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, PIRMADIENĮ BRITAI IŠKELS
■' KARIUS FALKLAND SALOSE

PIETŲ GEORGIA SALOJ NELAISVĖN PAIMTI ARGENTINOS 
KARLAI BUVO NUVEŽTI Į ASCENSION SALĄ, MONTEVIDEO

' LONDONAS, Anglija. — Mes susirėmimas.
norime taikiai išspręsti Falkland Britai sutinka bendradarbiau- 
salų likimą, bet nenorime taikiai ti šu Jungtinių Tautų generali- 
salas parduoti, — parlamentui niu sekretoriumi Javier Perez 
ketvirtadienį pareiškė premjerė de Cuellar, bet jie kiekvieną 
Margaret Thatcher. Ji tvirtino, kartą pabrėžia, kad susitarimui 
kad britai silpa Falkland salas.' reikia nustatyti laiko ribą. Tos 
Joks argentiniečių laivas ar lėk- -dėrybs negali tęstis be galo.
tuvas negali pasiekti salose į Argentinos kariai, paimti ne
esančių Argentinos, karių. Kariai laisvėn Pietų Georgia saloje, pa
gali susisiekti- su Buenos Aires ’ prastu transporto laivu buvo nu
tiktai:radiju. ' ~ Į vežti į Ascensidn salą, ten ap-

■Parlamentp nariai nesupranta, j o po Jo, pasodinti .į
kbdėl britai,, sutraukę galingas l ^aiisatlantinį lėktuvą ir nuvežti 
ginkluotas pajėgai; Ė Falkland'! Montevideo, Iš Urugvajaus 
salų vandenis^ nebaigia greičiau i minėti kariai lėktuvais 
konflikto ir neužima'salų.-I ' 1 nuvežti į Buenos Aires.

C . ; ] Išvežti risi Argentinos kariai,
• britai P9D palikti galimai į bet nąrląivio kapitonas atsisakė 

mažiau aukų, — pareiškė prem- važiuoti' į Argentiną. Jis labai 
jerė. -:-priėji, žino; kad jiems a^įjai kritikavo dabąrtirię Ar- 
teks taikiai sugyventi su argen-1 gentinos kariuomenės vadovybę, 
tmtačiąis, . toid^I jie nenori bęrei-j pradėjusią invazija į Falkland 
kalingai lieti kraujo. Britai ne- ’ salas.

- - pripažįsta ir itepripažins jokių | __ /

PRAŠO LEISTI SOLIDARUMO
UNIJAI LEGALIAI VEIKTI

BE UNIJOS VADOVYBĖS NEGALI PRIVERSTI 
TRAKTORIŲ DARBININKŲ PRADĖĖTI DARBO

VARŠUVA, Lenkija. — Kro-įleisti Solidarumo unijai pradėti
• kuvoj h- Varšuvoj lenku policija laisvą ir

Britų karo laivai iš South Hamptono" išplaukia į piety. Atlantą.

LATVIAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
BILLY GRAHAM MELUS

■ ' ' - t '

A. SOLŽENICYNAS NEVYKS 
Į BALTUOSIUS RŪMUS

CAVENDISH, Vt.—Aleksand-

. vedė atkaklią kovą su Krokuvos 
ir Varšuvos darbininkais, bet 
negalėjo priversti traktorių dar- 

j bininkų pradėti darbo.

Varšuvos neramumai prasidė
jo vidurdienį. Praeitą ketvirta
dienį suėjo lygiai penki mėne- 

I šiai nuo karo stovio įvedimo vi- 
{ soje Lenkijoje. Jaruzelskis buvo 
! prižadėjęs panaikinti karo stovį, 
t bet žodžio netesėjo. Jis buvo už- 
j draudęs lenkams po 10 valandos 
i vakaro išeiti į gatves. Panaikino 
Į šį uždraudimą, bet vėliau ir vėl 
pratęsė penkiems mėnesiams.

Varšuvoj ketvirtadienį sustojo 
visas judėjimas. Tramvajai, au
tobusai, taksi turėjo’ sustoti vie
nai minutei, ir skambinti, ūžti, 
kad visiems būtų aiškus trans- 

; porto darbininkų protestas.

salas dabartinei Argentinos vy
riausybei; j.: '...■■■ ■ ...

•— 4 -j * . - J

/• . palose gali kilti konfliktas i virtadienį generolas James Do- 
Užsenio Reikalų sekretorius i PaPasakojo Chicagos jaik-

Fr. Pym pranęšė- parlamentui,JUMtinilikams, kad šešių savaičių 
■ kad iki- šio Byt^ti^^ėkiIp'd^raua^yJb^^'I. pagrbfiimas 
dėsnio konffifatdf^s'u vaTgentinie-1 Jam išėjo į naudą, nes šį
čiąiš FalklanJ&la^,^bet tai-dkį “0^- Jis i Chicagą, kąd
nereiškia, kąd - ItonDitkp' riėbus. I su burmistre -Jane Byrnė 
Sutraukus daugiąlUjėgų į į vadovauti ginkluotu jėgų para- 
land salų vaądęnikį-jįe.t;. kuriuo Chicagoje.. . - ;
momentu. gaktoįvy^tl ^v° 'P3^0!?^. V^onioję,

i ‘--J' C.'--' ' ’’.atvežtas į Paduvą ir laikytas
| viename didelio judėjimo činkoš 
Į bute. Kai jis buvo išlaisvintas ir 

• _ policininkas jam parodė savd 
, . . asmens liudijimą, generolas Do

zier nenorėjo tikėti. Jis pamanė, 
kad prasidėjo nesusipratimai 
grobikų tarpe, todėl ir buvo pa
vartoti ginklai. ■ < --

KALENDORĖLIS
Gegužės 15: Jonas Salietis, 

Gražutis, Nor tau tas, Daina, Per
lis, Kluse. r - .

Gegužės 1 (Ji, Jonas Nėp.,Kan- 
tenė, Bitė, 
Vitargis.

Gegužės Paskalis, Gailė 
Mindaugas, 
Valmantas, Meilužė.

Saulė teka $:31, leidžiasi 8:03.
Oras šiltas} debesuotas, ga

li lyti. : •

zAPiE'PA’ifiROBEMĄ

CHICAGO, III. — Praeitą kel-

.Smięlras, Gužūnė, galioja;
V : : . 1-

■ — Premjeras Beginąs pranešė 
Izraelio parlamentui, kad susi
tarimas nešaudyti pasienyje ne- 

; nes palestiniečiai iš 
įvairių Libano vietų šaudo į Iz
raelį. Tą darys ir izraelitai. 

Z

Mandagus, Gika, ■ — Prez. Reaganas visai nesi
rengia specialiai kviesti į Bal
tuosius Rūmus Solženicyno, jei 
jis nęnori veikti kartu su kitais 
iš Sovietijos ištrūkusiais rusais.

SEKMADIENI WHEATON, ILL. BAŽNYČIOJE PROTESTUOS ras I. Solženicynas, prezidento J Krautuvės buvo uždarytos, mo- 
PAMOKWJ>H^0^4U3I>IĘTLA1A -|^eaSa®°. palįi«l^v ątsisakė, kyklose paniokosbuvo-nutrauk-

CHICAGO, IR. — Latvių vei
kėjas Bergmans, vadovaująs 
Chicagos. Pavergtų Tautų Sa
vaitei, šaukia didelį susirinkimą 
sekmadienį, gegužės 16 d., 
Wheaton,. III., vietos maldykloj. 
Protesto" '■ sųsirinkimas prasidės 

.pirmą valandą. '
• Latviai -norėtų, kad Wheatone 

būtų ir liėtuvių,-;kurie galėtų 
pasiklausyti, kokia silpna yra 
pamokslininko . Billy Graham 
nuovoka apie tikėjimo laisvę 
Sovietų: Sąjungoje.;

jis pasakė pamokslą Maskvos 
tikintiesiems apie reikalą sekti 
Kristaus pagrindinius dėsnius ir 
klausyti valdžids nurodymų. At
važiavęs pentkadienį į Paryžių, 
jis pakartojo, kad Sovietų Sąjun
goje yra tikėjimo laisvė. Jis bu
vęs Maskvoje, ’‘išsikalbėjęs su 
Sovietų valdžios pareigūnais ir 
priėjęs įsitikinimo, kad Rusijoje 
yra didelė tikėjimo laisvė.

— Kdsta Rikos vyriausybė su
laikė ir tuojau išsiuntė užsienin 
atskridus} sukčių Roberto Vesco. 
Prezidentas jsakė VesCo nesu
laikyti, nes jis rimtai sergąs.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $319.

Karo mėtų didokas lietuvių skaičius buvo Alpių kalnuose.

ARGENTINA PRARADO ■ 
TREČIĄ LĖKTUVĄ

vykti’ į Haltuosnis ’Humus? Sol- ’ loš? .visos fliftrtūvesIiiedirbo?- 
ženicynas yra rašytojas, o jis j Planuojamas viends minutė? 
buvo pakviestas į Baltuosius Rū- protestas tęsėsi visą 15 minu- 

j mus .kartu. su penkiais Sovietų čių. Vietomi's policija pradėjo 
areštus, bet suimtieji reikalavoLONDONAS, Anglija. — Tre- Į disidentais. Į areštus, bet suimtieji reikalavo

čiadienj buvo’ paskelbta, kad j Blogiausia, kad Washington©.^tuojau juos paleisti; jeigu nenori 
britai iriu mušė du Argentinos j spauda pinna paskelbė rusųdi-Jvlsuotinio? streiko visoje lenkų 
lėktuvus, kai jie puolė Anglijos j sidentų pakvietimą į Baltuosius . sostinėje/. Bažnyčios vadovybė 
karo laivą, d trečiasis buvo ne-(Rūmus, negu Solženicynas gavo buv pasisakiusi prieš streikus ir. 

i, bet visa eilė
- i-,~, U'j-- I.. ------- , - gažnyčių prisidėjo
reatas, būtų važiavęs į Washing-; prie pranešimo valdžiai apie gy-

paliestas. Dabar aiškėja, kad ar- j prezidento pakvietimą. 63 metų protestų kėlimą 
gentiniečiai neteko ir trečio lėk-j rašytojas, Nobelio premijds lau-( Varšuvos gažnyčių 
tuvo, tik jis krito į jūrą kiek to-ii i J ‘ 7 . ' -
liau.- Lėktuvas nuskendo, kartu toną, jei jis būtų turėjęs.progos ventojų protestą, 
su juo žuvo ir lakūnas. Anglijos su prezidentu ar aukštais parei- j 

gūnais pasikeisti mintimis įvai
riais klausimais, bet jis nenorėjo 

i apsilankyti į Baltuosius Rūmus 
' su disidentų grupe ir ten tik pra- * 
leisti laiką. Jis turi svarbesnių

karo laivas mažai rhžalotas.

SEKRETORIUS A. HAIG 
TARIASI TURKIJOJE

valdžios nevaržomą 
unijos darhą. Jaruzelskis už
draudė lenkams atnaujinti So
lidarumo unijos veiklą.

Lenkų policija atvilko į siau
ras gatveles ugniagesių sunkve
žimius ir apleido protestuojan
čius šaltu vandeniu. Vanduo 
protestuojančių nepaveikė. Jie ir 
toliau reikalavo laisvės Solida
rumo unijai organizuoti. Tada 
lenkų policija į Krokuvos gatve
les pradėjo leisti ašarines dujas. 
Po ašarinių dujų, policija puolė 
lazdomis. Bet sušlapintieji pro
testuotojai taip pat pradėjo nau
dotis lazdomis ir akmenimis. 
Policijai pavyko suimti kelias
dešimt protestuotojų. Jie buvo 
sušlapę ir ašaroti. Policija ne
trukus ir juos paleidot. Vyriau
sybei rūpi prįversti darbininkus 
dirbti, o ne juos sulaikyti.

—Bet- J aruzelskis- įsitikino,- -kad - 
ašarinėmis dujomis ir guminė
mis lazdomis jų dirbti nepri
versi. Jis įsakė Krokuvos polici
jai paleisti dalį suimtųjų ir 
baigti nesusipratimus. Krokuvos 
dvasiškiai taip pat reikalavo, 
kad policija nustotų puolusi 
prieš karo stovį protestuojan
čius darbininkus. _

Penktadienio rytą susirinko į 
darbą traktorių darbininkai, bet 
darbas nepajudėjo. Policija bu
vo suėmusi Solidarumo unijos 
pareigūnus’. Darbininkai aiškiai 
vyriausybės atstovams pasakė, 
kad be suimtųjų dirbtuvė trak
torių negamins, nes suimti spe
cialistai.

ANKARA, Turkija. — Sekre- dalykų atlikti, 
torius Haig, kiek laisvesnis nuo
Argentinos ir britų konflikto, Sovietų armijon. Jis buvo paskir- 
šiandien rytą atskrido į Turkiją.
Jis turi kelis klausimus aptarti, lyvavo kare prieš vokiečius. Jis 
bet pats svarbiausias yra turkų parašė laišką vienam savo mo- 
aviacijos atnaujinimas ir sustip-1 kyklos draugui, kur jis negar- 
rinimas.

Turkams reikia 300 lėktuvų, j 
Jie turi būti naujausi ir galin
giausi. Turkai tebekalba apie 
F-16 ir F-18. Tai ne toks leng
vas dalykas, šių lėktuvų niekas 
greitai nepastatys. Reikia laiko 
ir patyrimo. Be to, šie lėktuvai 
labai brangūs.

Apskaičiuojama, kad tuos 300 
lėktuvų galės pagaminti 10 me
lų laikdtarpyje. Jie kainuos apie 
10 bilijonų dolerių. Galimas: < 
daiktas, kad pasitarimų metu tur
kai sutiks pirkti F-5 ir F-; )G. Į 
Bet jie pirmiausia nori gauti ge
riausius, o vėliau tarsis dėl kitų.

Vietoj .minutės, dviejų ar 
penkių minučių. Varšuvoj strei-. 
kas užsitęsė 15 minučių. Polici- 

i ja buvd suėmusi kelis šimtus ' 
triukšmo kėlėjų, bet tuojau 

, jai buvo įsakyta visus suimtuo- 
c .. . , . . sius paleisti.Solženicynas buvo paimtas . ., , .I Visai kitaip reikalai atrodė 

tas į artilerijos mokyklą ir da- ^cn ,ta’P Pa^^rumPu
vidurdienio streiku norėta pasa
kyti lenkų kariuomenės vadams, 

j kad reikia panaikinti karo stovi, 
bet visas reikalas išsivystė j ilgų 

i valandų kova.
Krokuvoj neramumai prasi

dėjo senam’estyjšiauriose' vartojo vandenį ir gumines laz- 
. miesto centro gatvelėse. Prade-|das. šiomis priemonėmis trakte^- 
j jus automobiliams I
sustojo visas trafikas, užsidarė
krautuvės, o žmonės pasipylė plačiai komentuojami visame 
miesto gatvėse. Jie reikalavo krašte.

bin atsiliepė apie Staliną, visai 
nepaminėdamas jo vardo. Jis 

{buvo tuojau Suimtas, antpečiai 
ten pat nuplėšyti ir išsiųstas į 
Maskvą apklausinėjimui.

Atvykusioms vyriausybės at
stovams buvo aiškiai pasakyta, 
kad vyriausybė privalo leisti 
Solidarumo unijai laisvai veikti. 
Jeigu unija negalės laisvai orga
nizuotis, tai dirbtuvėse darbas 
neis. Unijos atstovas pareiškė, 
kad Solidarumo pareigūnai prie
vartos nevartoja. Krokuvoje ją 
vartojo militarinė policija. Ji

— A&P uždarė savo krautu
ves Chicagoje, bet dabar atida
rinėja Filadelfijoje.

— Rusai ir kiniečiai priversti 
vežti aukso atsargas užsienin, 
kad įsigytų dolerių. Aukso ver
tė krinta, o doleriai brangsta.

— Kanada skundžiasi, kad 
Amerika nesistengia sumažinti 
rūgštų lietų, kuris naikina eže-
rų ir jūrų žuvis ir kitus gyvius, listais.

PAKILO ERDVĖN DU 
SOVIETŲ KOSMONAUTAI
MASKVA, Rusija. — Ketvirta

dienį erdvėn pakilo du Sovietų 
kosmonautai, kurie bandys su
sijungti su erdvėje besisukinė
jančiu Sovietų erdvėlaiviu Sal- 
jut-7. Ivkilo pulkininkas Anatoli 
Berezvoj ir leitenantas Valentin 
Lebedev. Jie buvo iškelti į orbitą 
So’juz T-5 erdvėlaiviu.

šitie du Sovietų” kosmonautai 
sukinėsis erdvėje, kol pasieks 
Saljut-7 erdvės laboratoriją, 
bandys prie jo prisijungti ir vė
liau j ją įlipti.^

šie kosmonautai pakilo iš 
Centrinės Azijos, kur Maskva 
įtaisė erdvėlaiviams pakilti vie
tą Balkanur ežero pakraštyje,

— Kartu Su generolu James 
Dozier į C.hicagą btavo atskridu
si ir jo žmona. Jf dalyvavo pasi
kalbėjime su Chicagos žurna-

trimituoti, | riai nebus gaminami.
ė I Susikirtimai Krokuvoje labai

b T U R K E Y į

Ankara *

UITA

MILES
UNITED

AKA* r-;_ •
IEPUIUC

Turkai yra* pasiruošę tartis su graikų vyriausybe, 
bet jie neleis graikams persekioti Kiprb saloje

šimtmečius gyvenusių turkų.
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FATALIŠKAS SKAIČIUS
Pirkėjas į krautuvės savinin

TĖVIŠKĖLĖS ŠIRDIS

PAULINA BARAUSKAS,

NEPRISIMINĖ PAVARDĖS

rei'

STOCKHOLME

EANS

Stotas Jėjo į valgyklą, užėmė 
staliuką ir paėmęs valgių sąra
šą, pradėjo ką tai Sbraukinėti

Pinigai, brangenybes — 
ne idėjos, ne Dievas. 
Bet prieš jųjų galybe 
klumpa grožis ir jėgos.

©57TOPATH1C ZJQEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATHS 
Utt'S, WILL MORE THAN / 
DOUBLE THEIR PRESENT' , 
NUMBER-GROWING FROM. I 
[5,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS i 
IN THE HEXT 20 YEARS/ A į

.Liepė skinti, liepė pinti' 
Rūtų vainikėlį.
Liepė, sakė jo vis laukti 
Ryta vakarėlį.

Kaip išvyko bernužėlis 
Už jūšrių marelių, 
Liepė skinti, liepė pinti 
Rūtų vainikėlį.

Jau nuvyto vainikėlis 
Ant jaunos galvelės. 
Dar negrįžo bernužėlis 
Iš tolos šalelės;

Spsirgęs žmogus telefonuoja 
gydytojui:

Tėviškėlės širdis 
tyliai tyliai kuždena, 
kad kada nors nušvis 
jai ir mums būties kelias 

netikėta žara.

Redaguota PRANAS ^ULAS

Jau nuvyto rūtužėlės, 
Tarpe ašarėlių/ — 
Gal jau kitą jiš 'pamilo 
Už jūrų marelių

kad 
kar-

Taip aš-skyniau rūtužėlę 
Savajam berneliui,.
Tai aŠ pyniau vainikėlį 
Raibam sakalėliui.

Kai kurie, uždirbę milijoną dolerių, 
gauna bedarbio pašalpas

Pavasarine vyresnio amžiaus 
žmonių dieta

WHAT fS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

— Gerbiamasis, sąskaita turė
jo siekti $13, o ne $14, kaip tam
sta užrašei.

— Ar jūs nežinote, kad tryli
ka yra fatališkas skaičius?

Nesakysiu, neporysiu, 
Kaip gėlėlę skyniau, 
Ar sau pačiai, ar kitam kam. 
Vainikėli pyniau.

Zarasiskių klubo steigėja, sulaukė virš šimto
• -*• * • 1 '1 • ■ ’ “ ■ * r ,

/ meto bet dar gali vikriai šokti.

x Seniau muziką buvo galima 
atskirti nuo paprasto triukšmo; 
dabar gi to jau nebegalima pa
daryti.

Tiktai tu, darbo kurmi, 
su kukliais savo poreikiais 
nevergauji pagundom 
tikslu puoštis, pralobti.

Paežerės Žuueara

ONLY ’
Macį NT OF W j

DM
MIAkTM W K&

i TMAM TEN PtWM’T OF 1
Tu f SOM.I

— Laikiau kadaise eilę pas
kaitų New Yorke. Sekančią die
ną, po vienos pirmųjų, priėjo 
prie manęs kavinėje dvi poniu
tės ir paklausė:

— Ar tamsta turėjai vakar 
paskaitą Town Hall?

— Taip. . •> (
— Taigi, atrodo, jog mes tam

stą pažįstame. BuVome abidvi- 
Jūs pasirodėte puikus! Nepap
rastas. O kaip tamsta vadinie-

Chicagąje išeinančio Sui>Ti- 
rnes dienraščio kolumnistasTho- 
mas J. Moore neseniai pateikė 
būdingą žinią, kad .S asmenys, 
kurie uždirbo virš 1 mik dole- 
r'ų, taip pat gauna bedarbio 
kompenšaėiją Sekantieji aštūo- 
ni asmeąys, tone uždirbo virš 
1 mil. dol. per metus, bet jie iš 
v'so nemokėjo pajamų mokes-

— Brangioji,/aš eisiu per ugnį 
ir per vandenį dėl tavęs.

— Gerai, tegu būna ugnis. 
Aš noriu, kad tu būtum karštas, 
o ne šlapias.

Tu asmenų vidurkis, kurie 
pranešė apie savo $1 mil. uždar
bius, IRS įstaigai, sumokėjo tik 
30% iš viso pajamų mokesčių.

Šios žinios paskelbtos SOI Bul 
lėtinė, kurį leidžia Internal Re
venue Service.

Minėtas leidinys paskelbė 
duomenis apie tuos asmenis, ku
rie moka pajamų mokesčius.

.MŽIUMI MES JAUNĖ- 
JAME

— Labai atsiprašau, bet ką 
tamsta darai? — paklausė pada
vėja,

— Išbraukiu visus valgiusrku- 
rie yra aukščiau trijų šilingų. 
Netrukus ateis mano žmona.

PINIGAIS IR BRANGENY 
BĖS

I vieną Stockholmo restorana 
Įėjo prohrbicijos apaštalas. Pa
matęs, geriantį iš bonkos degti
nę, vyruką, jis prisiartino prie 
jo ir taria:

— Ar tamsta žinai, jog alko
holis į aną pasatų nuvaro tūk
stančius padorių švedų?

— Manęs tai neliečia, aš 
esu norvegas, — rainiai atsakė

— Mamyte! Man atrodo, jog 
aš pagavau Anuprą. Jis man pa
sakė, kad jį vadinčiau jo pir
muoju vardu. ą

L — Tas dar niekis, kad tu jį 
vadinsi pirmuoju vardu.Atsiek
si tik tai tuomet, kai jis- vą-

; dins tave savo pavarde..

GERIAU, KAD VERKTŲ

Jauna porelė gavo mažą bu
telį viename iš naujai pastatytų 
Vilnij, Antakalėnamų ir netru
kus susilaukė įpėdinio.

Kūdikis, dažnai verkia nak- 
tes metu
nūs-

simiegoję, Galimas daiktas, jog 
visa tai sukelia pro permainos 
Ilgokas žiemok yra-išė--
męs mums .daug jėgų, o. tą ener
gijos trukumą' atjaųčiam/ kaip* 
tik tuo laiku,; kai ji dąugausia 
mums, reikalingą. /... ?. i

Kad'-pilnai atsigriebusi pir-' 
mfausia vyresnio amžiaus asme
nys tufętų apsirūpinti savo or- 
ganizmą?tokįu< maistų kufiajne 
yra pakankamai proteinų- vita
minu ir kitokių medžiagų.. Kiek
vienam asmeniui ‘ - patartina' ii-: 
g;au. pabūti atvirame ore ir dau
giau pajuęiėįi, '^pasportuoti/ '

Kyla: klausimas,/koks.gį'mais-- 
tas yra. tinkamiausias'pavasario 
metu? .Tarpe ;įvairių ktių varto
kime daugiau pieno produktų. 
Tie pieno produktai yra labai 
vertingi, mes juose yra daug pro 
teinu’mineralinių druskų, cuk
raus jhr riebalų. ? Vyrėsnio * am
žiaus. ąsmėnys kasdien privalėtų 
išgerti bent * pusę ^kvortos* pieno, 
o jaunesnieji -— tiek, kiek jie 
paėeįdėūra?...; r s --

Paskiau reikia valgyli įvairios 
rūšies sūrių, -varškės.. kiaužinių.2 
kiaušiniai turi veik tokią pat 
vertę, kaip ir sf’kTas pieno, nors 
kiaušinyje yrą' daugiau protei
nų ir geležiės.o o pienas turi dau 
giau kalkių Vyresnio amžiaus 
asmenims pakanka dviejų k'»aa- 
šifi;ų. o vaikams-— vieno.

Mėsa ir žuvis irgi suteikia 
žmogaus organizmui proteinų ir 
kitokių medžiagų. Kartu su iš
vardintais produktais daugiau 

Ugnoiis raudokime ir įvairių daržovių

vaisiu, kuriuose

— Pasiruošk man apmokėti 
honorarą, o visą kitą aš jau 
pats padarysiu — atsakė gydy
tojas.

&O/3 ARE FUUY UCCMStD>FRUCRIB( 
PRUMS, PfRFOMM SURGERY ANO UTILIZE' 
AU.OTHSR ffClBVmFiCMXY ACCEFTED

INJURY Al© DBEASEr 
^AN IPULATIV8 j

1uo būdu savaime pasibaigia. 
Toksai skolų išmokėjimo pla
nas gali tęstis du — tris metus. 
Taigi, pažymėtina, kad nė vie
nas pinigų skolininkas nepraran 
da paskolintų pinigų
Būdingga, kad šitas naujas Kon 

greso priimtas liberališkas įsta
tymas yra- gana techniškai kom 
pilkuotas, bet gana teisingas.
Būdinga, kad šitas naujas Kon- 

nekilnojamo turto mylėtojai (ir 
sąžiningi taksų mokėtojai), to
dėl pageidaujame,kad mūsų tau 
tiečiai smulkiau susipažintų su 
šia naujojo įstatymo nustatu- 
ta procedūra.

Pavasariui, atėjus; daugelis vy 
resmo amžiaųs/žmonių pasijun-

Nesen’a* JAV Kongresas prie- i 
r ė naują ir praktišką įstatymą, 
kuris liečia visa kraštą. Kongre
sas minulė, kad šrašte depresi
ja ne mažėja, bet nuolat didėja- 
Šis naujas įstatymas paliečia ir j 
palengvina skoLnmkų padėtį.šic j 
krašto bankai suteikia milijoni
nes sumas paskolomis, morgičių 
forma, pasiremdami skolininku 
nppriktais namais.

Prieš šio įstatymo priėmimą, 
palankumais buvo rodomas ban
kams. Pvz., jeigu Jonas Jonai
tis iš banko pasiskolino $20,000, 
dvidešimčiai metų su tam tikru 
mėnesiniu mokėjimu. Jeigu sko 
liniukas atsilieka su trijų mėne
sių mokėjimu, bankai turėjo tei
sę uždėti tai nuosavybei areštą, 
kad apgintų bankas savo inte
resus. Po 30 — 60 dienų tokia 
byla esti baigta. Namo savinin
kui buvo suteikta tęsė atsiimti 
iš banko nuosavybę, jeigu jisai 
sumokės visą paskolą ir išlaidas, 
susijusias su byla, dvylikos mė
nesių laikotarpyje. Senais įsta
tymais buvo ir skriauda- Jeigu 
namo savininkas turėjo pirmus, 
antrus, trečius ir taip toliau mor 
ginčius, tada pirmieji morgičiai 
panaikindavo sekančius.

Dabar naujasis • įstatymas įve
dė daugiau praktišką ir sąžinin
gesnę teisinę procedūrą. Jeigu1 
minėtas įvykis asitiktų dabar,tai 
skolininkas gali užvesti bankro
to bylą. Kai būna užvesta ban
kroto byla, tai įgriama teisė įt
raukti visus skolintojus, būtent, 
pirmuosius, antruosius, trečiuo
sius morgičius ir t.t. Pvz., jeigu 
esi skolingas gydytojui, krautu
vininkui, automobilio pardavė
jui, tai visas skolas reikia išvar
dinti ir nurodyti tikslias pinigi
nes sumas. Taip pat reikia nu
rodyti k**ek turi turto. Tada fe
deralinio teismo teisėjas paski
ria vadinamą rejeree (bylos 
'tvarkytoją). Vėliau teisėjas ir 
Zvad. referee gali priimti arba at 
mesti bankroto prašymą. Jeigu 
užvesta byla būna priimta, tada 
jvad. referee tą gylą paima tvar
kyti Tuomet vad. referee pir
miausia surenka visas žinias apie 
♦skolininko turimą turtą ir jo ver 
tę; taip pat surenka žinias apie 
skolininko pa j amas,kiek jis gau
na pajamų kiekvieną mėnesį. 
Po to vai. referee išdalina pa
jamas kiekvienam skolintojui 
proporcingai. Pvz., jeigu skoli
ninkas gauna per mėnesį $2.000, 
tada bankas gauna $200. antrus 
morgičius davęs gaurui $50, gy
dytojas gauna $10, ligoninė gau
na $15 ir Lt. Federalinis teisėjas1 dą. kad senatvė ne artėja, bet 
patvirtina vad. referee paruoš- J tolsta. 
Jtą planą. Ir namų atimėmo byla I

Vieną naktį kūdikis taip smar
kiai rėkė, kad jo nuraminimui 
motina pradėjo dainuoti.

Sekantį rytmetį tėvas sutin
ka ant laiptų kaimyną, kuris ir 
sako: ’

4ižinai, tamsta, geriau leiski
te. kad vaikas verktų o ne, 
kad žmona dainuotų kokias

TCI Pftonssicx's
M AR y 1
fMPHMrt rOLA“/

Jaunavedės: — Brangioji, aš 
geriau glamonėsiuosr o ne val
gysiu.

Jaunavedė. — Aš manau, kad

Kaip žinovai tegia, _ vyresnio’ 
amžiai asmenims maistas pri
valo būti paįvairintas: reikia 
valgyti įvairų maistą, ypač tą, 
kuris turi daugiau įvairių vita
minu. M. Š-nė

Klientas valgykloje: — Mano 
salotose yra sliekas. Kodėl 
nenumazgojotę??

Patarnautoja: — O?kam 
kia sliekus numazgoti?.j

H lo biuletenio aiškėja,kad tur
tingieji mokesčių mokėtojai lab
darybei teskiria S % savo paja
mų Kolumnistas T. J. Moore 
sako, kad reikia įsidėmėti vieną 
faktą, kuris kalba apie mokes
čių mokėtojų geraširdiškumą- 
Kadangi dėl aukštų mokestinių 
vadinamų braket’ų $200,000 do
vana labdarai gali sutaupyti pa j a 
mų mokesčių $140,000.

Tl asmenys visai nesirūpina 
smulkiai išvardinti atskaitymus, 
pasinaudodami standartiniu at
skaitymu (dabar vadinamu “ze
ro bracket suma).

Pažymėtina, kad gauti divi- 
dentai, gaunami iš municipali
nių bonų neturi būti reportuo- 
ti. Pn Fab.

Senatvė yra nepastovi ir jos 
ribos labai neaiškios, todėl sun
ku nustatyti kada žmogus jau 
senas.

Kada dar buvom jaunikliais, 
mergaites, peržengusias 20 me
tų. laikėm senmergėmis 
jų vengėm. Kas gi nori su senu 
daiktu draugauti.

Kada sulaukėm 20 metų, mo
terys ir merginos, keliais metais 
senesnės, atrodė tekios senos^.

Kad pasiekėm 30 metų, dešftht 
metų jaunesnius laikėm jau se
niais.

Kėida pasiekėm 40 metų, atro
dė. kad mes pa jaunė jom ir ste
bimės. kodėl jaunesni už 
mus vengia mūsų, draugystės 
ir laiko mus seniais.

Pragyvenę pusę amžiaus, tai 
yra pasiekę 50 metų, vis dar lai
kom save jaunei s ir įsitikinom, 
kad prieš kelius metus mūsų, 
akimis laikyti seniai, visai nėra' 
seni. ' ' * ’ /

Dar nepasiekus pensijos am-’’ 
žiaus. jaučiamės pilnai jauni ir 

i manome, kad mes padarysime 
dar ir kit tiek.

Išėję i pensiją, jaučiamės, kad; 
kūnas ir siela jaunėja ir dar 
esam labai toli nuo 70 metų 
amžiaus senių

Sulaukę septyniasdešimtuo-' 
‘ sius, jei dar kojos paneša, sakom 
gyvenk ir norėk.

Mes stebimės, kaip tie aštuo- 
nesdešimtmiai dar nori šokti 
polką.

Kaip matom, amžius, kuriame 
žmogus atrodo toks senas, 
laukus jo metų. įsitikina, 
dar esi užtektinai jaunas ir 
ta;s gali iškrėsti jauniklio špo-

esa
ma įvairių vitaminų Ir kuo jie 
yra šviežesnių tuo jie būna nau?

PERDAUG įvertino
Po sutuoktuvių vienas jauna

vedys paklausė kunigą:
— Kiek aš turiu jums sumo

kėti už sutuoktuves?
Kunigas atsakė:
— Duokit man tiek, kiek ver

tinate jūsų sutuoktuves.
Jaunavedys ftriėme piniginę 

ir kunigai padarė 1 dolerį-
Kunigas užmetė akis ant jau

nosios ir grąžino jaunavedžiui 
pusę dolerio.

Ir tada jos ir mūsų 
sujurigtūos idealuos 
bus jaunimas panūdęs 
kurti naująją ateitį . 
Sužydės Lietuva!

Paežerės Žuvėdra tylą

Du vaikmai su^fbaM rr šaukia
vienas antram^ H
- Ttr hiM
— O tu der dkfeonK oflaa
Tuo tarpo fėv8< Mfbara vei

kus:
— Gana bartis. Ar . jūs nežino

te. kad aš jūsų tėvas!

MELAGIŲ KONKURSE
Melagių konvencijoje vienas 

dalyvių pasakoja:
“Aš turiu didelį autografų 

rinkinį. Neseniai jį padidinau, 
nupirkdamas du laišku,’ ku
riuos savo ranka buvo pasira
šę Matuzalis ir šventas Pet- 
ras.

“Visa tai menkniekis,” — at- 
pažadina kaimy- si liepė antras. “Mano rinki

nys yra daug vertingesnis. Jame 
randasi paties Adomo rašytas 
laiškas su pašto antspaudu “Ro
jus”



TRAUKL4 LIETUVIUS TEISMAN
IR ŠAUKIA, KAD NETRAUKIA

Kamantus, Kulkos ir Algi- vybė skelbė, kad jie tą bylą jau 
mantas Gečys, Liet. Bendr. va- * laimėjo, bet dabar ir vėl ban-
dovai, skelbė ir skelbia, kad lie
tuviai neturėtų eiti į amerikie
čių teismą, bet jie patys kitus 
l’etuvius traukia į amerikiečių 
teismą.

Jeigu Amerikos teismų doku
mentai nebūtų vieši, jei kiek
vienas jų neskaitytų, tai jie ir 
šiandien skelbtų, kad ne fronti
ninkai ir jų bičiulių vadovauja
ma Bendruomenė traukia lietu
vius teisman, bet kiti Fetuviai 
traukia teisman juos, bendruo- 
menniinkus, Kutkaus vadovau
jamus lietuvius, prisilaikančius 
Lietuvių Chartos ir norinčius 
apjungti visus lietuvius.

Tie patys frontininkai Chica- 
gos lietuvius tampo po teismus, 
j'ems sudarė daug išlaidų ir 
atėmė daug brangaus laiko. Ku
rį laiką buvo aprimę, šio klau
simo nekėlė, bet šiomis dieno
mis ir vėl jie jį pradeda kelti vie
šumon.

Tų pačių frontininkų vado
vaujama Bendruomenės vado-

dys tąsyti lietuvius po teismus. 
Je gu jau laimėjo, taį rodos, 
daugiau jau į teismą nereikėtų 
eiti, bet jie ir vėl nori pradėti 
eiti po teismus. Kad lietuviai 
savo akimis galėtų pamatyti ofi
cialų tesmo dokumentą, ir ga
lėtų užčiaupti jiems burnas, tai 
skelbiame viešą Amerikos teis
mo dokumentą. Jį ramiai pasi
skaitykite, bet šiomis dienomis 
ir ateity kiekvienam frontinin
kui į akis pasakykite, kad me
luoja. Skelbė, kad bylą laimėjo, 
o dabar ir vėl tuo pačiu reikalu 
eina į tesmą. Tvirtina, kad į 
amerikiečių teismus jie neina, 
o dabar samdo patyrusius ad
vokatus/uždeda mums bylas ir 
tvirtina, kad jie į amerikiečių 
teismą jie neina.

Dr. Vytaptas Dargis,' 
Reorganizuotos JAV.} 
Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmi
ninkas.

dos kraštą prie Lietuvos, bet ir 
žymiai sumržinęs lenkišką pa
vojų Lietuvai, jo paskirtis bai
gėsi. Tolimesnį naujos situacijos 
de jure įteisinimą paėmė mūsų 

I jaunoji d’plomatija į savo ran
kas.

t'. v® i>to ją tame krašte, ku
ris davė mūsų laistai raštą. Be iš 
Ma.rcsi?s L.e;uv«s atėjusio raš
te, nebūty lietuyiy tautos! Tai 
kraštas, kurirane Bretkūno, 
Kie no, Fridrik o Kuršaičio gra
matiniai ir Ick.ika’įniai darbai 
kiovė 'istematinips lietuvių kal
bos aruodus, iš kurių pilnumos 
vėliau atėjęs Jablonskis galėjo 
apsčiai semti. Ir šiandien Alek
sandro Kuršaičio bibliotekų len
tynose pastatę as keturių tomų 
‘ L t iiivių kalbos žodynas” per 
šimtmečius lilts mūsų kalbinės 
i tesatibos švi:$i pažiba.

Ešu J. B. tikrai (iėk-ngas, kad 
jis palietė aną garsųjį "('.elbėji- 
113 Komiteto paveikslą”, kuris 
jau GO melų klaidina skaityto-
'us ir žhlrėfojus. Paveikslas su ’ hai“, Steigimo akte, kurį Pranys 

; sšLucn ais Gelb. Komitete na- Alšėnas savo “Martyno Jankaus” 
rlais yra mandagumo išraiška — monografijos 84-e puslapy iski- 
bet klaidinga. Jame atvaizduotu ^iai išlaikė ateities kartoms, pa- 
Amerikiečiai lietuviai Darius ir * sakyta, 

[ Ivaškevičius niekada nebuvo toįmes, •
komiteto nariais. Ivaškevičius, 
atvežęs iš Amerikos stamb:ą do
lerių sumą, paleidusią veikli; 
visą sukilimo aparatūrą, buvo Į 
labai gerbiamas ir komiteto gar-'

dar 
idė-

Dėl sukilimo idėjos
Leiskite, mielasai J. B., 

kartą grįžti prie “sukilimo 
jos”, dėl kurios godžiai varžėsi
keli kauniškiai. Giliau pažiūrė
jus, toji idėja nekilo nei Klaipė
doje, nei Kaune; jai ir kilti ne
reikėjo, nes 1923 m. ji jau buvo 
čia. Keturis metus prieš Klaipė
dos sukilimą ji “kilo” Tilžėje. 
Ten, 1918-XI-30 d. įsisteigus 
“Prūsų Lietuvos Tautinei Tary-

rlais yra mandagumo išraiška —

kad .. reikalaujame
.. priglaudimą Mažosios 

Lietuvos prie Didžiosios Lietu
vos.”

Tokiame nutarime jau glūdė- 
I jo sukilimo idėja, nes, nuo dide- 
; lės Vokietijos atimti šiaurinį jos 

bingas svečias. Tad, norėdami j gabalą ir jį prijungti prie kai-

lietus h mokslininkaS 
aiškiai dėl Maž. Lieti!*

Retas 
yra taip 
vos vardo pasisakęs, kaip dr. Bai 
lys. Paėmęs 1948 m. Mūncheni 
išleistų “Aidų” 18-ę numerį, rai 
346-e puslapyje dr. Balio straips
nį — studiją “Tautosaka Mažojoj 
Lietuvoj*’. Pačios straipsnio pra
džios antrasis sakinys teigia:

“Ir Prūsų administracijos ofi
cialiuose aktuose bei žemėla
piuose ši sritis ilgą laiką buvo 
tiesiog vadinama “Litthauen”

Ir lygiai dešimtmetį vėliau, 
1958 m. Lietuvos tyrimo insti
tuto, New Yorke išleistoje turi
ningoje knygoje “Mažoji Lietu
va I”, 215 psl‘, prasideda kitas 
dr. Balio straipsnis “Mažosios 
Lietuvos tautosakos bruožai”. Ir 
čia, 218 psl., autorius tarsi pa- 
brandino savo anksčiau pasaky
tas mintis tokiais žodžiais: 
“... tai Rytprūsių daliai ir pa
čių vokiečių ilgą laiką.buvo var
tojamas oficialus pavadinimas 
L i 11 h a u e n.”

Kas,galėjo aiškiau ir gražiau 
nusakyti Mažosios Lietuvos pa
vadinimą?- . T 

(Bus daugiau) t

In the Circuit Court of Cook County, Illinois 
County Department, Chancery Division 

appeal to the Appellate Court! 
and which appeal has been sub-j Mano diskusijų partneris J. tuvį, žurnalistą Juozą Pronskų.

' Z/'T ’ ‘ ” čia norėčiau pridėti, kad sau
sio 19 d. Šilutėje susirinkusių
jų tarpe buvo iš Tilžės kilęs 

buvo dr.
Gaigalaitis, buvo Tauragės mo
kytojų seminariją lankęs Gel
bėjimo Komiteto reikalų vedė
jas Jurgis Brūvelaitas, kurių 
kiekvienas galėjo parašyti tokią. 
Deklaraciją riaująja lietuvių 
kalba, kuriai plėtotis pagrindą 
ir rėmus teikė 1918 naujai at- 
sistačiusi Lietuvos valstybė. O 
jei ir Pronskus būtų tą dekla
raciją parašęs/ tai kokia čia 
nuodėmė?

Turėkime orųenyje, kad Šilu
tės įvykiai skynėsi kelią į Lie-

Lithuanian American Commu
nity of the United States, Inc., 
a Connecticut corporation,

. t X Plaintiffs,
• . A . ’ < vs.

Lithuanian American Commu
nity of the United States, Inc-, 
an Illinois corporation, and 
Lithuanian American Commu
nity of Marquette Park, i 
ąn Illinois corporation, and 
Jonas Vaičiūnas, Adomas Ūselis 
and Kostas Januška,

M. GELŽINIS

NUOMONIŲ PAPILDYMAI

sequently dismissed
merit by said Court.

Wherefore, Pettioner, Lithua
nian. American Community oį j pasakęs paskutinį žodį, lyg ir Jokūbas Stiklorius,

without j paskelbė “N a u j i e n o s’e” 
(1982-III-17 d.) savąjį “Istorinį 
Patikslinimą” ir, • autoritetingai

fULvu/v. f v v ■ • v • i v k-v J į LL vXJ. 1 £ O

the United ^States, ..Inc., prays, nutraukė tolimesnius debatus.
that a judgement enter pursn-. 
ant to the prayer in Plaintiff’s 
Third Amended i Complaint in 
Chancery and that jthe prayer 
for' relief m said complaint be 
ordered instanter and that the 

Defendants. Defendant be ordered to cease
using the.name of the Plaintiff, 

MOTION FOR TRIAL DATE , all pursuant, to the praysr for
No. 77 CH 1787

■ Now . comes the Petitioner, 
Lithuanian American .Commu
nity oį. the United' States, Inc., 
by and through’ their attorneys, 
The Law Offices of Vai J. By- 
Xaitis & Associates. Ltd., and 
petitions this Honorable Court 
as follows:. * :.

1: This cause came before the 
Court last on April .23, 1979. At 
said time, said cause was sche
duled for trial and Plaintiff ap
peared ready to try said cause. 
The Defendant was not ready 
for trial and presented a motion 
alleging that Plaintiff had no. 
standing to bring said-action.

.2. The Defendant forfeited all 
other proceedings and the De
fendant’s motion as to standing 
was denied at that time.

3. On April 23, 1979 the De
fendant took an interldcutory

relief of Plaintiff’s complaint- ' 
^Lithuanian American Conimu-1 
iiity oį the United -States, Inc. |

By (parašas 
neįskaitomas).

The Law Offices of Vai.
J. Bylaitis & Assoc. LTD. 

2458 West 69th Street 
Chicago, Illinois 60629 
778-8000 '

Bet gerbiamas J. B. kartu pa
teikė naujų minčių, kurios bud
rų skaitytoją kibinte kibina dėl 
jų pasisakyti.

J- B. savo “Patikslinime” nu
rodo į 1923-1-9 d.„ sukilėlių Ma
nifesto ir sausio 19 d: Šilutės 

l Deklaracijos skirtingas kalbas: 
I Manifestas* esąs lietuvninkų tar- 
1 me. o -Deklaracija^ literatūrine 

kalba lyg' pa
keltu pirštu nurodoma į Gel
bėjimo Komiteto narį, didžlie-

parodyti abiem amerikiečiams 
dėkingumą ir pagarbą, komite
tas su jais fotografavosi ir vieną 
gerai pavykusį paveikslą pra
dėjo rodyti viešumai, nes kiek
vienas lietuvis tuomet norėjo 
matyti amerikiečių.

Be to, paveiksle nėra penkto 
klaipėdiečio — Jurgio Brūvelai- 
čio, Gelbėjimo Komiteto reikalų 
vedėjo, sukilimo svarbiausio or
ganizatoriaus. Gelb. Komitetas 
susidėjo iš septynių narių: 
1. Martyno Jankaus, pirmininko,

myninės Lietuvos, tuomet tebu
vo galima jėgos keliu. Tokią 
mintį tilžiškiams lietuvninkams 
anais metais neįkalbėjo joks 
gudragalvis didlietuvis, joks Lie
tuvos valstybės (kuri tebuvo 
užuomazgos stadijoje) išdidus 
atstovas, bet šita idėja: buvo pa
čių tilžiškių, buvo mažlietu- 
viška. M ' ;

PATIKSLINIMAS
<

• Rasinį NenusiminJchne^ at
spausdinta š- m. gegužės ’ mėn. 
13 d., Naujienose, parašė VLa- 
das Bražionis, o ne Vladas Bra
žėnas. r ’

N. Korektorius

I

Aleksas Ambrose,

kad' 
lai-

Gyvenime taip jau yra, 
jei žmogus negalvoja apie 
mę, ar nelaimę, o tik stengiasi' 
atlikti ką nors gero, laimė atei
na pati, nors žmogui tenka'gy
venti ir sunkesnėse aplinkybė-

Draugas — žmogus, su kuriuo 
galima tylėti. -V

V. Kubanevas

Didelis Mažosios Lie
tuvos draugas

Ir taip galėtumėm baigti savo
2, Viliaus šaulinskio, sekreto- j nuomonių papildymus, jei nerei- 
riaus, 3. Jono Vanagaičių, vice-įkėtų pagarbiai nusilenkti 
pirmininko, 4. Jurgio Lėbarto, j nanJ ’į* daugelio, labai svarbiam 
vicepirmininko, 5. Juozo Prons-1 Mažosios Lietuvos draugui, jos 
kaus, * informacijos tiekėjo, 
Aleksandro Marcinkevičiaus - 
Manlauto, šaulių sąjungos atsto
vo, ir 7. Jurgio Brūvelaičio, rei
kalų vedėjo. Komitetas atliko 
savo užduotį ir darbą darniai ir į pensiją,^ turbūt, įsijungs 
greitai. Prijungęs ne tik Klaipė- į Pra^tišką Maž. Lietuvos praei-

vie-

jvs 
etnografijos tėvui, 20 knygų ir

■ kelių šimtų straipsnių iš tauto
sakos srities autoriui, kelių 
moksliškų institucijų nariui — 
dr. Jonui Baliui, kuris dabar, iš-

. ATSARGUS KINIETIS

Jauna anglė, apsigyvenusi 
Hong Kong bara tarną kinietį, 
kam tas įeina į jos kambarį ne- 
pasibeldęs į duris.

—- Viskas tvarkoje, — atsako 
kinietis, — aš visada pirma tai 
pažiūriu per rakto skylutę ir, 
jei ponia esi nuoga, tai aš neinu 
į kambarį.

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 ,

i

ties tyrinėjimą.

1) Dr. Balys apie Mažosios 
Lietuvos vardą

• . Illinois Commonwealth 
Edison Co. už naftos statinę mo
kėjo $52, tuo tarpu iš kitų ,vals4 
tijų statin ęgaudavo už $31. Pro- 
tijų statinę gaudavo už $31. Pro- 
dėl Illinois bendrove sutikdavd 
mokėti tokią didelę sumą.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojp atiiminimtm,

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

rusirūpinimą____ _ _______
. ■ < < > \

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais __■._______ _ _• .

Minkštais viršeliais, tik '■ ' ..

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą {spūdžiai. Hk_ J2.00

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

ded ast SI persiantime Išlaidoms. *
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84.00
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GallU kreipto tr į SLA Omtra:

LITHUANIAN ALLIANCI OF AMVtICA

1501 W, 69th St, Chicago, DL 60625 ♦ Tel 925-27S1

XALANTINA8

Uekrienx lietnvli ir Beturiu drauge 
Buirtrieiiljtoe apsidnuJti iki S10.000. *“

— apdraucffla Ir Taupomoji apdnudi — Eodcrracsd 
Insurance, kuri ypač naudbigi jundmnl, rieki ančitT’ 
aukotojo mokslo ir fu errenhno pracSEal.

— Thlkua apdraudžia pigia terminuoti apdrrode ui ’ 
5L000 apdraudoa tuma temoka tik S3.00 metami.

SLA — kuopu vyra vUo®e Beturiu kolonijoee, Krrii>kltih

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787,

Cosmos Parcels Express Corp.
Inž. LIUDAS MIKŠYS

’ r ATEINA LIETUVA,

RIKOJE
yn, tenlauslA, (Hdžfsnrii Ir turtingiausli Uetuvfq rriterniHM 

gmfrarlja, lietuvitmf ištikhfiai taraaujanU Jan per

SLA — atlieka kultfiriniur darbui gelbsti tr kitlana, kuria 
darbut dirba.

SLA— Jfcnokėio dau<ln kaip AŠTUONIS MLLJOMT8 
apdrrodu aavo nariam. "

IW

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St, Chicago, HL

fl KtnSTDJGAI IgPILDOSn RECEPTAI • FANNIE NAT &AJL.
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno

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.

Kaina 825. Kieti viršeliai. Paštas $2.
-J >
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Ryšiai su okupuotos Lietuvos gydytojais
Laikraštis “Sandara” š.m. balandžio 19 d. numeryje 

persispausdino dr. J. Kriaučiūno straipsnelį “Kokie ga
limi ryšiai su ok. Lietuvos gydytojais?”, tilpusį liet, gydy
tojų s-gos leidžiamo žurnalo “Medicina” 1982 m. Nr. 1. 
Straipsnelyje sakoma, jog viename liet, gydytojų susirin
kime buvo diskutuojama eilė klausimų, ryšium su bendra
darbiavimu medicinos srityje su kolegomis ok. Lietuvoje. 
Straipsnelio pabaigoje yra susumuotos pasisakymų išva
dos. Su beveik visomis išvadomis reikėtų pilnai sutikti, 
tačiau eilinio lietuvio dėmesį turėtų atkreipti viena gana 
kontroversinė mūsų gydytojų išvada r

.. . “Mūsų gydytojus,- vykstančius į Lietuvą priva
čiai ar studijų reikalais, taip pat studentus, vykstan
čius Į Lietuvos universitetus studijuoti, nedrausti, tik 
skatinti neužsisklęsti vien studijose, bet pamatyti 
visą aplinką bei kasdieninį gyvenimą su visa prie
varta ir baime.’’

Šis straipsnelis perspausdintas pirmame “Sandaros” 
puslapyje, kaip paprastai, be jokių komentarų. 0 pa
komentuoti vis dėlto reikėtų. Reikėtų pagalvoti, ar gydy
tojų vykimas studijų reikalais, bei studentų studijos 
okup. Lietuvos universitetuose derinasi su 1966 m. Cleve- 
lande ir 1974 m. White Plains priimtais nutarimais? Juk 
čia mūsų gydytojai jau kalba ne apie bendravimą priva
čioj asmeninėj plotmėj, bet apie bendradarbiavimą su 
okupanto įstaigomis! Petronio “Rodinos” draugija at
rinks, kuriuos gydytojus ar studentus įsileisti. Žinoma, 
įsileis tik tuos, kurie atneštų daugiausia propagandinės’ 
naudos. Taip bendradarbiaudami su okupanto įstaigomis, 
nors ir neva po mokslo ar meno priedanga, ar beturėtu- 
mėm moraines teisės reikalauti iš Vakarų valstybių Lie
tuvos okupacijos teisinio “de jure” nepripažinimo? Juk 
taip elgdamiesi, mes jau patys pripažįstame okupanto 
įstaigas, su jomis bendradarbiaujame ir nuolankiaujame 
jų užgaidoms.

Kad toks bendradarbavimas jau vyksta, matome iš 
pranešimų ir reportažų mūsų spaudoje apie kai kurių 
mūsų mokslo žmonių lankymąsi su paskaitomis universi-

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
— Ė,, žmogau, apsigalvok tik! Argi vien po-

1 nai ir karaliai tegyvena šiame pasaulyje? Gyvena 
visokie žmonės: štai kaip aš kad gyvenu.

— Tau kas kita: matyt ,kad tau klojasi.. .
— Kas čia labai klosis. Kai kloju, tai ir klo

jasi. Reikia norėti gyventi, tada ir klosis. Numirti 
niekad nebus vėlu, o gyvenimo nebesusigrąžinsi,

2 jei prarastum jį.

— Na. tad priimk mane kartu, kai tu toks 
valingas! Rasi ir man pasiseks tavo draugystėj!

Petras pagalvojo ir atsakė:
— Kodėl gi ne, galėtum pamėginti. Nors ma

no keliai kitokie, ale eime galiuką.
Vyraitis prašvito, nusikratė žemės nešvaru

mus nuo drabužių ir pasitikėdamas žiūri į Petrą. 
Tasai nusėdo nuo arklio, ir eina dabar abudu 
pėsčiom.

— A kaip vadiniesi? — tuojau paklausė

— Iki i'.r;.' RasteFs iš Šilmiežių.
— roll nuc čia.
— Greitai ei<> imas, penkerius ištisinius pote-

BENDRUOMENĖS RINKIMAI
“Demokratinių rinkimų būdą sisafcyti už renkamus kandidą- 

naujoje išeivijoje tik kelios or-1 tus, bet ir prašo balsuoti pagal 
ganizacijos. Prie tokių galima savo sąžinę, savo ųusistątymą 
paskaityti Lietuvos Vyčius, ir savo pažiūras.
Ateitinikų organizaciją, Skau- Į Jei ragina balsuot’, tai dar 
tus. Jos vienu ar kitu būdu ( nereiškiu, kad vykdoma tikra 
duoda pasireikšti savo nariams’.1 demokratija. O jau tų ragini- 
(Draugas. 1982 m. bal. 24 d ) mų ir garsinimų, tai tikrai ne- 

Taigi, jau ne visos organiza- atsilieka nuo komunistų. Atro- 
cijos yra demokratiškos. Prie r’p. kad visi hendruomenininkai 
tų nedemokratiškų, jau prikiau- ap e demokratiją neturi jokio 
so PLB ir Vyt. Didž. Š. R-t'- supratimo. Tad ar nereikėjo 
nė. Bet tuojau redaktorius su
sigriebė, kad jis rašo apie LB' mėtį surengti specialius kursus 
rinkimus ir nepriminti, kad LB visiems išsiaiškinti, kas tai 
yra pati demokratiškiausia or
ganizacija, tai ko bus vertas i ragina balsuoti ir stropiai prL 
tas jo straipsnis? Tad nors ir žiūrėti, kad kiekvienas bąlsuo- 
prieš savo sąžinę, bet visvien tų. O jei ne, tai tave apšauks 
atskirai pridėjo. j liaudies priešus ir išveš į Sibir

“Prie tokių reikia pridėti ir rą.
Lietuvių Bendruomenę išeivijo-1 LB ne t’k ragina balsuoti, 
je. Ji netik leidžia visiems pa- bet ir balsavimo taisykles kei-

pries rįnkijTius, mažiausiai pus-

yra demokratija- Ir komunistai

tetuose, kai kuru gydytojų vykimą okup.Lietuvon daryti 
partijos žmonėms operacijų ir t.t. Labai taikliai ir talen
tingai tokias mūsų gyvenime jau pasireiškiančias nege- 
roves aprašė VI. Vijeikis savo apysakoje “Trečioji Eilė”, 
atspausdintoje š.m. balandžio 22 d. “Dirvoje”.

Tokie paskaitininkai atgal į JAV sugrįžę skelbia, 
jog jie buvę Sovietų universitetų “pakviesti”, arba “JAV 
valdžia juos išsiuntusi”, kas neatitinką tikrenybei. Pagal 
taisykles, jie turi paduoti prašymus JAV valdžios įstai
goms, o jau iš patvirtintų aplikantų Sovietų įstaigos atsi
renka sau tinkamus.

Privataus bendravimo gaires nurodo ir primena ne
seniai veik visoje liet, išeivijos. spaudoje paskelbti mūsų 
laisvinimo veiksnių atsišaukimai: VLlKo — “Gairės san
tykiams su okupuotos Lietuvos gyventojais” ir ALTos — 
“Dėl ryšių-su ok. Lietuvos gyventojais”. Juose dar sykį 
apeliuojama į sveiką nuovoką, Sąžinės-jautrumą ir tau
tinį sąmoningumą,, vengiant bet kokių veiksmų, kurie 
galėtų pakenkti lietuvių tautos pastangoms išlikti ir išsi
vaduoti iš okupacijos. '-'A.

Kalbant apie studijas, ką gi naujo Vakarų pasaulyje 
gyveną gydytojai galėtų pasimokyti iš okup. Lietuvos 
kolegų, kuriems net paprasti aparatai ar modernesnės 
priemonės nėra prieinamos, o ligoniams vaistų vis dar 
tebetrūksta? Ar galėtų iš Vakarų atvykęs-lietuvis stu
dentas ką naujo šmokti Lietuvos universitetuose, kas dar 
nebūtų žinoma Vakarų pasaulyje? Šiuo nenorima paže
minti okup. Lietuvos mokslo įstaigų, kurios daro visa, 
kas okupacijos sąlygose yra įmanoma padaryti.

Tame pačiame “Medicinos” žurnalo straipsnelyje yra 
paminėta, jog daugelio išeivijos lietuvių gydytojų lėšoz 
mis buvo nupirktas ir Vilniaus universiteto ligoninei pa
dovanotas brangus aparatas. Deja, tas aparatas tebe
sto vįs nenaudojamas, sakoma, dėl daugelio priežasčių. 
Pagrindinė priežastis būtų greičiausiai politinė, nes ru
sai nenori leisti, kad medicinos mokslas Lietuvoje būtų 
aukštesniame lygyje, negu “plačioje tėvynėje”.

Gydytojų pasisakymuose raginimas, jog ten nuvykę 
gydytojai ir studentai neužsisklęstų vien studijose, bet 
pamatytų ir visą aplinką bei kasdieninį gyvenimą, yra 
tik dūminės uždangos pūtimas, skirtas mūsų veiksnių 
nurodytų bendravimo gairių apėjimui.

E. Frediškis
. !_■ < » ą ii — ii, .į—

rius sumestum.
— Laisvas ar baudžiauninkas?
— Laisvas, bet kas iš to, kad nieko neturiu.
— Vedęs?
— Kas tau duos! Kurgi rasi tokią kvailą 

mergą, kad už panašaus plikio tekėtų?
Besišnekėdami, vienas su antru susipažin

dami, priėjo gražią pievutę. Skersai gyvsidabriu 
i vinguriavo šaltinėlis. Toliau augo krupiai ir žals
vas ežerėlis tviskėjo saulėj. Čia sutarė apsistoti. 
Pirmiausia nubalnojo žirgą, supančiojo ir paleido 
pasiganyti. Patys susėdę ėmė užkandžiauti, Rąs
telis, be didelio prašymo, apsilaižydamas kerta 

‘ visa, ką tik jam pasiūlo.
Užkandžiauja, pusiau gulom tysauja vyrąi, 

Jų akys iš lėto klaidžioja. Tylu, ramu ir nuostabiai 
gaivu. Net jų kalba pritilusi. Daugiau reiškiasi 
jausmai, negu žodžiai. Dangus, -saulė, miško bur
tai — viskas kartu nejučiomis teikia sielai ypa
tingą palaimą, malonų poilsį.

Tuo metu suūžė, suplasnojo trys didžiulės 
paukštės. Dvi negražios, o viena labai dąili. Jos 
nutūpė paežerėj ir pasidėjo plunksnas. Tos dvi 
negražiosios į krūvą, Oi trečioji — skyrium. Iš 
karto stojosi merginos. Krykštaudamos šoko į 
vandenį ir maudosi, pūškinasi. Pasižiūrėjo, pasi
žiūrėjo Petras ir sako: :

— Žinai ką, Baltruk, gal tavo dalia ten at
lėkusi maudosi? Galėtum pamėginti. Atsargiai 
prislink ir pavok tos gražiosios plunksnas. Tol 
neduok, kol nepasižadės tavo dalia būti. Kai pasi

žadės, irgi neduok jai plunksnų: parsivesk tu ją 
į savo trobelę ir prikalbėk, kad tekėtų už tavęs. 
Pradžiai gyvenimo še tau keletas auksinių.

Rąstelis pasižiūrėjo į pinigus ir pabūgo.
— Paimti bepigu, ale kaip aš tau atsimo- 

kėsių?
— Vis kaip nors gyvendami atsilyginsim. Da

bar eįk skubėk!
Rąstelis prisėlino ir pavogė. Tos dvi išsimau

džiusios rado savąsias plunksnas, o ši trečioji, 
dailioji neranda. Visur ieško — nėra. Anos dvi 
sako: “Jau mums metas lėkt namo, o tu ieškok 
sau”.

Šitoji, pasilikusi viena, visur žiūrinėja ir gar
siai šaukia: -‘Aūūū! Atsilipkit kas gyvas! Jei sena 
žmona rado, vadinsiu mieląja močiute, jei stnas 
žmogus raęlo, vadinsiu tikruoju tėvu, o jei jaunas 
jaunikaitis rado, imsiu sau už vyrą!”

Rąstelis atsišaukė: “Aš radau!” Kai tik ji 
ipgindo, tuojau atėjo pas jj, kad atiduotų. Tas 
neduoda. Tada pradėjo ji vartytis į visokias bjau
rybes. čia angių šliaužia jgelti, čia pašiurpusiu 
vilku piktai puola, čia slibinu rangosi aplinkui. 
Vyraitis laikosi drąsiai, šį kartą jis buvo nusi
statęs: “Gąsdink negąsdinusi, aš mirti vistiek 
nebijau!”

Tąsyk pranyko biaurybės. Ji vėl atvirto mer
gina, priėjo, pabučiavo Baltrų ir geruoju prašo:

— Brolyti mieliausias, atiduok plunksnas...
— Jei būsi mano dalia, tai atiduosiu.
— Gerai, pasižadu...

čia kiekvienais metais, ir mai
šą's atveža balsus, neva balsa
vusiųjų per paštą.

O kodėl LB yrą nepriimtina 
Amerikos balsavimo taisyklės? 
(gal* būt yrą nedemokratiškos?) 
Kad balsavimai vykąta per vie
ną d;eną, savo rajonuose ir bal
suotojai privalo būti užsiregist
ravę ir būti sąrašuose. Be to, o 
kas tikrina balsuotojų korteles 
ar sąrašus? Ar yra opozicija 
prižiūrėti? Jei to nėra, tai kiek 
aš noriu, tiek galiu užsirašyti 
ir tęsti balsavimą per dvi są- 
vaites. Toliau rašoma:

to meškerės ir tam bendradar
biavimui su. okupantu pasiprie
šino. Bet to nemato “praugo” 
redaktorius kun. Garšva. Kad 
sustiprintų savo argumentus, 
jis dar pridėjo:

“Įdomus pirmųjų Amerikos 
Lietuv ų bendruomenės kūrėjų 
prel. Jono Balkono ir dr. Pet
ro Vileišio pareiškimai šios tris
dešimt metų sukakties proga 
(“Pasaulio Lietuvis” 1982 lį. 
nr. 4)

Prelatas J. Balkūnas ten sa
ko: “Aš džiaugiuosi, kad pasė
tas grūdas auga ir neša vaisių...

ma paklausti šeiminįnką, ar 
blogą sėklą pasėja ? Bet prel. 
J. Balkūnas tų piktžolių nema
to ir džiaugiasi demokratija. Jei 
tai yra dęmokiatija, tai dėl ko 
buvo pašalinti 4?- Bobelis, L. 
Kriaučeliūnas ir kiti. Kodėl 
prel. Jr Balkūnas ir dr. Petras 
Vileišis nenurodo nė vieno as
mens, nė vieno neigiamo veiks
mo? Kas visą tą griaunamąjį 
darbą ir bendradarbiavimą su 
okupantu organizuoja ir sovo 
dukras siunčia pasidžiaugti kar
tu, su okupantu, jam suorgani
zavus džiaugsmo šventę.

“Dabar Lietuvių Bendruome- Bendruomenės organizacija ma
nė jau turi savo kelią”. O tas * ne pilnai patenkina,, ir visada 
kelias yra, diktatūrinis, liepiąs; pasiryžęs bendrauti. Jei yra ne
su nieku nesiskaityti, ALTą,1 sklandumų, kaltinkim tik asmer
VLIKą sugriauti, nes jau turi 
įsteigę savo visuomeninių Rei
kalų Tarybą. O, kad griovimo 
darbas būtų vaisingesnis, pradė
jo -grob5tį. Vasario 46-os aukas, ’ 
priklausančias ALTui, < 4r ben
dradarbiauti • su -okupantu, var
dan okųp. Lietuvos laisvinimo.

Baigdamas straipsnį, redak-1 
torius Garšva jau rašo tiesą. 
“Skaičiai čia neturi reikšmės, 
nes jokioje valstybėje nebalsuo
ja šimtas procentų, išskyrus ko
munistines”. Taigi, patą redak
torius pripažino (ir mudviejų 
nuomonės sutapo), kad balsa
vimo skaičiai yrą bereikšmiai, 
kadangi nėra demokratijos, o 
tik vaidyba ir kitų mulkinimas.

Toliau dar taip teisina: “Jei 
L.- B-tje trisdešimtyje metų pa
sitaikė ir klaidų, tai jos pasi
taikė ne dėl rinkimų, o dėl as
meninio pasirinkimo, pagal ku
rį ne visuomet renkami geriau
si”. Deja, redaktorius nenurodė 
nė vienos klaidos ir nepatarė, i 
kaip tų klaidų galima būtų iš-Į 
vengti- O čia nereikia būti pra-! 
našu, tik reikia, kad LB dirb-! 
tų* savo darbą, kuriam ji buvo 
įsteigta.

Bet dėkui Dievui, kad ne 
visi lietuviai buvo tokie trum
paregiai, neužkibo ant okupan-

iris, o ne orgardzacijas. Ben
druomenėje fvyrauja demokra-j

Prel. J. Balkūnas džiaugiasi, 
kad pasėtas grūdas auga ir ne
ša vaisių. Jis turėtų matyti kaip 
tas pasėlys atrodo! Juk"' pUtfe; 
di^sjiį, kūkalių, usnių - ir 'pasi— 
puošusių vosilkų.

Tad kaip Evangelijoje, gali-

Tik kažkodėl tas džiaugsmas 
nepatiko Australijos valdžiai ir 
ji pareiškė protestą ALB. O, 
kad LB griauna Tautos Fon-
dą, ALTą ir VLIKą, tai tas ir- 
>gi <yrą “tvarkoj’’ ir apie tuos 

, n veiksmus neužsimena ir jų ne- 
V šinerkia. Reiškia viskas yra 

tvarkė-j.' Tik" -yra netvarkoj R- 
.LB ir Naujienos, kurios iškelia

sort ? * .i /L.
Antanas‘ Marma

ANT. PLEŠKYS

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS (1982.3.27-28)

(Tęsinys)

rąšytas 1976 m. sausio 7 d. vie
nam šauliui į Los- Angeles, ku
riame taip įžeidinėjamas š. Įš- 
ganaitis ir mirusi S-gos- moterų 
vadovė., iš dalies dąr ir kiti ke
li šauliai. To savo laiško Š-gos 
pirm, nepaminėjo, Salėję kilo 
sujudimas, Ą.-PI.) . . .

(Bus, daugiau)

riau. (Tą laišką tūrių • if aš. 
Ant to laiško, .viršuj ę stambiu 

Iš Kanados Šiaulių Rinkti-, šriftu. įstrižai. ranka - užrašyta 
nės pirm, atėjo raštas, kuriuo “Giąųta 13-XII-1972-” .LaiSkas 
buvo prašoma jokio įgaliotinio- rašytas mašinėle. Yrą dar ir 
nėskirtį nes patyrimas parodę, | kitęs S^gog girmjninkd. įąiaęas, 
kad tuo atveju susidaro du vai- —’’«««• - ---- - - -
domieji organai: įgaliotinis ir 
Rinktinės V-ba, kas kenkia dar
bui bei sugyvenimui. Bet dėl 
to laiko'negaišiu. Už vieną da
lyką aš taip esu broliui Jokū
baičiui dėkingas, nes-seniai ieš
kojau progos šį reikalą iškelti. 
Brolis Jokūbaitis . rūpestingai 
platino mano prieš vienuoliką; • 
-dvyliką metų broliui Išganai- 
čiui rašytą įžeidžiantį laišką.
Na, žinoma, kad negerai pada- lines apdraudos sumų..

— Prsz. Reaganas pareiškė, 
kad jis nesirengia mažinti socia-

— Tad eime kartu!
— Kaipgi aš eisiu, nuogą būdama?
Baltrus užmetė jai savo rudinę. Abudu nuėjo. 

Petras patenkintas palydėjo akimis nueinančius. 
Netrukus pasibalnojo jis ir nujojo.

TRYS NERETI DAIKTAI
Joja, joja Petras, o miškas neretoj a. Pasi- 

žvalgo — niekur jokios prošvaistės, jokių palau
kės žymių. Priešingai, vis tankumyne, vis dau
giau drėgmės ir pūznių kvapo. Susipranta pakly
dęs ir bejojus gilyn. Bet kur dąbar pasukti, kur 
kraštą susirasti? Saulės irgi nebematyt. Jaučia
ma, kad ji greitai rieda žemyn. Tuojau visai su
tems. Didėj’a nerimas dėl nakvynės. Vienas būda
mas įsiliptų į medį, ale kaip gi dabar — kur žirgą 
padėti? Nepaliksi jo miško viduty užeis be- 
tykinėją žvėrys ir sudraskys.

Išgirdo netoliese kelis šūvius. Apsidžiaugė. 
Vadinasi, čia pat esama žmonių. “O gal plėšikai?”
— nubaidė atsargioji mintis. ‘‘Rt, vistiek josiu!”
— padrąsino nujautimai Pasiskubino. . ’

Bejodamas Išgirdo kalbos garsus. Dar grei
čiau paragino žitgą. Aikštelėj tarėsi trys medžio
tojai, trys jauni vyrai Vyresnysis iš tolo džiugiai 
prašnekino atvykstantį:

— Ei, tėvai! Gal ugnies turi? . ' *
- Ne. .. *
Vėl visi nusiminė. ’

(Bus daugiau). . j •
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bylą apie nesumokėtus pajamų 
mokesčius.

OK. PAUL V. DAUGIS 
•YDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
W*tb*T*r Jtteite

Charles Stasukaitis

(312) 226-1344
1

Arkivysk. Povilas Marcin
kus atėmė iš ispanų kunigo 
kardą, prispaudė prie že
mės ir laukė, kol atsirado 

policija.

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

— Lietuviu Pensininku Sąjungos 
narių susirinkimas-pobūvis įvyks ge
gužės 19 d., trečiadienį, Šaulių na
muose, 2417 W. 43rd St. Bus meninė 
programa, vaišės ir dovanų paskirs
tymas. Mieli dalyviai yra .prašomi at
nešti kokį daiktą dovanų paskirsty
mui. Pobūvio ir vaisių išlaidoms pa
dengti nario auka $3. Valdyba

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. MinkAti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

HiU J 1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
SUSIRINKIMŲ

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
SPECLŽLYBĖ: AKIŲ LIGOS-“ 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą. ’

Dr. Jonas F. Mažeika
DILS. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

Off. tek 423-8380
Valandos pagal susitarimą

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33718 

Tel. (813) 321-4200.

PERKRAUSTYMA1

Uidimii — Pilna apdrwria 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA kortele*.

R. ŠERĖNAS. T.L 925-80W

Apdraustas parkraustymaa 
is įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
T#L 376-1882 arba 37W996

SOPHIE BAUCUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

šeštadieniais ir sekmaliemais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties WGPA - 1490 AM w 

transliuojamos is mūšy atvdijof 
Marquetta Parka.

Vedėja — Aldona Dtukve
Telafa 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CŲICAGO, IL 60629

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gegužės 19 cL, 1 vaL popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Aye. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų, aptarti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didžgalvis, rast.

— Prisiekusieji teisėjai pra
dėjo svarstyti Sun Myung Moon.

ispanas Juan Fernandez Krohn, gas arkivysk. Povilas Marcinkus. 
Jo tėvas buvo ispanas, o motinai Fatimos policija ištardė kuni- 
buvo vokietaitė. Suimtasis tu-1 gą Fernandez ir pranešė, kad jis 
rejo didelį ir labai aštrų durtu-1 bus atiduotas teismui. Jo neišleis 
vą, kuriuo jis norėjo nudurti 
besimeldžiantį popiežių. Visus la
bai nustebino, kai buvo nusta- 

: tyla, kad jis buvo ispanų kata- iiiv vciJYciia iiMiejv iiuuuiu pupie- į 
žiu Joną Paulių II, kai pastara-1 bažnyčios kunigas, nors jis 
sis Fatimos bažnyčioje meldėsi j neKi^us® popiežiaus ir Vatika- 
kartu su kitais tikinčiaisiais.

Paaiškėjo, kad suimtasis buvo

KUNIGAS NORĖJO
NUDURTI POPIEŽIŲ

LISABONA, Portugalija. — 
Policijai pavyko nustatyti asme
nybę žmogaus, kuris trečiadie
nio vakarą norėjo nudurti popie-

iki teismo.

— Argentiną valdantieji gene
rolai yra įsitikinę, kad Argenti
nos ir Sovietų Sąjungos prekyba 
žymiai padidės. \

Ofiso telefonu: 776-28W, 
Rešdescilu toleL: 40-5545

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLIS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET

Valandos; antrad. 1—4 popiet.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETR1STAS

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

Tikrins akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

VALDYBA

Jūsų brangiai
AUGUSTAI MICKEVIČIENEI

mirus,
Reorganizuotos Lietuviu Bendruomenės East Qhicagos
skyriaus narei Teresei Degutienei su šeima nuošir
džiausią užuojautą reškia.

i

' ’ r m 1 1 1 —\
RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
Hnių santrauką. Be to, komenta
rai, murika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką, šią programą veda Stepo 
tas ir Valentina Minkai. Biznio 
teikafais kreipts į Baltic Florists — | 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E.

Sok Boston. Moss. 02127.
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos “Naujienos”, didelis pasi- 
nnkmas lietuviškų knygų ir lie

tuviškų dovanų.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

i

j no U suvažiavimo patvarkymų.
i Jis buvo prancūzų arkivyskupo 
Marcei Lerebvre šalininkas ir jo 
įšventintas kunigu.

! 32 metų ispanų kunigas išsi
traukė durtuvą/suriko, Kad po
piežius padeda platinti komu
nizmą Lenkijoje, ir veržėsi prie

į jo nudurti. Fanatišką ispaną su- j — Kinija įsileis daugiau tu- 
į laikė nuolatinins popiežiaus sar- ristu doleriams gaudyti.
I . ■ 5

— Trečiadienį į Wasliingtoną 
atvykęs Brazilijos prezidentas 
J. B. Figueiredo pokalbiuose su 
prezidentu Reaganu apsvarstė 
priemones britams ir argentinie- 
ėiams sutaikyti.

GAIDAS - DAIM1D
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

2533 W. 71st Street

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,'LATVIJĄ, 
/ ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rusite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų'ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
Tel: (212) 758-1150, 758-1151

'S K Y R 1 A I :

Apple-Valley, Minn. 55124 
So. Boston, AAass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, III. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne, Ind. 46806 
Grand Repidt, Mkh. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N. J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. J. C8701 
Miami Baaeh, FL 33139 
Montebello, CA 90640 
New Haven, Conn. 06511 
Newark, N. J. 07KM 
New York, N. Y. K(X>3 
New Yort, N Y. 10011 
Philadelphia, Pa. 19122 
Philadelphia. Pa. 

Pa. 15203 
C®nn. C6710 
Mass. C1610

Pittsburgh

Worchester 
Youngstown, Oh o 44503

72 County Road No- 42 
393 West Broadway 

1880 ‘ 
2501 
6089 
1807 
636-38 Bridge St. N. 
112 Main St.
1032 Springfield Ave. 

1839 Park St.
241 Fourth Street 
1352 Washington Ave. 
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Sanford Ave.
45 Second Ave. 
135 West 14 SL 
1214 N. 5th Street 
4925 Old York Rd. 
1307 E. Carson Street a 
555 Cock Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

Sea view
West 69 Street
State Road 
Beineke Road w.

612-4J2-3939 
617-268-8764, 
203-367-2863 

WA 5-2737 
884-1738 
432-5402 

' GL 8-2256 
201-342-9110 

374-6446 
203 232-6600 

FO 3-8569 
305-532-7026 
213-727-0684 

LO 2-1446 
373-8783 

AL 4-5«6 
CH 3 2583 
PO 3-4818 
GL 5-9M6 
HU 1-27501 

75616681 
SW 8-28681 

R1 3-04401

JEAN VANCE ix GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS ! 
į AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI 
* - < !

1

STEPONAS C. LACK IE SŪNŪS

WM So. HALSTED STREET Tri. YAxrb 7TJ11

BUTKUS - VASAITIS
Tri.: OLympic 2-1H1

4348 So. CALIFORNIA AVE. Tri.: LAfayeUt 1-3871

A

AJMULANSC 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSI.

i

lAidotuvią
Direktorių

(LACiAVĮCij
<542* Otflb bTKKlfri KKynbHq 7-121J
L102S SOUTHWEST HIGHWAY, RaJoe Hilo, ill. I7<-441|

ANNA KANAP
Mirė 1982 m. gegužės 13 d., 1 vai. popiet, sulaukusi 

70 metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.

Paliko nuliūdę: vyras August, du broliai — Charles ir 
Joseph Lazda, pusbrolis Vine Araminas, pusseserė Ruth La- 
|barda, švo'geriai — John, Anthony ir Steve Kanap, giminaitė 
Vida Gabala bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

v,, v * r •

Kūnas bu§ pašarvotas šeštadienį, 2 vai. popiet, Lack- 
Lackawicz koplyčioje, 2424 W. Lithuanian Plaza Ct.

—-

Pirmadienį, gegužės 17'd., 10 vai. ryto, bus lydima iš 
koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Anna Kanap giminės, draugai ir pažįstami nuo
širdžiai kviečiąmi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

- Nuliūdę lieka: Vyras, broliai, giminės.

Laidotuvių direktriai — Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-1213

ANTANAS BENDORAITIS
Mūsų mylimas vyras, tėvas, uošvis ir senelis mirė 

1982 m. gegužės 1 d. ir buvo palaidotas gegužės 5 d. šv. 
Kazimiero lietuvių kapinėse, Chicagoje.

Mes norime padėkoti visiems, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir atsisveikinimą ir palydėjo į amžino 
poilsio vietą.

Nuoširdžiai dėkojame kun. V. Mikclaičiui, kuris at
laikė gedulingas pamaldas už jo sielą ir palydėjo velionį 
į kapines.

Nuoširdus dėkui visiems, kurie užprašė šv. Mišias už 
jo sielą. Dėkbjame visiems, korio prisiuntė velioniui gėlių, 
pare.škė mums toje liūdesio valandoje užuojautą.

Dėkojame kan. V. Zakarauskui už maldas koplyčioje. 
Dėkojame kun. kleb. A. Zakarauskui už atsilankymų kop
lyčioje ir pareikštą užuojautą.

Nuoširdi padėka šauliams ir šaulėms, ypač Vladui Iš
ganančiai ir Jėozui Maskoniui, stovėjusiems garbės sargy
boj prie karsto. Nuoširdžiai dėkojame Marijai Dapkienei 
už dalyvavimą apeigose.

Dėkojame Jnozui Maskoniui ir Juozui Skeiviai, taru
siems jautrų atsisveikinimo žodį. Dėkojame visiems šau
liams, atsilankiusiems koplyčioje ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojamė Visiems laidotuvėse dalyvavusiems, kuriems 
atskirai-neturime galimybės padėkoti.

Dekojatųe grabnešiams ir laidotuvių direktoriui Don
ald. A. Petkus už malonų patarnavimą. ..j

’A Visiems, visiems nuoširdus dėkui.
*’ žmona, sunūs, marčios ir anūkai.

M

j| 1410 So. 50th Ave., Cicero 
d* * Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
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ko, Cliicagoje; Juozas Budrai
čius, iš Lake Park, Fla. Z. Jac
kus, iš Woodbridge, Ont., Cana
da; John Jankus, iš Marquette 
Parko, Chlcagojr; L. Kažemėkas, 
iš Hamilton, Ont., Canada; Ona 
Lazauskas, iš Munster, Ind.; Bru
no Matelis, iš Brighton Parko, 
Chicagojz; Stasys Matulis, iš 
Brighton Parko; E. Paliulionie- 
nė iš Marquette Parko; Pr. Po-;

— KJemens čeputis, iš Muske
gon, Mich., pratęsė prenumeratą 
vieneriems metams ir pridėjo 
£40 Naujienoms paremti. Nuo
širdžiai dėkojame.

— Dėkui Eduardui Panen- j vūaitis, te Evergreen Park, III.; I j 
diek, iš Brighton Parko, Chica
go j e 
se, prenumeratos pratęsimą, 

’$.5 Naujienų paramai ir £2 ka
lendoriui.

baigus: atostogas Oak Lawn, II!., 
grįžo į -namus; Hart, Michigan*, t 
Prie pranešimo pridėjo au!:ę 
Naujienoms paremti. Dėkojame.

— Z. M iš aus k as, iŠ Union 
Pier, Mich., atsiuntė prenumera
tos mekeslį metams ir pridėjo 
$10 Naujienų paramai. Šių me
tų pradžioje p. Mišauskas turėjo 
širdies priepuolį. Buvo atgaben
tas į Sv. Antano' ligonine, kurio
je išgulėjo porų savaičių. Linki
me stiprios sveikatos ir dėkojam 
už paramą.

— Šakių Apskr. Klubo pikni
kas įvyks š.m. gegužės mėn. 23 d. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 W. 
17th St. Pradžia 1 vai. šokiams 
gros Ewaldo Knol orkestras.

— Cicero Reg. LB Apylinkės 
piknikas įvyks š.m. gegužės mėn. 
16 dieną Vyčių; salėje, 2455 W. 
47th Street, Chicago, Ill. Pra
džia 12 vai. dienos. Visus kvie-* 
čiame dalyvauti. Valdyba

— Muzikas A. Jurgutis pa
skambins M. Čiurlionio kūrinį,, 
solistai A. Giedraitienė ir V. Lio- 
ręntas padainus solo, laike Romo 
Kalantos minėjimo, kuris įvyks 
gegužės mėn. 16 d. 11 vai. 30 
min. parapijos salėje.

— Dr. K. Ėringio paskaita 
apie Romą Kalantą bus paįvai-

N*m1, £a»4 — >
RIAL RJTATB FOR SAL*

Kaul, iami — Pirdavlmui
UAL KSTATI FOR SAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKUIMAI3.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: "*

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ilk Tek 847-7747

Gustav Sicas, iš Brighton Parko; 1 
iš Delhi, 

Ont., ir A. Vaičiulienė, iš Mar
quette Parko, Chicagoje; po $3 

į — J. Andrukaitis, iš Redington
Shores, Fla.; John Grigaliūnas, 
iš San Diego, Calif.; Juozas Bau- 
sys, iš South Holland, Ill., ir 
Teresa Rudzevičius, iš Merrill
ville, Ind. — $2. Nuoširdi padė 
ka vishms.

už apsilankymą Naujiena- Julius Strodomski,

—Antanas Barvydis, iš Bridge- 
porto, Chicagoje, įtvikė Naujie
nų paramai $5. Ačiū.

* — Jonas Kalpokas, iš Tampa, 
Fla., buvo atvykęs į Chicagą ir 
aplankė Naujienas. Dėkui už vi
zitą ir $10 Naujienoms paremti.

— Atnaujindama prenumera
tą Julė M. Rastenienė, iš Balti
more, Md., pranešė, kad buvo 
ligoninėje'ir turėjo dešinės ran
kos operaciją. Linkime jai greit 
pasveikti.

— Sekantieji skaitytojai, pra
tęsdami prenumeratą, atsiuntė 
po $5 Naujienų paramai: Juozas 
Baltramonaitis, iš Brighton Par-

— Dr. Janice Jurkus buvo pa
skirta Illinois Optometrijos Ko
legijos Mokslo skyriaus pirmi
ninke. Dr. Jurkus 1974 metais 
baigė Illinois Optometrijos Ko
legiją. Ji buvo tos kolegijos di
rektore iki 1979 metų. Dabar ji 
skaito paskaitas toje kolegijoje 
ir planuoja dėstyti Michigan, 
Kentucky, Kalifornijos ir Chi
cago's kolegijose.

— A. Andrulis pranešė, kad

zxr.r

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 APSISPRĘSK.

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 atsverti šim
tus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių skaitytojų, organizacijų 
ir telefono .-knygų sąrašus?

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas 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

santvarką? : s

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

JAV R. Liet. Bendruomenė

rinta specialiu eilėraščiu,, kurį 
paskaitys stud. Ramunė Trinytė. 
Paskaita įvyks gegužės mėn. 
16 d. 11 vai. 30 min. parapijos 
salėje, laike Romo Kalantos su
sideginimo dešimtmečio minė
jimo. f

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

— ? <\IR0NI0> Tautos žadin-į 
tojo, 50 metų mirties minėjimas j 
rengiamas š. m. gegužės mėn. 
16 d., sekmadienį, 3 vai. po pie
tų, Jaunimo Centro didžiojoje 
salėje. Kalbės poetas Stasys 
Santvaras (iš_ Bostono) ir kun. 
dr. Pranas Gaida (iš Toronto, 
Tėviškės Žiburių redaktorius). 
Meninę dalį atliks Solistai Roma 

[Mastienė ir Algirdas .Brazis, 
akompanuojant muzikui Aloyzui 
JurgučiuL Į minėjimą (ėjimas 
laisvas. Visi kviečiami daly-! 
vauti. Po? minėjimo, J.C. kavinė-; 
j e dalyvių pabendravimas. Ren
gia LST Kofp! Nęo-Lithuania 
(Chicagos padalinys).

— Romo Kalantos susidegini
mo minėjimas. Jau 10 metu, kai; 
Lietuvos herojus Romas Kalanta 
žuvo liepsnose. Jo mirties de
šimtmečio minėjimą ruošia R. 
Liet. B-nės Marquette Parkd 
apylinkės valdyba. . šėštadienj, 
gegužės 15 d., 12-vai. padėsime 
prie Romo Kalantos s paminklo
šv. Kazimiero Lietuviu kapinėse 
gyvų gėlių vainiką. Sekmadienį 
gegužės 16 d., 10 Vai. ryto prie 

i parapijos bažnyčios pakelsime 
| vėliavas ir su vėliavomis daly- 
į vausime iškilmingose Mišiose.

Po pamaldų, 11 vai. 30 min., pa
rapijos salėje įvyks minėjimas. 
Paskaitą apie Romą Kalantą 
skaitys prof. dr. K. Ėringis; Me
ninę dalį atliks sdlistai A. Gied
raitis bei V. Librentas ir muzi
kas A. Jurgutis. Kviečiame visus 

■i§kiJnĮė$e. ■ dąlyyautiy, ;Auka' $3/

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

J

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

“LIUCIJA”
Miko šileiklo apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaimama “Naujienose” ir pas 
autcrių: .6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna-1 
ma Naujienų administracijoj*.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
' INCOME TAX SERVICE . L; - -

6529 So. Kedzie Ave.778-2233
■ — ~ 1 ■ ........... ... --------------------------------

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas duoda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, įrengtas skiepas. 
72-roš 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

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

ir iš -vidaus.
Darbas garantuotas..

4612 S. Paulina St.
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
.THE .NATIONAL.GUARD

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

American Travel Service Bureau 
9727 S. Western Ave, Chicago, UI- 60643

’ Telef. 312 238-»787
• Hediokazw p*tamavinutg užstkant lėktnvn. traukiniai, laivų kelio 

alą (cruiaex), vieSbučhį ir automobiliu nuomavimo rezervadias; Parduodi
: kelionių draudimas; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus k/aStuj 

Sudarome ižkvietimus giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiam, infor 
xadjaa rįsais kelionių reikalaia

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik 'eina rexerruoa vieta 
i amato,-— prie* « - «) dienų.

c<:M<x*xx«<x*xx*x>r<<x*Kx*xx«o

JAU ATSPAUSDINTA .i

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman 
TeL 927-3559 _____ L__ " •_ '

8/2 %
7 Yr. Mortgages!

Condominium homes at both loca
tions include new: carpeting, paint
ing, kitchen cabinets, countertops, 

[ sink, range, refrigerator & flooring.

I GRANVILLE COURTS
1 & 2 Bedrooms From $34,300.

2035 W. Granville
Between Damen & Hoyne (6200 N.)
Open every-day 12-6, closed Tues.

Call 2234-0495 or 642-6301

DĖMESIO 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllio 
' Liability apdraudimas pensinio* 

tams. Kreiptisr < 
■ A. LAURAITIS 

4M5 So. ASHLAND AVI. 
: r . : TeL . 523-8775 . ?

Dengiame ir taisėme visų rū
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

TVERAS
REAL ESTATE — OUT OF TOWN 

Namai, žemė — Už miesto ribų

HOUSE FOR SALE
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

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Ave.
(312) 776-8700

BUSS. OPP. — IN TOWN 
Biznio Proga — Miesto

KAMPINĖ KRAUTUVĖ 

su 2, miegamųjų butu. 
Parduoti ar išnuomoti.

Dabar veikia degtinės ir 
delikatesų krautuvė.

6158 W. 63rd St. ■>

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkių reikia

FULL TIME BABY SITTER 
for 3 month old boy on Diversey, 
Lake Shore area. References re
quired. Call 2484219.

PERSONAL 
Asmenų leikc

NAŠLE IEŠKO NAŠLĖS dėl draugys
tės. Turi būti švari ir teisinga. Gyve
nu tykioj, gražioj kaiminystėj.

Rašyti: Box 262 - 
% Naujienos 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

53 METŲ NAŠLĖ, sveika, pasiturinti, 
norėtų susipažinti su 55—65 metų am
žiaus lietuviu, kad galėtų tapti drau
gu. Prašome atsiųsti savo fotografiją 
ir telefoną, vardą, pavardę ir adresą, 
kad galėtum parašyti ir susitarti.

Prašome rašyti: Box 263 
% Naujienos 
1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

Pirdavimai !r Taisymas 
2646 West f*th StTMt 
TeL REpvMfc 7-1941

Siuntiniai Į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avtnw,
Chlosc, IIL 50632. TtL YA 7-59W

M. Šimkus? :; 
j > j Notary Public? * f i 

* INCOME tax service • 
4259 S.'Maplewood, TėL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimimų 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zapelia. A«eot 
32O6V4 W. M 
Everfk Perk, UL 
60642, . <2*4654 V

Sttfe f»re srJ Caswa::/ Ccr: - •

Advokatu
GINTARAS P. ČKP1NA1

Dirbo Talandor nuo t vaL ryU 
tH 6 viL vak. Šeštadienį

B vaL ryto Dd 12 vai <L 
Ir pagal ruMtarimx.

TcL 776-5162 arta 77M1I1
r Wtat «3rd Strad

Dl- 6M2>

Cortaid.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

6 —Naujienos, Chicago, UL—Sattrdajr-Monday, May 15-17, 1082
| * * ♦ * . •




