
riėt nepajusite, ką reiškia 'lai
mė. Aš suprantu laimę? šitaip : 
šeštadienio vakaras, aš sėdžių 
prie stalo- Samovaras ūžia,' vai
kai valgo pyragą. Pinkus Vaka
ris. Prie namo auga beržai. Ho
rizonte kalnai i švyti ^ . besilei
džiančios saulės spndūliuose. 
Steiga kažkas .skambma /audrin- 
gai prie durą. Ties durimis sto
vi du stambūs vyrai odiniais 
apsiaustais.

—Labai atsiprašau, kad prami
gau, —- atsiprašo tarnautojas.

— Tai tamsta ir namie mie
gate?

Pabai
gas, klausia, ar y?a paklausi
mu Atsistojęs kažkoks vyras £r 
sakot “Visa tai kibai" įfražū ir 
moksliška, ir nrres papasakosi
me ir kitiems. Vienas tik reika
las neaiškus: ar ant Marksd 
tikrai yra gyvybė?” fPaklausė- 
jas. žinoma.- turėjo galvoje Mar- 
S6 plahėtą!)

salėje (Leipcige) (bus dJū&feu)
n struk torius skaito (Iš vok;ėčių kalbos vertė A. Ž-)

’W W fcrįfb rrirys Jft

* fjri < 
S* frtrsu nn'arte).

* fefi žrnegfis ttffi rfrfttfc
<įĮ^- ftrfįf&f&į

S.- P

kejojkad Lėtinu Real Estą te su
pirkinėja ’ baltųjų • žmonių na
mus, 'ka’p-jie sako, “For profit” 
ir suleidžia po dvf, tris*'šeimas 
gyventir'Ateidavp realęstątinin- 
kai net nuo 26 > gatvės ir-atsives
davo taip pat Latinus pirkėjus.

— Tai kodėl. Tėve; baltiė j i 
nežiūri ir hėsu?ū|>Sia: Savo taip 
šūsifupinta.' kai |uo3uT^ pradek

Mažas vaikas įbėgo į kaimo 
^dytOjo kabftietą ir sako:

— Ponas gydytojau, pelė įšo
ko į kibirą pilną pieno. Ar galė
sime mes gerti tą pieną?

— Gydytojas: — Ar tu išėmei 
tą pelę iš pieno?

Vaikas: — Ne, aš įmečiau ka
tę, kad ją pagautų.

“Deja, aš turiu jums praneš
ti, kad jūsų žmona, važiuoda
ma traukintu pataikė i išlauki
nes duris ir iškrito iš važfuo 
jsthčio vagono. Deja. 4i neteko 
vienos kojos. Aš reiškiu jums

Kauno darbininkas sugrįžo na
mo ir ginasi šeimai:

— Na, parsinešiau 150 rublių, 
D^bar motin, iškepk mums ge
riausią ’pyragą.

— Kad nėra baltų miltų, — 
atsako &irSifiaikė.

'— Tai iškepa iš juodų.
— Neturiu cukraus.
— Gal apsieis’ ir be jo.
— Reikalinga sviesto ir 

žinių.
— Tai padaryk ir be to-
Už kiek laiko ant stalo 

randa bulv’rris ragaišiūš. Tėvas 
paragavo, susiraukė ir sako:

— Už viso mėnCsiio darbą n’ė^ 
galiu nei vieno* ^sykio žmoniš
kai pavalgyti.. \ ■ * ’

Drauge Onutė 
tu turi gražius dantis. Ar tai tik
rai iavo dantys?

Angutė: — Žinoma, Onute 
kad mano, — jau senai gydyto
jui išmokėjau skolą.

Žmogus (valgykloj): —Kokią 
tu man čia vištą atnešei — tik 
oda ir kaulai!

Padavėjas: —O kO jūs norite? 
Ant tos vištos plunksnų?

Vakarų Berlyno mergiščia 
stovi ’bėdos" sienos vakarinė
je purėje, stovi Rytų- Berlyno 
metgišvia.

Vakarų beriynietė valgo ba
naną ir šaukia Rytų berlynie- 
tei: “Matai, aš valgau bananą!”

1 tai atsiliepia Rytų berlynie-

“Tai kas? O mes turime 
monizmą!”

Vakaru berlynietė nenori 
sileisti ir šaukia: “O mes 
tuoj turėsime komunizmą!”

į tai tuojaus atsiliepia Rytų 
bėrlyhiėtė: “*Bdt tada jšta jūs 
neturėsite b&h'anuf”

“Prašau paragauti!” — jau 
beveik ėmė rėkti žmogelis.

“O, gal, sriuba šalta..”
“Po perkūnais” — surinka: 

žmogelis — “drauge vedėjau, 
turite tik paragauti!”

Vedėjas pasilenkia Virš šta-: 
lo, apžvelgia jį ir sako: “Bet 
čia gi nėra šaukšto!”

“Ačiū Šttaliui.”’— sako žmo
gelis, — “pagaliau atsirado ners 
vieriaš, kas pastebėjo, kad nė- 
4a šat&štčr

Rytų Vokietijos pradžios mo
kykloje iaūki^ma inspektoriaus.

^fbkytb^as, strįįTaūtama, nori 
paruošti nidkŪiiuš ir sako: 
“Kiekvienas turės padeklamuo
ji tinkamą šiai progai eilėraš
tį. Na, ką tū padeklamuosi; 
Francai?”

Francas atsistoja ir šoko: 
“Mūšų katė pagimdė penkis ka
čiukus. Keturi pabėgo į Vaka
rų Berlyną, bet penktas liko 
čia, mat, jis gimė nenorm’alusr’

Mokytojas pasibaisėjo |r pa
sakė: „Francai, ką šneki? < 
jie visi vinto komunistais!”.

“Taip” — \sako Francas 
tai buvo prieš savaitę, taigi 
buvo dar akli!” . :

- o »aa?
—Kad žinotu, kas tai yra dan 

ties skausmas!

— Ponas daktare, tamsta sa- 
niekad neprivalau ner- 

vinfis-
— Taip, aš tą sakiau, nes tai 

tiesa. X: '

Žmona (į išvykstantį vyrą): 
Brangusis, aš visada rūpinuos, 
kuomet tu išvažiuoji-

Vyras: — NesTrūpink, mano 
angelėli, — tu ne nepajusi, kai

Teisėjas: — Man atroHd. 
tamsta esi auka blogų aplinky
bių. Kur daugiausia pralėisda- 
vii laŠį?

Kaltinamasis: —Daugiau kaip 
15 metu buvau teismo tamauto-

: ’• brtivč p^ktehs-
tas. kodėl jh pAtš su §a- 
vi'rn: ^‘Todėl, ked aš fioriu 161

taip* pat nrrrūr klausyti- įntėli- 
gėntiŠKo žmogxas atsakymą į; 
m£no klausimą?’ atsakė prdfe- 
eoriu*.

• Tėvas vedėki trijų medeliu 
sūnelį in, norėdamas žinoti; ar 
jo kūnelis spėja ka/to su tėvu 
eit*, paklausė: > -

• Ąr aš UeCpergreit einu. 
Petriuk? — iWrufcas atsakė:

t -:r Pi tu eini too fflbwr
y* binge užrašas: i

“Medė pardavikmk Nusipirkite 
šunelį” ... , \ .

• Viena priežastis Vfa ta, kad 
perdaug neturtingų poetų An-.

■= NeSinau, ką reiktų nupirk
ti Svb žmonai jos gimtadienio 
pr&ga, — klausia Petras savo 
draugo.

—Geriausiai, tai paklausk jos, 
ko ji pageidautų.

— O to tai ne. Aš neturu 
pinigų.

Rytų Berlyne mikčius išeina 
iš badijo stoties ir sutinka . pa
žįstamą. Pažįstamas klausia:* 
“Kur tu buvai?” Mikčius: j“A 
—a—a—š grį—į—į—žtu iš rad 
—i—jo sto—o—o—ties-..”

O ką gi tu ten veikei?”
Mikčius: “P—p—-p—r—r-a- 

—a—šia ia----- u d—a—r—u be

— Mano vyras miegodamas 
’nuolat kalba. Tai yra baisiai ne
malonu.

— Aišku, kad nemalonu, 
dėl to tu pati esi kalta.

—Aš kalte? Ką tu turi 
vcįje?

— Tu gi dienos metu nėlei 
di jam nei vieno žodžio iš 
tarti.

koše, darosi skurdu. Nematyti 
gražių gėlyčių prie namų, reikės 
šiūklės spardyti nuo šaligatvių, 
ligi šiol kąs rytą baltieji žmonės 
nurinkdavo maPidusį 'šapelį, net 
prie namo gatvę paSIūodavo.

— Ką-reikia daryti, Maiki?
— Jau pradėta daryti mūsų 

nenaudai. Kai aš paklausiau sa
vo buvusį namo savininką, ko
dėl jis namą pardavė puertori- 
kiečiams, gis atsakė, kad nieko- 

'nėra amžino. Viskas keičiasi... : 
• — Marquette Parke yra Na-: 
mų Savminkų organizacija. Ko
dėl ji nežiūri, kas čia darosi?

— Yra, bet gal ir ji nieko ne
gali daryti, Tėve.

> — Dabar jau mažai vilties, 
, kad mūsų. Lithuanian Plaža' 
Court bent-10- metų taip vadin
sis. Town of Lake lietuvių įgy
venamasis rajonas , su gražiausia' 
baroko bažnyčia Latynų ranko-' 
se. Kalti patys namų savininkai, 
kati bairhės aįjimti namus par-J 
duoda fam, kas frk perka, o pa-! 
tys traukiasi toliau — net i lau-. 
kus. • . _ z :

— Gerai, Tėver .pasimatysime 
dar čia pat, prie lietuvių bažny
čios ir pasiŽalbėsirūė ne tiek 
apie 'politiką, kieį apie praktiš
kus dalykus.

— Taip,- apie praktikus daly
kus.- •

— Lik sveikas, Tėve-

— Ne, —atsako antroji, krai
pydama pečiais. _

— Tai yra viršutinis sukne
lės iškirpimas. įsivaizduok sau, 
viena rfiario sesuo sū tOkia de- 
kOTTo pagavO' # 6 kita #— 
šalti . .

ti oji priežastis yra ta, kad yri 
'perdaug blogu poetų.

* Tefeihgeshi sprendimai atei
na iš'ilgos patirties ir-ilgai nėtu 
retos patirties.

"* Saūdi Ara'iS'oje geriama: 
van duo brangesnis, negu 
va.

j- • Kiekvienas ožys turi

Bavaras sėdi pas dantų gydy
toją. Gydytojas jau ištraukė 
viste Supuvusiūs dantis ir pa-’ 
sakė, kad reikės už savaitės 
įdėti plokštelę. Bavaras linkte
lia galvą. Kaip tik tuo mo
mentu suskamba telefonas; 
Skambia policininkas. Trum
pas pasikalbėjimas. Gydytojas 
labai rimtai sako savo paeren-

Fricaš žadėjo vesti Gertrūdą, 
bet paskutiniu momentu susigal- 
vo j o ir j>r i e užrašiį- va Idininko 
stalo pasakė: “ne!”'

TddaGėtruda parašė jam 
Į laišką, .pusiau iškeikdama, kad 

jis diįs^s jį taip ‘įžeisti: juk mo
teris -tūri pasakyti “ne”, o ne 
vyras. .Ji reikalavo atitaisyti 
skriaudą. > -

Pb kiek laiko vėl abu užėjo 
pas užrašų valdininką, .ir Fricas 
pasiryžo jos reikalavimą išpil
dyti: tegu ji atsisako:

— Ar tamsta nori vesti ją — 
klausia 'Valdininkas. /

. — Taip,: — sako Fricas.
— Ar tamsta teki už jo? — 

klausia valdininkas Gertrūdą.
— Taip,-—patvirtino ji.

— Maiki, blogos žinibš% Mar
quette Parkas griūva. •

—- Ką. tai reiškia?
,.-5;. Tai reiškia, kad blogas 

ženklas,, kai rudasis , elementas, 
Latinos pradėjos supirkinėti na
mus į vakarus riūo Western 
Ave. Prie Marquette Rd., Arte
sian, Campbell ir Maplewood 
gt. atsirado nemažai Latinų. Pra 
džkrė atrodė, kad jief elgiasi 
taip, kaip visi žmonės: ^turi ^po 
kelias mašinas, nedftf^efe t šei- 
mas; Dabar^dąrosi kitaipi rnašį- 
nąs* parkina ielose* priėgaražų. 
Baltieji negali nė į garažą įva
žiuoti, nėrisSOiūoti.. Vieną rytą 
mano baltasis namo saviriižrkas 
atėjęs nuomos .atsuižiti, -pasakė, 
kadnamas; parduotas - ir .'kitą 
mėnesį ateis- kiti savininkai.* Aš 
paklausiau: kas nupirko? Jis SE-

Vakarų ir Rytų Vokietijų juokai
savo užuojautą!'’

Su iškreiptu, sutinusiu ii 
skaudančiu veidu paciantas sa
ko : “Ir visa tai įvyko. lyg ty- 
č’a tada, kai aš negaliu juok
tis!”

Kokio darbo?” 
“Na—a—gi—i pr—pr—pra

Motina.:/ —Kodėl tu. neriu duo
di, kad nori miego, kai tavo su- 
žadefiriis taip- Tlga?' vakarais bū
na su tavim?

Duktė:—Aš bandžiau kartą 
nusižiovauti, bet jis pastebėjo,, 
kad mano labai gražios lūpos ir 
gražūs darittflčai. . Po to jfe pa
noro pabučiuoti mano lūpytė ir 
ihfes nįpąsle^JŪiri,-'kaip afeĖh- jb-Iyšti į:Marqiiėtte Paii&c da- 
ko naktis..- . . , bar juodieji čia neis, jie labai

Motini: — Bet kodėl kas va- bijo peilio... Gcngės sudarys dar- 
karą sūzadetitis tarp ilga pūsi- didesnę, grėsmė. Kai matai, kas 
Heka? ; — antrą namą jaftžse'liStiiviū ran-

'Dtik'tė: — Todėl, kad aš vis-
šviesas gesinu. 1 į ' J.; ' -

Tikybos pamoka (supranta- ■jagwpWMifaiUJwi i rr/Z/• 
ma. Vakarų Vokietijefe). Mo- paskaitą Vpiė korhurfizm’ą, le- '•
kytoja iššaukia Henriką ir klau- nūrahia ir marksizmą 
sra: “Na, Henrikai, ar norėtum 
patekti 1 dangų?” — “Žinoma’^
— atsako Henrikas nedrąsi:
— bet mama sako, kad aš vė
liau paveldėsiu savo tėvo krau
tuvę, 
visa mūsų 
trukus eis
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LAISVĖ IR TOLERANCIJA GALI 
SUJUNGTI ETNINES GRUPES

Gudeliui pabaigus kalbėti apie į dėjo aiškinti hitiečių paliktas 
lietuvius, jų kalbą ir santykius plyteles, 
su slavais, tuojau prasidėjo 
klausimai "apie lietuvių kailių ir 
tuo re kalu priminti seni kalbų 
dalykai. K.isČ.aųsia, kad moky
ti ar besimokantieji žmonės 
pradėjo klausinėti apie antra
eilius dalykus, padedant šalyje 
pačias svarbiausias etninio bend-( tuviais?
radarbiavnno preble n:s Ameri-1 — Lietuviškai kirsti, mušli 
keje. ! reiškia "to hit”. O žmogus,' ku-

Ki; k tai liečia.redaktorių Kra-' riš muša, vadinasi muškėnas. ’ 
voc, jis aiškiai pasakė, kad nei Dabar lietuviai pasakytų muši- 
jis, ųėi kiti Zgcdos redaktoriai j kas, žmogus, kuris muša. Karei- 
pri j šio klausimo neprisidės,'nes ( viai tam ir yra, kad priešą 
jie fiziškai neturi laiko. Jis pats muštų. j
keliasį 4 vai. ryto, kad porą va- j Zimmermanas pripažino, kad 
landų galėtų peržiūrėti paskuti- hitiečių muškėnas galėjo' būti' 
nes žinias. Turi vieną kilę pade- panašus i lietuviškąjį mušti, bet 
jėją, bet jam pačiam tenka dien- tas neturi didelės svarbos. 1 
raštj sutvarkyti, ne? dešinioji 
jo ranka susirgo ir išvyko ma- 
žiausiai porai savaičių į ligoninę.

— Iš kur tamsta patyrei’ apie 
Paninį? — vienas profesorius 
paklausė.

— Paninis juk nėra jokia pa
slaptis. Apie jį turėtų žinoti 
kiekvienas kalbos praeitimi be- 
sidomįš žmogus. Ne tiktai Indi
jos gyventojai, bet ir rusai, len
kai, vokiečiai, prancūzai apie 
Paninį turėtų žinoti, nes jo gra
matika turi pagrindinius kalbos 
dėsnius. Lietuviai visą laiką do
misi savo kalba, jos praeitimi, 
kalbos reikalu : parašo i straips
nius, parašo ir apie Paninį, tai 
ir paskaitau.

i — Ar tamsta lingvistiką stu
dijavai? A ’ • '5 i

• — Ne, lingvistikefe nestudija
vau, betiesu žurnaEstas, tai tu
riu turėti šiokios tokios nuovokos 
ir apie savo kalbą. Kalba juk. 
yra žurnalisto įrankis. Kaip sta
lius be kirvio, piūklo ir lygin
tuvo kėdės nepadarys, tarp žur
nalistas be kalbos nieko nepada
rys... Jis tari 4’iirėtfe • kad? savo 
mintis galėtų tiksliai išdėstyti, o 
geras žurnalistas turi ne tik 
tiksliai, bet ir įdomiai parašyti. 
Į Pats prikliausias buyb kalbi

ninkas B. Zimmermanas.'Jis ne
kreipė dėmesio į sanskrito. Ta 
kalba buvo viena daugelio kai-Į 
bu. Nesvarbu ar L. .... _____
senesnė už safiškrito, ar ne, nes 
dabar nustatyta, kad. indoeuro
piečių kalbos kilo iš- Pietų Euro
pos ir Artimųjų Rytų.

Gyveno hitiečiai, ’jie minimi 
Biblijoje, o dabar kažkur rastos 
jų kariuomenės plytėlšš.riš jų 
matyti, kiek buvo čšleidžiainą 
karo reikalams.

—- Plytelės buvo rastos Tur
kijoj, o jas iššifravo britų kariš
koj žvalgyboj tarnavęs lietuvis. 
Jis neturėjo ką veikti, tai pra-

— Ar hitieč:ų kalba galėjo tu
rėti ryšį su lietuvių kalba?

— Taip, turėjo. Hitiečių ka- . 
reivinės buvo vadinamos muš- ■ 
kenas. Taip užrašyta tose ply-

— O ką tas btndro turi su lie-

a.

— Ar Jūs pažįstate prancūzų J. KLAUSEIKIS
kalbininką Meye? — jis pa
klausė.

— Tokį vardą girdėjau. Jis ly
ginamųjų kalbų tyrinėtojas, 
prancūzas.

— Taip, tas pats. Jis aiškiai 
nustatė, kad indoeuropiečių kal
bos keitėsi:

LOS ANGELES, CALIFORNIA
£ - -ŽįįĮ.

Daug Įvairių pobūvių ir pramogų
Vasaros atostogoms besiartl- 

nant.vietiniams parengimų lan
kytojams, nėra kada nuobo
džiauti. Štai koks kalendo-

Zimmerinanas parašė ant len- rius: 
tos “gw” raides ir parodė kaip 
šių dviejų reidžių ištarimas kei-j 
čiasi. Jis tvirtino, kad prūsai ra-l 
šė žodį “genna”, rusai “zhena”, Į 
o lietuviai rašė “žmona”. Iš čia Į 

matyti, kaip iš “gw” pavirto “g”, 
o' iš “g” pasidarė lietuviškas “ž”. 
Tai rodo, kad indoeuropiečių 
kalbos keitėsi...

Gegužės 22 d. vakare šv. Ka
zimiero parapijos salėje skautų 
stovyklavietės naudai 
Programoje “Jinai ir Trys
tarai” — dainų ir muzikos 
netas iš New Yorko.

Gegužės 23 d. 12:30 vai. 
tinių namų salėje “Daina apie

balius.
Gin-

Tau-

‘Dzūkija”. Tokiai dainai muzika— O kas buvo prusai? — pa-l ~ . . . . .
klausė Gudelis. ■ į paruošė Ona Metnk:ene ir lai-

—- Prūsai buvo baltai, — tuo
jau atsakė kalbininkas Zimmer
man.

mėjo Čikagos Dzūkų draugijos 
premiją. Šioje popietėje kompo
zitorė bus pagerbta, bus dainų 
ir muzikos programa. Y

Gegužės 23 d. 2’-val. p. p. Hof- 
brau, vokiečių restorano salėje, 
645 W. 15 St., italų choro pa
ruoštas “Cavalleria Rusticana” 
operos spektaklis.Pirmaeilių so-

apgailestauti, kad nuo šios va
saros pradžios solistė Regina 
Kungienė su trimis mažamečiais 
vaikais išvyksta gyventi į Ore
gono valstiją, netoli savo tėvų. 
Solistės vyras gydytojas Zigmas 
Kungys prieš keletą metų mirė. 
Los Angeles lietuvių kolonija 
neteks mėgiamos dainininkės- 
solistės).

Geg. 23 d. miesto centre Balti
more vi ešbuty Th e Ba 11 i v- A meri 
can Freedom League, kuri yra 
pasisamdžiusi už juos Hanna
ford dirbti, rengia diskusijos 
apie žmogaus teisių pažeidimus 
Pabaltijo ir kitose rytų Europos 
valstybėse. Svečias kalbėtojas 
būsiąs Malvyn Levitsky iš JAV 
.valstybės departamento- Pažy
mėtini svečiai būsią, vieans es
tas, vienas latvis ir lietuvis Ro
mas Giedra. Įėjimas — pietūs, 
biuletenio .užsisakymas vienam 
Asmeniui 50 dolerių. Fund at o-

■ — Prūsai buvo lietuviai, b ne 
baltai, — jam atsakė Gudelis. — 
Baltus išgalvojo vokiečiai, o pa
tys atėmė iš lietuvių derlinges
nes žemes ir ęasivądįpo’,j>xūsais. _ 
LietirQiW5 atk^kįiįi kovojo už > listųSrolėsė dvi 'lietuvaitės: :Re- ----------- .. _ ..
savo žemes, tai vokiečiai norėjoj gina Kunienė ir Florence Kor- riaus mokestis šū.visomis privi- 
tapti prūsais, gerais kovotojais, sakaitė. (Ta pačia proga ...verta legijomis tūkstantis dolerių. Pa- 
Vokieciai lietuvių butų neįveikę, t 
tai jie skelbė, kad prūsai vedė ' • w
kovą prieš lietuvius. Prūsai buvo 
Priėję prie Kauno, Stravininku, 

AI^,aus’ ‘-‘--i
nuo' jų gynėsi...

Diskusijos būtų jr toliau ėju
sios, jeigu ponia Kbvalenka ne-’ 
būtų, uždariusi pokalbio^ nes 
reikėjo. apleisti salę. Kiti North
western universiteto slavai prai 
dėjo- rinktis. • ■. f

(Pabaiga)
Reporteris?

— Savižudybių procentas Da
nijoje yra vienas aukščiausių 
pasaulyje.
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2759 W. 71st St, Chicago, HL

a jrSTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE KAT 
DUMYNAI • KOSMETIKOS KEIKXENYB

Atdara šiokiadieniais nno

n KUHLMAN, BA, RegUtrootM vtfetfafakM

lietuvių parapijope vikaru, o 
nuo 1947 metų balandžio 11 d. 
klebonu.

MOKSLO METŲ PABAIG
TUVĖS

Šv. Kazimiero parapijos mo- 
mykloje veikianti šeštadieninė 
mokykla birželio 5 d. baigia 
mokslo metus. Didžiojoje salėje 
bu programa, užkandžiai—apa
tinėje salėje.

Ab’turientų, baigiančių viešą
sias ir privatines aukštesniąsias 
mokyklos, šleistuvės, balium pa 
vadintos, bus birželio 11 d. 7 v. 
vak.

Jaunimo šventė bus birželio 
12 d. 7 vai. vakare Glendale Ci
vic Auditorijoje, 1401 N- Verdu
go Road. Rengėjas ansamblis 
“Spindulys”, kuris šoka tauti
nius šokius, dainuoja, o šįmet ir 
scenos kūrini suvaidins. Bus iš 
San Francisco — “Vakarų Vai
kai”.

CKUPACIJJOS IR TRĖMIMŲ 
MINĖJIMAS

gal pinigą ir priėmimas: 5 vai. 
v. fundatoriams (Founders Re- 
jeption), 6:30 va. v. kitiems 
(General Reception — host). 
Vakarienė arba pietūs 7 vai. v. j 
Pubhka kviečiama spausdintais 1 Kaip kasmet ir šįmet bus pa
kvietimais, reikalinga iš ankstoj minėta bolševikinė okupacija 
vietą užsisakyti, čekį pridėti. 1 ir Sibiran trėmimai. Programą 

atliks estų, latvių ir lietuvių pa
rinkti menininkai ir prakalbi-j 
ninkai. šįmet vadovauja lietu
viai — Amerikos Lietuviu Ta
rybos L. A. skyrius. Pradžia 
12:15 vai. birželio 13 d., Šv. Ka
zimiero parapijos salėje.

PARAPIJOS LIETUVIŲ 
DIENA

Taip, kad geg. 23 d. net į tris 
pramogas publika kviečiama, 
bet gegužės 30 d. laisva, tai mi
rusiųjų prisiminimo arba kapų 
puošimo savaitgalis.
PREL- J. KUČINGIO SUKAK

TUVES J

Birželio 6 d. minima prelato 
Jono Kučingio kunigystės jubi
liejus. 10:30 v. r. Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčioje iškilmin
gos mišios. Pamokslą pasakys 
.prel. Petras Celiesius, giedos 
kompozitoriaus B. Budriūno di-j 
rig. choras. Nuo 12:30 ligi 3:001 Pro§rama’ kyri°je dainuos čika- 
val. p. p. viršutinėje parapijos 
salėje priėmimas ir pasisvečia
vimas. Prel. Kučingis kviečia 
visus jo šventėje dalyvauti. Ku
nigu jis įšventintas 1937 m- Tel
šiuose vyskupo J. Staugaičio. 
Yra buvęs*”kapelionu įvairiose 
mokyklose ir 6-me pėstininkų 
pulke. Nuo 1946 m. Los Angeles

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, - sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai: Kaina $15.

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

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETIWA,

parašė 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. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Į ’’ ’ 1 '' Kaina |25. Kieti viršeliai. Paštas S2.

r : 'NAUJIENOS
j 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

Birželio 20 d. parapijos sody
boje ir Marshall aukštosios .mo
kyklos auditorijoje bus tradičr 
nė Šv. Kazimiero parapijos Lie
tuvių diena. Pamaldos, meno

laivįs išpylė ties Klaipėdą į BdlįJ 
tijos vandenis išvalytos alyvoj 
nuosėdas, mazutu vodi namai* 
Užteršė vandenį ir. puikinus as 
pajūrio vietas; Palangą, Giru
lius ir kit Daug nugaišo žuvė
drų ir kitokių gyvūnijos.

Vienas losangelietis gavo iš 
savo giminių laišką, kuriame 
rašoma, jog nuo pat žiemos te- 
be’na užterštų pakrančių valy
mas. Palangos pajūrio smėlis iš
vežamas, nes išvalyti negalima. 
Savanoriai prie tų darbų važiuo 
ja dirbti ne tik iš Žemaitijos, 
bet ir iš toliau. Blogiausia, kad 
Nidoje ardomos nuostabios ko
pos, jų švarus smėlis vežamas 
užpilti v’ėtas, iš kurių išvežtas 
užterštasis. Ar bus galima šią 
vasarą Baltijos pajūryje žmo
nėms poilsiauti, dar nežino
ma.

IŠSKYRĖ, BET NEAT- ’ 
SISKYRĖ

Daug liauju namų okupantas 
stato Lietuvoje;; bet daug naujų 
gyventojų neVetuvių priveža. 
Lietuviams butą gauti sunku- 
Aprašomas pavyzdys, jog vyras 
su žmona nebesusitarė, pykosi 
ir barniai baigėsi skyrybomis —• 
divorsu. Tačiau ir po skyrybų 
nesantaikoje yra priversti gy
venti viename ir tame pačiame 
bute, nes ne} vienas iš perskyrų 
neturi kur apsigyventi, negau
na kambario ar buto. Tai taip ir 
vargstama. Rašoma: “Kai žmo
nės išsiskiria ir dar ne labai tai
kiai, galima suprasti, jog nebe- 
koks tas gyvenimas kartu”.

PO VIENĄ DUONOS ;

giškiai sol. D. Stankaitytė ir Al
gis Grigas. Akomponiatorė Rai
monda Apeikytė. Bus pagerbtas 
poetas Bernardas Brazdžionis, 
jau 75 metus išgyvenęs.. Bus ir 
kitų programos dalių — pietūs, 
svečiavimasis; laimės" šulinys ^ir? 
kitokie pamarginimai.

KAI KAS Iš OKUPUOTOS 
LIETUVOS GYVENIMO

Praeitų metų lapkrity tank-

Duonos okupuotoje Lietuvoje 
paskutiniais keleriais metais ne
trūko, bet dabar pardavinėjama 
pirkėjams tik po vieną kepalą, 
nežiūrint, kiek šeimoje valgyto
jų. Norint nusipirkti * dar kitą 
kepalą, reikia vėl iš naujo į eilę 
stoti, laukti ir gal gausi. Val
džia "aiškina, jog tokio suvaržy
mo prireikė, nes žmonės pradė
ję daug duonos pirkti ir ja na^ 
minius gyvulius šerti, bet žmo
nių aiškinama, jog tai yra ben?

(Nukelta į šešt"» puslapį!

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo staiminimus.

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

susirūpinimų__ ._____-__________ 18.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __________ '' 84.00

Minkštais viršeli ala, Hk 83.00'

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0NSS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 12.00 

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

dedant SI persiuntimo Išlaidom*.

NAUJIENOS,
na B.. HA1STED ST, CHICAGO, rr. (Hit

--------------  --------------------------------~------------------------r---------

yn aeoUuKlA, (HdžUusU Ii turtingiax^li Dėtuvėj tnteraallBi arų 
OaUacŲa, lietuviam Utiktaui tarnaujanti jau per St metus.

8LA — atlieki kult&rlnlus darbus, gelbsti tr kitiems. kurU tnai 
darbus dirba.

SLA — ftmokėjo dsu^isx Jnfp AŠTUONIS KLUONUS do^erU 
z apdraudę avo nariama,

8LA — apdrsmffii pigUmdomU kainomis, sla neUfta petna, n- 
rum> patarnauja tik uvlialpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvis tr lietuviu drsuos
Susivienijime apsidrausti iki tlO.OOO. r

tfLA — apdraucfth ir Taupomąja apdraudė — Endow 
Insurance, kuri ypač naudmgs Jaunimui siekitn&ui

<LA — Tklknj tpdrradfla pigti termlOToU ipdnuda: dl 
t^COO apdnudoc fmna temoka tik S3.00 metMBJL

8LA — kuopu vyra viaoee lietuviu kolonijose. KredpkitAr
1 fsvo apylinkės SLA kuopą veikėjus. Jie Jutui 
mielai pagelbės 1 SLA Utražytl

GaHU kreiptu tr 1 SLA Cestrc

LFTHUAM1AN ALUANCB OP AMSMICA

MT W. M.
ui-n-f
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Pavėlavo įsakyti Stalinas, vėluoja
ir Brežnevas

Ankstyvą 1941 metų birželio 22 dienos rytą Goeringo 
lėktuvai bombardavo Baltstogės, Vilniaus ir Kauno tiltus 
bei strateginius centrus. Vokiečių lėktuvai išardė visą 
Sovietų valdžios elektros ir radijo susisiekimą. Stalinas 
buvo informuotas apie galimą vokiečių puolimą, bet jis 
netikėjo ir buvo likęs be žado. Jis visas drebėjo ir ne
pajėgė žodžio tarti savo generolams.

Tuo tarpu Antanas Bimba, mažai nusivokdamas apie 
nacių pasiruošimus pulti savo bendradarbį, -didžiausiu 
žmonijos priešu skaitė Amerikos vyriausybę. Washing
tonian” jis buvo nusivežęs kelis plakatus ir ištikimiausius 
savo bendradarbius, kad būtų., galėjęs protestuoti prieš' 
Baltuose -Rūmuose buvusį prez. Rooseveltą.

Molotovas su Ribbentropu buvo pasirašę sutartį. Hit
leris, galėjo pulti Lenkiją, o Stalinas jam tebesiuntė gazo

liną ir plienui gaminti reikalingas rūdis bei kitas me
džiagas. *

Antanas Bimba, aklas Stalino pasekėjas, didžiausiu 
savo priešu-laikė Ameriką bei Rooseveltą ir-piketais pro
testavo prie Baltųjų Rūmų ir prieš prez. Rooseveltą.

Policininkai Bimbai pasakė,-kad jis apsižiūrėtų, ką 
darąs. Jis gali piketuoti, jeigu nori, bet Satalino draugas 
Hitleris jau įsiveržė į rusų .valdomą Lenkiją bei Lietuvą. 
Žiūrėk, kad čia tau kas plakatų nesulaužytų...

Bimba nežinojo, kas daryti. Jis bijojo, kad policinin
kai jo neapgautų. Jam policininkai pasakė, kad tą-rytą 
Hitleris užpuolė Stalino valdomas sritis, bet Bimba ne

įtikėjo. Jam buvo reikalingas oficialus pranešimas. Jis 
piketavo, kol įsitikino, kad iš tikrųjų piketavo ne tuos 
rūmus. Susirinko savo “cackes” ir išvažiavo į New Yorką. 
Bimbai nieko už tą piketavimą neatsitiko. Kaip jis re
dagavo “Laisvę” prieš 40 metų, taip jis ją redaguoja 
ir šiandien.

Tiktai jis jau gerokai susenęs. Prieš kelis metus 
sudaužė savo autombilį, pataikydamas į stulpą, o dabar 
nepajėgia laiku atvykti į Laisvę ir parašyti “Krislus’.

Bimbai dabar padeda R. Baranikas. Gegužės 7 dienos 
įžanginį parašė ne Bimba, bet Baranikas. Pagal įprotį, o

-M. ŠILEIKIS SIUVĖJAS

gal pagal paties Bimbos nurodymą, jis parašė bimbinius 
“Krislus”. Jam reikėjo pulti prezidentą Reaganą ir Ame
riką už tai, kad ji nesutinka mažinti turimų atominių 
ginklų.

Baranikas, kaip savo laiku Bimba, Krislus bėrė iš 
peties. Jis.,šitaip;rašė:p

“Kuomet Birželio 12-ą New Yorke įvyks didžioji 
demonstracija už nusiginklavimą, prieš branduoli
nius ir neutroninius ginklus, dešimtys tūkstančių še-, 
sėlių dengs miesto centro gatves ir šaligatvius. Tai 
bus šešėliai, žmogaus išvaizdos šešėliai, kuriuos naktį- 
prieš tą -demonstraciją meno studentai nutapys.

Tūkstančiai meno studentų jau rengiasi prie šio 
simboliško žingsnio. Mat, kuomet atominė bomba 
sprogo.Hirosimoje, pačiame miesto-centre, kur žmo
nės tiesiog sutirpo begalinėje sprogimo kaitroje, jų 
siluetai liko,-lyg nufotografuoti, ant šaligatvių', ant 
laiptų, ant gatvių asfalto, — kur tik bombos sprogi- 
mas juos-užtiko einančius, sėdinčiuSj besiilsinčius...

Nutapydami tokius pilkus šešėlius New Yorke, 
meno studentai nori grafiškai priminti mums, kokią 
baisenybę atneštų termobranduolinis karas.”

(Laisvė, 1982 m. gegužės‘7 d., 1 psl.)

UJ3TV0S ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS (1982 3 27-28)

I sės Garės Teismo pirm, ar 
nūs leidžia ar ne, pareiškė: “Aš* 

padėti,ko)da buvo prieš 
Sąjungas p/rmintnko suspenda^ 
vimą,\

Kila’s žodžiais, tas buvo paša-, 
kvta, žinoma, teisiškais teisiniais 

a \ t v • - • I žodžiais. Ir buvęs Garbės -Teis-nams. Ą. PI.). Lahai nesvan ne-Į 
t’esa. CAr v>hnkrastyje 
Nr. £ 1£31 m,- A. PL). z

(Tas 
labai sk

(T'^r.ys)

Agreed-Qidei’ >-avd turiniu 
as: nuo-Centro Valdy

bos aplinkraštyje Nr. 2, 1981 m. '■
to sueitarimp tur nio atpasakoji
mo, kurs buvo išsiuntinėtas Są
jungos diUnians ir dalinių na-

mo pirm, nedrįso prieštarautu 
Atai kaip buvo toki nutarimą pa 
dares juodaodis teisėjas, pada- 

Tiirin -mug'Jsyi’, .kad tokį jo Į res man labai kultūringo žmo-; 
tci?rr-ą išgirdus, jis .staiga pa- iraus įspūdį. Tikrumoje parodė,, 
sirodė man tiaRs mpžas. kad vi-1 kad daugiau rūpi Lietuvos dau
sas manyje iąm turėtas truputis, Ini’ S-gos Tremtyje garbė ir ge- 
respekto, iš karto išblėso. Ne-i »-rvė negu buvusio Sgos .Gar- 
^lšk:rs:u visos teismo posėdžio bė~ Teismo oirm.

Kitas visiškas.-buvusio Garbės, 
ko jis tuoj pat .Tei«r»*n pi^n. i- jo šalininkų ne- 

oo kabutėse atleido • tiesos oav' zdys. .Kada .jų pa
savo advokatą ir pasisamdė nau-i '.tpnpos s’jdąryt’ įsoūdį. kad aš' 
ią ir atnaujino teisme bylą? Aš I esn patrauktas .kaip at-ų
jam siūliau išsumti iš teismo ?kim= individas, už būk-tai. ma- 
raštą s^vo teigimui įrodyti. To- j no vieųo padarytus .nusižengi-?

mus.Netiesa, siekiant tikrų fak
tų- než'nanti suklaidinti.

Toks Garbės Teismo pirm, 
teigimas pagimdo klausimąja? jis 
nuėjo į amerikiečių teismą? At
sakymas, — konferencijos nu-;
tarimų vykdymą .sustabdyti? • 

Kitas klausimas: Ar aš vienas' 
padariau tuos nutarimus? At^- ‘ 
kymas, — žinoma, kad nę. Nu-' 
,tąriipą jjadąrė 22 S-gos daliniai, 
asmenyje ^ąr raštu joje .dalyva-, 

•vę. Kadangi aš esu tų nutarimų 
vykdytojas, .tai apskųsdamas" 
mane, jis tikrumoje jus apskun
dė. jjjg visi esate teisinę. Ir pę-_;

:ros bet jei jis nus’leido, kaip 
is skr’b

<ių raštu jis būtų galėjęs įrody
si. kad fis yra teisus, o aš meluo
ju. Tokio rašto jis n’ekad ne
pristatė. Žinodamas, kad jis jo 
aegaus. Jeigu jis nusiliedo, tai 
■rodei byla dabar apeliaciniame 
teisme randasi. Faktas yra, kad 
iis niekad nenusileido ir nė še
šėlio teisme nebuvo skelbiama 
neros valios ar noro nusileisti. 
Teisėjas, suspažinęs ir išklausęs, 
buvusio Garbės Teismo pirm-J 
bei jo advokato karštų Įrodinėk 
’imu žeminančių S-gos pirm, ir 
aukštinančio Garės .Teismą, pa
matė ko siekiama ir ne paklau-

MilRovaitis individually aqd as

j*L) Centrą} Ęoaųd Executive 
of the National .Guard fo Lithua 
nian National” Vienas buvusio 
Garbės Teismo pirm, padarytas 
žingsnis yra toks žemas, Jcad .aš 
jš jo to nesitikėjau. Šis žmogus 
išdrįso .Lietuvos šaulių Sąjun
gos Tremty Garbės Teismo ofi
cialiu raštu prisi$tatydamąs, 
kaip vyriausio Šaulių S-gos pr- 
gano Garbės Teisino pirminin
kas parašyti .Lietuvos Žurnalis
tu S-gos Centro valdybai raštą, 
reikalaujant, kad mane pašalin
tu iš žurnalistų S-gos. Neabe
joju. kad jis panašius raštus pa- 

I rašė ir kįtoms organizacijoms. 
I Turėčiau neatlaidžiai užsirū
stinti ant jo už toki žemą, jo- 
k'o sveŲco. proto logika nepatei- 
smamą atestatą, bet negaliu. 
-Tjkęumpje .man labai gaila jo, 
nes tai parodo, kaip labai nu
slydęs ir kaip nesuvaldomai tas 
demoniškas neteisybės ir pagie
žos kirminėlis jo krūtinėje rai- 
įtosi. Buvusio Garbės Teismo 
.pirm.. parodė, :kad .jis yra pilnas

jųimais. "Tai-yra. daroma šaulio, 
kurio pareigų, pirmasis žodis yra

prie Lenino < mauzoliejaus1 ir- pastatytas kaip mumija.. 
Niekas jam-ir skrybėlės tinkamai nepataisė. -Kaip ji buvo; 
užmauta, taip ir .palikta, nusukta ant dešinio šono. Deši
nioji Brežnevo ranka buvo pakelta, bet pirštų jis itaip; ir 
nepajėgė ištiesti.

Brežnevas-turėjo pasakyti pareigūnams, kad praneš
tų Baranikui pakeisti kritikos toną. Kaip Stąlinas. pavė
lavo pranešti Bimbai, taip ir Brežnevo artimieji nepra
nešė Baranikui. ■ ~j

Nieko nepasakyta ir lietuviškiems Barnaiko ^bendra-' 
darbiams. Suvėluota, o gal neatkreiptas .reikalingas dė-i 
mesys. -Turėjo būti -sudarytos sąlygos patikėtai -rinki-, 
mų kontrolei. Reikėjo paskirti-šiokį tokį pasitikėjimų tu-;, 
rinčius žmones rinkimų eigą kontroliuoti. Dabar ęmųmaf. 
tais pačiais keliais, kuriais eita pirmųjų “rinkinių” metų.?*

Didžiausias balsuoto jų. skąičiųs-balsavę -.pąštų, -jįary-‘;; 
turn jie Marquette Parke negyventų. Jaunos .-ponios, abiem 
rankom pašto dėžutėn metė čia pat gyvenančių:lietuvių' 
balsus, žinoma, balsuojančius už frontininkų parinktuo
sius. 0 praeitą sekmadienį, gegužės 9-ąją, balsavimo sa< 
lėn įžengė tiktai 76 žmonės. Jeigu jien^įm^bė po du lape
lius, tai turėjo būti tiktai 76 balsai. ,76 balsai — tai labai

Baranikas pasakojo, kokie dideli bus šešėliai protes
tuojančių prieš Amerikos atomines bombas, visai nežino
damas, kad tų bombų kiekis pasiūlytas sumažinti visu 
trečdaliu. Jeigu JAV turi didesnį tų bombų kiekį, tai 
Amerika didesnį jų kiekį ir sumažins. Maršalas Ustinovas
pasisakė prieš prez. Reagano pa siūlymą, bet joks Sovietų 1 jau mažas skaičius. Tokiu mažu .balsų .skaičiumi bus' 
pareigūnas negali atmesti Reagano paskutinio pasiūly- į labai sunku kalbėti visų Chicagos lietuvių ,vardu, 
mo. Brežnevas pareiškė noro susitikti su prez. Reąganu.

Šis noras pas Brežnevą labai didelis, bet kažin ar | laiko klausimą' aptarti ir nedaryti tos pačias tklaidos,

^Garbės Teismas, tai taip ..pat 
parpdė .išvystytą faktą. ■ kiek 
mūsų Sąjungoje ypa. neteisybės 
ir blogos valios, —i

si* Negirdėtas .dalykas. -Baisu- 
'Nepaprastai aktyvu Garbės-Teis

iKAnadpje .brolis jfokubaitįs. Bią 
pasekėją, prisirin

ko. nepasitenkinimas yta dau 
. giąfeetis. J# v nepripažįsta yiršes' 
niųuž save.. Jei jis nevyriaūsias, 
jis nepatenkintas į ir kaltina .rei
kalaudamas. -Jau daugelį -njietų 
iš-Kanados, tiksliau: iš ‘Toronto, 
.^leidžiamas žinias: AĮv^rtinki- 

-tejKanadą, ges jei.ne, jie atsis
kirs”. flikipmoje. ■ tai rreSria, 
.diiokįt broliui Jokuhaįčiui aukš-

. nąda .atsiskirg. .'Brolis >Jpknbaitis 
J?uyb ■,visokiQSe.Gentro\Vrbos. pa

;pąęips.^Jjs:$ų .nieku neriskąįto

Kaip Baranikui, taip ir Kutkui su -Laukaičiu -buvo
• ’ i ** . f ■ L,

■paeito suyp&ayiipp„metu lei
dyba bųyo įdaryta. Yjęnpjejvie- 
.tęįę, Chicągoje. brolis.Jokubai- 
tis; nepateko į jCęntro -valdybą. 
Tuoj -_pąt po suvažįąvjipo,. aš „už
klausiau Kanados Aąuliu fak
tinės Valdybą, ąr nprė|ų ji rir 
toliau turėti Centro -V^bos įga
liotini JCanądoje. -.^uprantąma 
buvo, kad buvo galvojama ;ąpi e 
brolį Jąkubąitj.

jis pajėgs tai padaryti. Gegužės pirmąją jis buvo atvežtas ; kurią padarė Bimba. (Bus daugiau)

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Kalvis ėmė dumti, maišas pradėjo pūstis. Tol 

dūmė, kol įkaitino raudonai. Paskui ištraukė iš 
ugnies, padėjo ant priekalo ir kūjais must. Vel
niai cypia kaip angis. Sumušė, sumušė ir vėl į 
ugnį. Įkaitino ir vėl ant priekalo — mušt. Tik 
pokšt — ir trūko maišas. Su didžiausiu viesulu, 
kaukdami išlėkė velniai, triokšt-triokšt nunešė 
kalvės stogą ir nurūko į pragarą.

Keletą valandėlių abu be žado — kalvis ir 
Petras. Pirmasis pradėjo rūgėti kalvis:

— Tai ko čia dabar tampais su tais nelabai
siais? Reikėjo iš karto pasakyti, tad nebūčiau nė 
prasidėjęs. Dabar matai — be stogo palikau 1

— Tavo stogas tai niekis: sumokėsiu ir užsi
dengsi naują. Ale kas man dabar besugaudys tas 
bjaurybes? Kur aš kitą tokį maišą begausiu?

NEI SIS, NEI TAS; NEI ŽMOGYSTA, 
Nfil GYVULYS

Už pi’i:*s ?1 prasidėjo plynios ir raistai. Ke
is klampus, nelygus. Joja Petras žingine ir gir

ti’’: t?lytum kas dejuoja, tarytum kažkas murmu

liuoja. Jis greit nusėdo nuo arklio, nusilaužė pa
gaikštį ir eina tan balsam “Rasi kas įklimpo? 
Reikia gelbėti žmogų?”

Atėjęs prie liūno krašto, randa -baisią juodą 
skylę. Klausosi. Iš skylės-šaukia: “Trauk, trauk, 
trauk 1” Įkišo smaigą ir ištraukė. Žiūri — nei šis, 
nei tas; nei žmogysta, nei gyvulys. Lyg būtų ver
šis, .ale ragai nulaužti. Viena koja arklio, antį#' 

.gaidžio. Aišku, kad velnias ir dar senas.
— Na kaipgi čia dabar? — sušuko.besistebė

damas Petras.
— Ai, žmoguti mielas, man didelė nelaimė 

atsitiko, čia ištisa istorija.. . Aš čia stovėjau sar
gyboj. Pats Liuciferis buvo pastatęs. Laukiu, 

; žvalgausi. Staiga matau — ateina senis su boba. 
Ir kad barasi, kad ginčijasi. Aš prisigužiau ir ty- 
kau. Tikrai, manau, ką nors iš to laimėsiu.

‘Velnias atsiprunkštė, nupurtė dalį purvo ir 
vėl j pasakoja:

— Senis buvo padorus ir labai lemtas žmoge
lis.! Bet ta jo boba —baisi priešgyna. Ką tik sems 
sakys, ji vis priešais. Priėjo prie plynios. -Senis 
sako: “Grįžk namo, neik-Į girią, aš vienas parL( 
nešiu žabų”. —“Ot eisiu!” —<sNa tai einam sy< 
kiu”. —“Aš svkiu nenoriu, eisiu viena”. —“Kad 
ir eisi, bent jau neik per plynią!” —“Ot eisiu!” 
—“Eik sau, tik nešokinėk per kemsas”. —“Ot šo
kinėsiu!”

— Na? — pradėjo nekantrauti Petras.
— Senis eina aplink plynią, o boba tiesiog. 

Užėjo jau ant vidurio plynios. Padrykt, padrykt 

ir įsmuko. Ale sunki sterva. Kaip dribo, taip ir 
nulaužė man ragus. Nors ji į pragarą nugarmėjo, 
bet aš vistiek kenčiu. Sunkiai kenčiu, oi.. .

Velnias sudejavo ir ėmė graudenti:
— Ai, žmoguti mielas, kaip aš tau esu dėkin-. 

g m- Tik dabar toks-silpnas ir nieko neturiu, kad 
atsilyginčiau už išgelbėjimą. Bet neliksiu skolin
gas — nebijok! Kai tik bus reikalas koks,-tuojau 
pašvilk ir šauk: eBaužiau! Baužiau! Aš netruksiu • 
atvykti.

. — Bus ar-nebus toliau koks reikalas — aš 
pats nežinau, bet šiandien verkiant reikalinga 
man tavo paslauga.

— Na? — susidomėjo Baužius.
— Jei sakaisi toks geras ir dėkingas eąąs, tad 

.pąlydėk mane į pragarą, arba nurodyk, kajp grei
čiau jį surasti.

— Ne, dabar tuojau tavęs lydėti negąliu.jKad ’ 
ir kažin kaip norėčiau, šiandien man nevalįa iš čia 
pasitraukti. Labai gaila, bet turiu pasilikti. Gali 
būti, kad aš, savo uždavinį atlikęs, spėsiu dar pri
sivyti tave pakeliui. Tada. ..

— Žinoma, — nusileido Petras, pąteisinda-* 
mas velnią: — aš gerai suprantu, kas tai yra vir
šininkai ir jų įsakymas. Jei paliepta — tu čia 
mirk ir kankinkis — turi vykdyti! Ale nurodyti 
galėtum man?

— Hmm... Nurodyti? — numykė velnias:- 
— Dėl to aš tau pasakysiu taip: iš kur tik eisi, 
vis nueisi. Daug kelių, ir daug vartų veda į pra
garą. Mūsų karalystė tokia plati ir tokia didelė,

kad jqks žemės vgldąyas neturėjo-ir neturės pa
našios.

Baužius pasakė ir išnyko, Petras nujojo 
sau vienas.

ARGI TIK -PONAI TEGYVENA ŽEMĖJE ?
Plynios ir raistai pasibaigė. Vėl atsirado kal

nai, .už -tų ūkalnų -pasirodė - vėsus, malonus -miškas. 
■yos.t.ik^Qjo Petras,.miškąs ąpgaųbė jįįsavo Jtyą- 
pais, gardais jr įvąiriųjvąiriausiais balsais. Leng
va risčia paleido'žirgą. -

Joja mišku, pasiklauso, apsidairo. Staiga ma
to: stovi ant kelmo-vyraitis -ir taisosi pasikarti. 
Kilpa jau pamauta ąntkaklo, kojos parengtos nu
šokti. Petras .paspaudė arklį ir prišokęs činkšt, 
perpiovė virvę, kuri buvo užrišta už ąžuolo šakos. 
Vyrąiy?, -w> ‘.kiiobterėjo iįe-
men. .Atsikėlęs Jr, ėmė- plūsti :

— Joji, tai jok, ale' nesikišk, kur tau nereikia!
—Nakaipgi nesikišk?. Matai, būtum sau galą 

pasidaręs ir stačiai nugramzdėjęs į pragarą!
— Iš kur gi tu žinai, kąj.man čia ne pragos 

ir ne kąneios? Taip jau apkarto visas gyvenhpas, 
kad blogiau niekur nebebus. jJCą gavau po tėvą, ir 
tas man ąųnim nuėjo. ’Njakas nesiseka. Jau dabar 
prilipau liepto galą. Kelintą dieną trupinėlio duo
nos nesu turėjęs burnoj...

'. (Bus daugiau)

----..............  * 'V
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R. VILIAUS

VAKARŲ VIJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

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

OR. PAUL V. DARGUS
•YDYTOJA1 IR CHIRURGAS

MeOIciao. traktorių.

BALANDOS: S < darbo dienom!* iz

Tol: 663-8717 aro* 562-271$

TEL 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 
SPECIALYBĖ: AKIŲ UGO$" 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. ~7

Dr« Jonas F. Mažeika
DJ)A — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street

Valandos pagal susitarimą

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrina airis. Pritaiko ūkimus 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, POSLRS IR 

PROSTATOS CHIRURGUA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 pt®iet

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Račdeacijos ralofi; 446-554:

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 3371Q 

Tel (813) 321-4209

PERKRAUSTYMAl

Leidimai — Pilna apdraude 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Chargs 
ir VISA korteles.

R. ŠER6NAS. TaL 925-8063

Apdrausta* parkraustymaa 
iš Įvairių atstumų.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 3765994

SOPHIE BARČUS
AAOIJO IE1MOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieuiaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** WOPA * 1490 AM 

transliuojamos iš mūšy studija* 
Marquotto Parka.

Vedėja — Aldona Daukus
TaJ.fi: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

.. ..........................................." .... -..... ■ —......
RADIJO HeOGltAMA

Seniausia Lietuvių RMiijo progra- 
ctia Naujojoje Angfyofe, iš stoties 

LYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
ihatLeniąis nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
oerdtrodama vėtrausiu pasaulinių 
žftnu santrttflQ. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo-

I ftas ir Minkai, feiznic
AniiSlft krėil^ į ftfltfc ?lorfcts — 
dėlių bei denraoų krautuvę, 502, E. 
t roadway, So. Boston. Mass. 02127. 
TeTeTohas 268-0489. Ten pat gau 
namas “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovauų. .

SUSIRL\KiMv

“ Lietuviu Pensininku Sąjungos 
nariy susirinkimas-pobūvis įvyks ge
gužės 19 d., trečiadienį, šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Bus menine 
programa, vaišės ir aovanų paoKirs- 
tymas. Mieli dalyviai yra prašomi at
nešti kokį daiktą dovanų paskirsty
mui. Pobūvio ir vaisių išlaidoms pa
dengti nano auka S3. Vaidyba

Žemaičiu Kultūros klube eilinis na, 
riy susirinkimas Įvyks trečiadienį, 
gegužės 19 d., 1 vaL popiet, Aneies 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Aye. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų, aptarti. Lūs ir 
vaišės. Rožė Oidžgalvis, rast

ATGIMUSI LIETUVA

Lyg kad nuo saulės krenta, 
dienos

Ir vaikšto pievomis žieduos, 
Jau tuoj išeisim į purienas 
Dainų dūdelėmis dūduot.

Pajusim džiugesius jaunystės, 
Dvelkimus viesulos gaujos.
Gėlių žldėjimas jau grįžta,— 
Sugrįš į pievas Lietuvos.

Sugrįš pavasaris į kaimą, 
Žigiuodams jazminus atskleis, 
Ir artojėlis vešis laimę, 
Jaunikio mėnesio arkliais..

Lakštingalų bus laimės dienos
Naktimis linksmiau jos 

dainuos.
Čiulbės paukštelis mums kiek

vienas,
Rytūoš;'pietuose'ir vakaruosi

Ak, Lietuva Tėvyne, pievoj, 
Šiluos, ir girioj ir laukuos! 
Obels, lelijos, rūtų, ei vos 
Žiedai tau galvą vainikuos.

Ir būsi, būsi mylimiausia
Iš viso būrio mylimų...
Net audra girioj apsiblausus,
Kvepės tau vyšnios jaunumu-

Kvepės, linguos prie kelio 
Liekna svėrė ir ta gyvuos. 
Ateis pavasaris išsiilgęs 
Tėvynės mūsų Lietuvos...

Klemensas Dulkė

KLAIDOS PATAISYMAS

Š.m. gegužės mėn. 12 d. Nau
jienose atspausdintame Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmų remontui 
aukotojų sąraše bendra suauko
tų pinigų suma buvo pažymėta 
$30,229, o turėjo būti — $30,929.

N. Korektorius

HEART
FUND

1914

AND LOAN ASSOCIATION 
4040 ARCHER AVENUE 

CHICAGO. ILL. 60631

Midland javrtįs ^p»»y 
ninja taupymo - .UlO^ 
paskolų rehchus vifos rnfr 
su ipyrfaffe. wfc»jnm» 
Jums už mums parodyti 
pasitikėjimą. Mes norėtu
me būti jums naudingi d 
atcitvie.

Wi nootooo 
?B3fr #. ft STREET 
ChrciMs H. 6067 

TO'7400
8929 SO. *a*LEM Avti 

8Viz?0MiRfr, 1t W5f 
Tek 598-94OG

A. Petrikonis Gėlė*

,KAS GALI PALAIKYTI
JAUNESNI IŠVAIZDĄ?

Atėjęs pavasaris privalėtų 
mus visus geriau nuteikti ir at
gaivinti tiek dvasines, tiek ir fi
zines j'ėgas.

Norėdami išlaikyti jaunesnę 
švaizdą ir tuo pat kartu sustip
rinti sveikatą, prisilaikykime šių 
taisyklių:

1) Naudolcmės grynu oru ir.. . .. . , ,-■> . , .-/•.> .. lų, 1% mineraliniu drusku-saules spinduliais, kaip galima į '

Riebi jautiena turi 51% van- 
/% proteinų, 29% riega-

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
tas riebalų. '

Bulyėse yra 68 % vandens, 
proc. proteinų, 16 proc. krakmo
lo, 2% riebalų,, 3 proc. cuk
raus, 7- proc: mineralinių drus-

Piene yra 79% vandens, 4 
proc. cukraus, 2 proc. minerali
nių druskų.

Liesa jautiena turi: 72% van- 
dens-( 14% proteinų, 29% rieba-

dažniau. Išvėdykime kambarius
ir kasdieną ilgiau pasivaikščio- £^7^14*
kime gryname ore. ’ . < L . . v. r .o. t? . . v.,. . 11], 1% mineralinių drasku.

Kiaušiniai turi 74% vandens,
10% irebalų, 14.5% mineralinių

Sviestas turi 15% vandens,

2

kime gryname ore. ;
2) Kai užeina šiltesnis oras, į 

dėvėkime lengvesnius rūbus. j
3) Mažiau valgykime ir daug į V 

mažiau naudokime bet kokių I 
mėsos produktų arba kiaušinių, j »r 
Vietoje to naudokime daugiau į 82 proc. riebalų, 3% mineralinių

6) Naudokime tik išbandytas • druskų.
visada giedrios žuvis turi 77% vandens, 8.5% 

riebalų, 1,5% mineralinių drus-
4) Būkime 

nuotaikos.
5) Sutvarkime savo laiką dar- kų. 

bui, poilsiui, pramogai ir pasi
linksminimui.

6) Naudokme tik išbandytas 
grožiui palaikyti priemones, of 
nedarykime bet kokių bandymu i 
ant savo kūno.

7) Eidami gulti, pamirškime 
visus savo rūpesčius ir dienos 
metus patirtus nepasisekimus.

KASDIENINIO VARTOJIMO 
MAISTO REIKŠMINGOS

DALYS

Mūsų kasdieniniame vartoji-H 
rne maistas, pagal savo sudėtį, U 
skirstomas į tris pagrindines da- Į] 
lis. būtent: karbohidratus, pro-į] 
lemus ir riebalus. .

Smulk au panagrinėdami rasi
me, jog: ' }

Duonoje yra 35% vandens, 8; 
proc. proteinų (baltimų), 47% jj 
krakmolo, 3 % cukr&tfe, 3 įyrbč. >1 
mineralinių druskų ir 1 procen-H

ŠIŲ DIENŲ MOTERYS 
KEIČIASI

Moksliai tyrinėrimai nusta
tė, kad dabartinė Amerkos mo
terų genkartė pasižymi men
kesnėmis moteriškumo savybė
mis negu, kad turėjo jų moti
nos.

Dabartinės Amerikos jaunos 
motėrys yra linkusios vadovau
ti; Jas domina grynai vyriškos 
gyvenimo sritys.

Senesnių laikų moterims to
kie aalykai buvo gana sve
timi.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

KAIP PASIGAMINTI SKA-
• __ NIŲ SAUSAINIUKŲ

Sausainiukų pasigaminimui rei-, 
kia paimti: du kaušnius, keturis 
šaukštukus sacharino, tris, šauks 
tus kavos, 1-ną aštuntadalį šauk 
štelio druskos, vieną trečda
lį puoduko tirpinto, atvėsinto 
margarino, pusę puoduko kapo
tų liukro valakiškų riešutų, vie
nų ketvirtadalį šaukštelio vani- 
lijos, pusę pūoduko sijotų mil
tu, vieną šaukštuką kepimo mil
telių.

Išplakti kiaušinius iki tirštu- 
mo, pridėti cukraus ir vėliau 
vėl išplakti. Įpilti vahiliją ir sal
dumui skystį (sachariną).

Įmaišyti miltus ir tirpintą 
margariną. Be to, taip pat, su
dėti riešutus. Supilti ir paskir
styti vienodai į 8 colių ketur
kampę formelę. Kepti prie 325 
lapisnių F. 15 minučių. Kol dar 
kepsnys yra karštas, aptepti ka
kavos liukru ir kai atvės, su- 
piaustyti į nedidelius keturkam 
pius gabalėlius.

Kakavos liukro padaromas ši
taip: reikia paimti vieną šaukš
tą kakavos miltelių, juos sumai
šyti su keturiais šaukštukais ver 
dančiod vanadens arba su karš
ta kaka, iki bus vienodai išsi- 
maišę.

Vėliau reikia įpilti pusę puo
duko sijoto pudrinio cukraus ir 
pridėti truputį druskos. Šį miši
nį užpilti ant iškepto plokštai
nio.

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSLA L AIDO J LM O ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME 

,h/ 2633 W. 71st Street
A jf 1410 So. 50th Ave., Cicero

* * Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

* $ *
Iš RUGINĖS DUONOS 
GABALŲ PAGAMINTI 

BARŠČIŲ SRIUBA

Į didoką molinį puodą sumes- 
' ti gabaliukus ruginės duonos — 
' minkštimo ir plutelių. Vėliau už 
pilti pusšilčiu vandeniu ir pa
dėti šiltoje ’vietoje, kad aprag- 
tų. Kai tas įvyks, tai indą per
kelti į šaltesnę vietą.

Vėliau perkošti bent kiek to J 
skysčio ir supilti į verdantį 
sriubą arba barsčius.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650

l’KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI
Sūris turi 37% vandens, 33% 

proteinų, 24% riebalų, 5% mi
neralinių druskų.

Taigi, jeigu norite apsisaugo
ti nuo perdidelio svorio, tai ne-J tui. 
valgykite tų maisto produktų, j 
kuriuose yra perdaug riebalų ar r 
krakmolo, o suvartokite dau-< Namų (barniai ir kregždę iš- 
giau daržovių ir vaisių. ' lizdo išvaro.

Aikštės automobiliams pastatyti

ją vandenio, palikti kitam kar-

Magd. Šulienė
AMSULANSO

PATARNAVIMAS

Liidetuvių

Direktorių

Steponas c. lack ik sūnūs

rUiUMM 

KOPLYČIAI

VISOSE MIESTO

DALYSI,

PETRONĖLĖ BABILIUS

(LACKAWIQU
tnnt STK&JE*!' KKpvbfio 7*1213

llUŽL ovCiiilVVKol HIGHWAY, PaJtoe Hilu, III, Į74-441Į

I
 Gyv. Marquette Parke, Chicagbje.

Mirė T.I82 m. gegužės 13 5., 12:30 vai. haktlcs, sifiauWsi 
tenafi^es. įuAAsi Lietuvoje. A'Merikoje išgyveno 60 metą.

Paliko nuliūdę: sesers dakfė Virginia ifoflarriA. jis 
Ąrtis ir jų dukterys — Cynthia Mozaffdrian, jos

įvyrąs Ainir, ir Adrienne AiWln, jos vyras James, bei kiti 
i^inrinės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Upytės Drauginiam klubui.
Kūmas bttj ifešarvotas peifctadienį, 3 vai. popiet, I>ack- 

Lackav.'k’z koplyčioje, 2424 W. Lithuanian Pi aza Čt.
Šeštadieni, gegužės 15 d., 19:30 vai. ryto bus lydima iš 

koplyčios j Lietuvių Tautines kapines.
Visi a.a. Petronėlės' Baliffiife giminės, draugai ir pažjstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvaiti laidotuvėse ir suteikti 
pafisk'ufrrtį patarnavimą ir atsisveikinimą.

. • 'X Nuliūdę lilta: dukterėčia su šeima.

Latidoluyii^ (^rektoriai Sldjjonas C. Lack ir Sūnūs, 
tel. 476-2345.

jai

TbL YArdi

BUTKUS - VASAIDS
fit: OLympic MH1

PETRAS BIELIŪNAS
4*48 So. CALIFORNIA AVĖ. Tel: LAfayetU 3-S171

I — Kaujienm, Chicago, ft, fU Friday, May 14, 1982



Laiškas Naujienoms
RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK

HOUSE FOR SALE

Astrological

Argentinos generolai

LIUCIJA

SKITE JAV TAUPYMO BONUS

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

KAINA

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

atsverti šim- 
organizacijų

Gerb. Naujienų Admin.: 
Naujienų metinei prenumera

Jurgučių 18 metų duktė yra 
pasilikusi Vilniuje. Tėvas bandė 
susisiekti su ja telefonu, bet jo 
nesujungė. Su žmona jis trum- 
pa i pasikalbėjo.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES. 3

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

A. TV ERAS -
Laikrodžiai tr brangenyteg

Pardavimas fr Taisymas- >'
2644 W«it 49th Street
Tai. REpubHc 7-1941

inių iškilmes 
al. ryto nuo 
Home (33rd 
St.), paskiau 
prie Darius -

S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

2 tablespoons sugar 
% cup water 

cup milk

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

. Tarot Card Readings

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

F. Afeff?
W. m R 

Er«rj- Fork, Ui. 
MM2, - 424-M54

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 S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

parapijos salėje.

Dr. K. Eringio paskaita 
Komą Kalantą bus paįvai 
specialiu eilėraščiu, kur

E. MIKUŽICTĖS SURINK 
TOS AUKOS

ELEKTROS ĮRENGIMAI - ' 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto teldtejį.
Dirbu Ir'užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 '• S.' Talmah Ava. ;
* ToL 927-3559

MARIJA JURGUTIENĖ 
MASKVOJ& BADAUJA

MASKVA, Rusija. — Marija
; INCOME TAX SERVICE J ‘ . 

4259 S. Maplewood, Tek 254-7450 

Taip pat daromi,vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai._

Kamai. — Pardavimo!

UAL. K STATS FOR SALI

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos. 
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

MICHIANA, NEW BUFFALO, MICH. 
Large log cabin style, 4 bedroom, fire
place. 3 wooded lots, plus private 

beach. Completely furnished. 
$98,500. Stop 39. 

TeL: (616) 469-0996

1) Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir-ALTos grio
vėjų užmačias?

2) Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia 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 
tus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių skaitytojų, 
ir telefono knygų sąrašus?

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas

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

■ ’ Mr. K. Januta, 
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas. 
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. $17,600 pajamų. Arti 64-tos 
ir Kedzie.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878 DĖMESIO
62-BO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120. pusmečiui .autamehHie 

Liability apdraudimas paminki 
' kimš.* * Kreiptis:

A. L A UR AITU 
U45 So. ASHLAND :AVI» 

-Tek 523-8775 j >

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
tai atnaujinti siunčiu $10 ir $10 
diehmaščio paramai.

Visais atžvilgiais Naujienos 
yra geriausias mūsų išeivijos 
lietuvių dienraštis. Malonu pasi
skaityti teisingas mūsų gyveni
mo žinias. Linkiu geros sėkmės.

Su geriausiais linkėjimais,
Jonas Mikalavičius

• Detroit, Mich.

— Dr. J. Adomavičius pasakys 
kalbą prie Renio Kalantos pa
minklo šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse gegužės mėn. 15 dieną 
12 vaL, minint Romo' Kalantos 
susideginimo 10 metų sukaktį.

— Union Pier, Mich., Lietuvių 
Draugija šaukia savo narių susi
rinkimą šių metų gegužės 22 d„ 
šeštadienį, 6 vai. vakaro, .Karai- 
cių vasafvietėjel Valdyba

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

Kviečiame visus dalyvauti mi
rusiųjų prisiminimo iškilmėse ir 
paminklo atidengime. Taip pat 
kviečiame visus Lietuviu Tauti
nių Kapinių steigėjų gimines ir 
artimuosius atsilankyti į šias iš
kilmes ir kartu pagerbti kapinių 
steigėjus ir atžymėti kapinių 
prieš 71 metus įsteigimą.

Kaip visuomet, iš Chicagos į 
Liet. Tautinių kap 
eis autobusas 9 
Ridikas Funeral 
Place & Halsted 
autobusas sustos
Girėnas Hali (4416 So'. Western 
Ave.) ir prie Marquette Hall

Iš viso surinkta___ 8160.00
: Naujienos nuoširdžiai dėkoja 
E. Mikužiūtei ir visiems .auko
tojams.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teišėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkotui? 
formomis:

Knyga su formomis gauna. 
<na Naujienų administracijoje

(C»9!h St. A Western Ave.).
Atgal į Ch ieagą nuo kapiniu 

var‘u išeis 3 vai. po piety. No
rintieji autobusu pasinaudoti tu
ri būti laiku nurodytose vietose.

Plačiau apie visą programą 
bus pranešta kiek vėliau, šį kar
ta tiktai prašome įsidėmėti dia- 
na ir laika.

ELEONORA JAKŠTAS < 
4104 S^Archer Avė.

Tell 523-3685 (Pr.)

Jurgutienė, Chicagoje gyvenan
čio muziko Aloyzo Jurgučio 
žmona,. Maskvoje pradėjo bado 
streiką, reikalaudama leisti jai 
išvažiuoti į Ameriką, — praneša 
Chicago Tribune koresponden
tas Jim Gallagher.

Siimtiiiiąi į LĮętnyą \ 
ir kitus kraštus [ 

P. NEDA5, 4059 Archer AybthM, 

Chicago, Ilk 60632. Ta L YA7-59$6

d/.ia 12 vai. dienos. V.sms kvie
čiame dalyvauti: VaMyba

- Muzikas A. Jurgutis pa
skambins M. Čiurlionio kūrinį, 
solistai A. Giedraitienė ir Vu Uo
rėm as padainus solo, laike Romo 
Kalantos minėjimo, kuris. įvyks 
gegužės mėn. 16 d. 11 vai. 30 
min

ap e 
rinta 
paskaitys stud. Ramunė Tričyte. 
Paskaita įvyks gegužės mėn. 
16 d. 11 vai. 30 min. parapijas 
salėje, laike Rcmo Kalantos su
sideginimo dešimtm jcio minė
jimo..

Lietuvių Tautinių 
Kapinių vadovybės 

pranešimas
Lietuvių Tautiniu Kapiniu va 

dovybė praneša, kad šiais mela:s 
Kapu puošimo (Memorial Day) 
šiose kapinėse iškilmės bus ge
gužės 30-tą diena, sekmadienį. 
Numatyta tinkama programa, 
kuri, kaip visuomet, prasidės 
11 tą valandą ryto.

Taip pat pranešama, kad ka
piniu steigėjams paminklo dar
bas jau eina visai pr e pabaigos. 
Taigi šiais metais, Kapu puoši
mo dieną, bus ir naujo paminklo 
atidenghno iškilmės.

A FUN NEW KOOL-AID * RECIPE
teaspoon Kool-Aid* Brand
Unsweetened Soft Drink
Mix, any flavor

Dissolve toft drink mix ond sugar in water in glass. Sfir in milk. 
Serve at once or chill and stir before serving. Makes 1 cud 
or 1 serving.

C S>82 General Foods Corporchon.
Kool-Aid. ond fSe Smiling Pitcher Design are registered 
>3dafnor'«5 ol General foods Corporahon,

Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laikyti egzaminą. 
Tu vėl būsi raginamas (—a) balsuoti frontininkų užvaldytoje 
organizacijoje — Lietuvių Bendruomenėje.

(Atkelta iš 3čio puslapio) 

dio maisto produktų nedatek- 
liiLUs apraiška.

Veikdama išėjo moteris iš 
krautuvės, duonos kepaliuką ne
šina. Viena eilėje stovinti pra
tarė:

— Ir ko ji dabar čia verkia?
— Gailisi Amerikos, — paaiš

kino kita. Mat. ašaromis duoną 
aplaistanti moteris esanti repa- 
trijantė iš Amerikos!

iš okupantui 
palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko kursus Vilniuje ir už
augtų pilnais okupanto pataikūnais?

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, o šimtai tūkstančių “liku
siųjų” turi klausyti jų komandos? ,

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

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai, ;žemė — Už miesto ribų

— Cicero Reg. LB .Apylinkės 
piknikas įvyks š.m. gegužės mėn. 
16 dieną Vyčių salėje, 2455 W. 
47th Street, Chicago, Ill. Pra-

šie asmenys Naujienų banke
te 1982 m. kovo 14 d. prisidėjo’ 
su parama Naujienų pastato sto
gui ir sienai taisyti. Aukojo: 
Oswald Thiel ....L’............$16.00
Edward ir Margi Mankus 10.00 
Antanina Repšys............. i. 10.00
Emma ir'Tony Petraitis .1 10.00 
A. Povilaitis......... . ........... 5.00
Izabelė, ir Valer. Pociai .... 10.00? 
Elizabeth Bachunas  ..... 5.00
M. šnapštys ........................ 
S. Juškėnas ....... 
Dariaus-Girėno grupė 
A. Marma ........ ................
Anna Jagiella —..... ..... .
E. Mikužiūtė ....
St? ir Sophie Adomaičiai 
C. Tautkus ...... ,......
Joe Kulys .........i2............... 
Josephine Miller .ž..?..į......
K. August ...... ............. .
Irene NoYbut ...kJ-__ į...
Onutė ir B. Sebastijonai

Advokatai
GINTARAS P. ČEPINAi

Dtrbo valandot: nuo 9 ryl* 
Iti e vai vai. SeStadieni oiw 

9 vaL ryto Iki 12 vaL d. 
Ir pagal rniltarima.

T«l 77G-5162 arte 771-iltt 
West SSrd StrM 

Chfcftra, m* W« 29

CORNS?
Soft pads protect EJI / 
from pain. while Į3&Į VS 
medicated disks 
work Io remove 
corns. .

Kamal, 2am4 — Far4«iK—t 
RIAL ISTATB FOR 1AL1 

" ■■--'■i-i ..... "i'wo

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI8. 

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fc ' ? . Y? t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSRAS, Prezidentai . ?

2212 W. Cermak Road Chicago, UL TeL 847-7747

Patyręs, kad Maskvon yra at
vykusi Marija Jurgutienė, k^res- 
pofidentas su ja susisiekė'1'r pra
nešė Chicago Tribune skaityto
jams gegužės 13 d. numeryje. 
Josios vyras pabėgęs iš Sovietų 
Sąjungos 1974 metais, apsigyve
nęs Chicagoje. Ji kelis kartus 
kreipėsi į Sovietų'valdžią, kad 
ją išleistų, bet kiekvieną kartą 
So'vietų valdžia atmeta josios 
prašymą.

Iš Amerikos radijo Jurgutienė 
nugirdusi apie Maskvoje badau
jančių žmonių grupę, ji metė 
savo darbą bibliotekoje, antra
dienį susižinojo su Tatjana Lu- 

10.09 j zauskaja, pas ją apsigyveno ir 
5.00 . nutarė badauti, kol rusai Teis jai 
4.00) išvažiuoji. 
1.00 
5.00 

10.00 
10.00 

5.00 
10.00 
10.00
10.00 ( ėmė ir rengiasi išsiųsti į užsienj 
10.00 kelis. JAV-žurnalistus. ' 
40.00 ---- -- —-—— __________ _

HOMEOWNERS POLICY

Gnu

Dengiame ir taisome visu rū- 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

■ARVYDAS KIELA 
65$7 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717




