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PABALTIEČIU-VOKIEČIŲ SAN 
TYKIAI KARO METU

Antrojo Pasaulinio Karo me- jie stengėsi ginti savo tautos 
tu, Sovietų Sąjungos nerusų tau-*" teresus.
tos ■ plačiai jbendradarbiavo su| Aleksejevo.studija aprašo 
vokiečiais; nors jos nekentė'na
cių okupantų — jų neapykanta 
sovietinei sistemai buvo dar di
desnė. Tokios išvados prieina 
Rami korporacijos pernai iškiš
ta Alekso Aleksejėvo' studija 4
‘"Sovietinės tautos vokiečių ka-jgentiją. Santykiams tarp vokįe-! 
ro meto strategijoje” (Soviet į čių ir pąbaltiečių vis blogėjant, 
Nationalities in'German War-:' 
time Strategj^-TOTI-ldĄ.T), ku- j 
riojį rašoma ir:apie Pabaltijį.

Pasak studijos, Pabaltijo vals
tybės-buvo prievarta įjungtos į; 
Tarybų Sąjungą metus prieš

m*

ne
sėkmingus vokiečių bandymus 
mobilizuoti pabaltieji us į savo 
kariuomenę. Jiems ypač nesiąe-; 
kė su lietuviais ir nacių admi- j 
nistracija ateįkeršijo už tai re-i 
presijomis prieš lietuvių inteli- J

KETVIRTADIENI PREZ. REAGANAS 
PRANEŠĖ IZRAELIO VYRIAUSYBEI

AMERIKOS įSTATYMAS DRAUDŽIA NAUDOTI 
JAV LĖKTUVUS AGRESIJOS TIKSLAMS

I Pabaltijyje pradėjo veikti prieš 
j vokiečius nukreiptos nacionališ- j 
tihės rezistencinės grupės.

Studija teigia, kad pabaltie-į 
čiai norėjo sudaryti savo tauti-.* „:k. 
nius karinius .vienetus, nes jie W 

BerlyncĖMasUvos karą; tie vie- tikėjosi, dalyvaudami kare, lai-! 
neri Jrigtąi pabaitieėijls pavertė ; mėti politjrii^ nuolaidų savo vė-. 
sovietinės sistemos priešais. Jie Tesnęi kovai už politinį suverė-j 
tikėjosi, "kad galės atstatyti savoj miina rii-cranaT tat V a- i
valstybinį suverenumą, bet na
cių -okupacinė valdžia* nepritarė; 
pabaltiečių tautiniams siekiams., 
Naciai planavo ištremti ar likvi-: 
duoti dalį* pabaltiečių inteligen
tijos, o Pabaltijo , valstybės Auto
jo •būti inkorporuotos' j ReichĮą. 
Nacių karo/ipeto dokumėnJai

- rodo, karf- iKtei^ nelaikė- pabal- 
tiėčių nacionalistų savo sąjūngt- 
ninkaiš,j kaip tai tvirtina tarybi- 
nė' literaturą,jtet.Įjprėjo į juos 
kaip į "ahtivokš.ka^haši,stačiusį, 
elementą’’^ Naciai,, kaip .įąskva 
dabar, buvo? pąsiryžę Višrar’kinti; 
pKcional izmą .L’ e tu vo je, Lr fvi j 0-. 
je ir Estijoje. / : " /M

Pagal nacių teoriją, pabaltie-; 
čiai buvo šiauriečiai - arijai . 
tinkama j žaliavą germanizavi- 
mui.ABet tei nereiškė, kad juos" 
galima laikyti lygiais vokieč’amš-' 
— valdovų tautai. Su pabaltie- 
čiais okupacinė valdžia elgėąi-į 
kaip su žemesnės rūšies paval
diniais ir todėl jų ankstesnis 
teigiamas nusistatymas vokiečių 
atžvilgiu netrukus pavirto rezig
nacija ar neapykanta.

Studijos autorius primena, 
kad vokiečiai vis dėlto pripaži
no vietinės savivaldos principą 
Pabaltijyje, leisdami pabaltie- 
čiams sudaryti savivaldines ta
rybas. Tie savivaldines adminis
tracijos pareigūnai nebuvo pa
prasti “kvislingai - išdavikai” ir 
“pataikūnai”, kaip juos vaizduo
ja tarybinė istorija. Nors jų 
autoritetas buvo labai ribotas, 
jie nevengdavo vokiečiams atvi
rai pareikšti savo nuomonės ir 
net juos kritikuoti. Dažniausiai,

tikėjosi, kad galės atstatyti savo numą. Savivaldos organai reika
lavo,. kad tokiems daliniams va
dovautųpabaltieciai ir kad jie-, 
būtų naudojami tik Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos teritorijų gj’-7 
nilriui. Vokiečiai tuos reikalavi
mus atmetė ir mėgino suorga
nizuoti jiems priklausomus p£--•

vo sridarylož latviiĮ Ar esfų S$i ;■ 
.divizijos; tačiau studijdje .nepa
minėta, kad Lietuvoje tokios di- 

nepavyko.

dijosy^ riebirKO^-^rių Į samdi. 
gį-ųpūp Lės, ar ė Į‘.fasfstiniąi: p a rsi-

’’ kaip,, juosi jAaiziįm^a 
taVybimai.'šaltiniai. - Autorius čj- 
tų<^;vok-ieėių karo mėlo doku- 

: nvHĖįtįis; kurie rodo, kąri pabal- 
Tig^Įai;kareiviai ir karininkai jš-, 
ląikė “tvirtą nacionalistinį nufej-' 
statymą*’. Dokumentai' apie lėt- 
vmkSS. dalinius pabrėžia jų “pa- 
žymė-tinai antivokiškas nuotai-

iŠ;

O

KOLUMBIJOJ SUDREBĖJO ŽEMĖ, 
UŽVERTĖ POPAJANO MIESTĄ

ŽUVO 600 ŽMONIŲ, LĖKTUVAIS SIUNČIA 
MEDICINOS PAGALBĄ NUKENTĖ.IUSIEMS

BOGOTA, Kolumbija. — Kėt-

NIKARAGUOS KARIAI 
MALŠINA SUKILĖLIUS

MANAGUA. -Nikaraguos vy
riausybės pranešamas sako, kad 
kariams pavyko numalšinti su
kilėlius Matagalpa provincijoje, 

‘ esančioje Atlanto pakraštyje.
Kariuomenės vadovybė paty- 

įrė, kad Zelaja provincijoje yra 
Susigrupavusių maištininkų nst 
trys'grupės. Kariuomenės sunk
vežimiai, prisikrovę reikalingus 
vandens, gazolino ir šovinių kie
kius, važiuoja j Zelają, kad ga 
lėtų apsukti maištininkus iš 

.trijų pusią. Kariams įsakyta 
maištininkų nelaisvėn nebeimti 
Nikaragvos kariuomenės sunk
vežimiai gaminti Japonijoj, To 
jota kompanijos. Sunkvežmūa* 
yra keturių ratų, labai storų pa
dangų. Priešakinė ašis turi tris 
ratus. Kai šoniniai ratai įklimps
ta į duobę, tai mašina tada ąlsi- 

„ frenrią į; vidurinį ratą ir sakas’

WASHINGTON, D.C. — Pre
zidentas Ronald Reaganas, nes- 
galėdamas įtikinti B gino vy
riausybės. kad ji atšauktu savo 
karius iš Libano, ketvirtadienį 
uždraudė duoti Izraeliui F-16 
karo lėktuvus, kurie skaitomi 
patys geriausi karo lėktuvai.

Izraelio vyriausybė 1981 me
tais užsakė 75 E 16 lėktuvus. 
Dalis lėktuvų jau baigta ir ga
lėtų perleisti Izraelio vyriausy
bei, bet Izraelis tų lėktuvų ne
gaus, kol netašauks savo karių 
iš Libano teritorijos.

Artinuose Rytuose reikalai 
yra ti:k susipynę, kad Sirijos 
kariai nesitrauks iš Libano, jei 
Izraelis pirma neašauks visų sa
vo karių. Sovietų Sąjunga nau
jai apginklavo Sirijos karius, c 

, dabar j:e yra užėmę pozicijas 
Beiruto-Damasko paplentėj. Da 
bartiniu metu Libane yra 30,0Ut 
Sirijos karių.

Susidaro Įspūdis, kad Izrae'ū
15 kareivių., , 1 - Karlai yra pasiruošę pulti Sii

jos karius L’bane. Jeigu Izraeli; 
pradėtų karo veiksmas prieš Si
rijos karius, lai i mūši ĮMvJt’, 
.eitos arabu valstybės. Tsda su
sidarytų pavojus Libanui ir pa- 
•iam Izraeliui.

BRITAI IŠVARĖ TRIS 
SOVIETŲ ŠNIPUS

. v.!? LONDONAS. • Anglija. Bri- 
<tų vyriausybė trim Sovietų šni 
pains įsakė išsikraustyti iš Ang 
Ii jos ir niekad į ją daugiau nebe 

-grįžti. Du išsiųstieji yra Sovietą 
karrdolnenės atstovybės nariai ’ 

Pirmo'n eilėn išvarytas pulk.
Genadijus O. Prinakovas, kuris- 
kišosi ne į savo reikalus. Britu : 
Įsakymas liepia jam septynių; 
dienų laikotarpyje išvažiuoti* ■ 
nes jis nėjo diplomatinių parei-1 

”gų, bet .vertėsi šnipavimu.
Vladimir V. Ivanov, ambasa

dos sekretorius,’negalės grįžti Į 
Angliją, nes ir jis ėjo ne save, 
pareigas. Dabartiniu metu jis 
yra Rusijoj. Tikėjosi grįžti j 
Angliją, bet britai jo nepriims.

Žurnalistas Igor V. I'itov taip 
pat turi išsikraustyti iš Anglijos 
vienos savaitės bėgyje. J:s vei 
tesi šinipinėj'mu. ■

Neišspręstas dar ir palesti- 
,-i’eč‘ų reikalas. Dabartiniu melt 
.Sirijoje ir Libano ši.iurėje yre 
■didokas palestiniečių skaičius 
Atrodo, kad Izraeiis nori sumtrš- 
Ji Sirijos karius Libane, o tik 
tai .tada pasitraukti. Prezidentas 
Reaganas ir ambasadorius llabi 
bas nori išvengti tok-.ų gaEmi 
susirėmimų.

Preziden las prim inė premj e 
rui M nachcm Brginu , kad Iz 
raelis yra pasižadėjęs nenandot 

,Amerikos F-16 lėktuvų k’torm 
valstybėms pulti. Izraelis tur 
teisę ginti savo kraštą, bet š 
nuostata Izraelis sulaužė. Daba; 
• zrae ’.io kariai yra svetim oje te 
ritcriįoje. Izrsel s negali pate 
sinti savo karių buv nia l/ba^.e 
nes Libanas negali Ivarkvt. sn

LENKAI NEKLIUDYS 
POPIEŽIUI SVEČIUOTIS -
VARŠUVA, Lenkija. — Popįe-, 

žius Jonas Paulius II šią vasariu 
| rengiasi praleisti kelias dienas 
Lenkijoje. Popiežius planuoją 
būti Varšuvoj, Krokuvoj ir kė
liose pietų ir vakarų Lenkijos 
vietose. Nemanoma, kad popie
žius pasimatys su generolu V. 
Jaruzelskiu.

Lenkijos Solidarumo unijos 
• vadai pranešė, kad Solidarumo 
unijos n kliudys popieriui lar 
kyti Lenkijos miestus.

Pradžioje buvo manyta, kad 
popiežiui bus leista aplankyti ir 
Dancigą, bet lenkų vyriausybė 
uždraudė popiežiui įten vykti. 
Pernai, jeigu jis būtų atvykęs, 
jam buvo uždruasta vykti į 
Čenstakavą, bei šiais metais 
jam leisti ten nuvykti.

Studija patvirtina, kad kai?o- 
jmetu lietuviai priešinosi ir.rau«| _____________
donajam, ir rudajam totalitariz-1-virtadienį gana smarkiai sudre

bėjo žemė pietinėje Kolumbijo- 
je. Popajano srityje atplušo vie- 

Australijos premjeras Rdb- no kalno pašlaitė ir užvertė vie- 
ert Hawkee skris į W ashingtoną ng Popajano miesto dalį. Krito 
išsikalbėti s u prez. -Reaganu toks di(Ielis aknicns. molio, me- 

. apie suderintą Australijos' gyni- d/jų ir žvyru grumtas, kad jis 
mą nuo gal mo komunistų už- užvertė visai prie pašlaitės bu- 
puolimo. | vusį Popajano pakraštį. Dabarti-
v ." i Į niu mietu Papajano miestelyje, 

Beginąs tvirtina, kad Izrac-r€San^.janie Futumajo kalnų pa
šlaitėje, gyvena apie 135 tūkst. 
žmonių.

Pirmieji radijo pranešimai sa
kė, kad užmušta apie 600 gy
ventojų. Ugniagesiams, policijai 
ir gyviems likusiems pavyko at
kasti 120 žmonių. A (kasimo 
darbai lęs:ami.

žemė suderbėjo rytą

Popajanas yra gerokai į pie
tus nuo Bogotos, kairėje Magda
lenos upės pašlaitėje. Pradžioje 
virto keliasdešimt namų, sudul
kėjo slogai ir prasidėjo garsūs 
pagalbos šauksmai. Vėliau už
virto kalno pašlaitė, užversda- 

juose

mui. (Elta)

betų žmonių. Dr. Castro prane
šė. kad už poros valandų ligoni
nė liko be tvarsčių ir be medici
nos. Visos vaistų atsargos 
sunaudotos.

Popajano miesto meras 
llermo Salazar pareiškė, 
pusė miesto išgriauta, 
liko be pastogės.

Kariai prižiūri išgriautus 
miestus

buvo

Gui- 
kad 

žmonės

lis visai nesirengia veržtis į Si
riją.

7/W'A

KALENDORELIS

miriisteris

Balandžio 2: Pranciškus, Jo- 
tautas, Jorė, Normantas. Rim
gaila, žintė.

Balandžio 3: Velykos, Ričar
das, Vytenis, Launa, Rakalnis, 
Minibutė.

Balandžio 4: Izidorius, Eglė 
Germantą, Jasvydas. Pempė, 
Utenin.

Saulė teka 5:33, leidžiasi 6:10.

'Oras vėfuą lis.

J 
|

Izraelio ■ gynybos
Mošė Arens įsakė Izraelio 
kariuomenės vadovybei pa

ruošti karius i^TJbano 
kraustytis namo.

Popajano mieste nuostoliai 
nepaprastai dideli, išgriauti po
licijos centrai, ugniagesių sto
tys ir ligoninės. San Jose ligo
ninė nepajėgė aptarnauti \;sų 
nukentėjusių.

Kolumbijos vyriausybė tuoj 
atsiuntė karius, kad prižiūrėtų 
tvarką ir sustabdytų plėšimus 
bei vagiliavimą.

Kolumbijos prezidentas, paty
ręs apie žemės drebėjimą Popa
jano mieste, tuojau atskrido ir 
apžiūrėjo visą apylinkę, įsakė 
kariuomenei prižiūrėti tvarką 
ir kariuomenės gydytojams teik
ti pirmąją pagalbą nukentėju- 
siems.

— Libanas ketvirtadienį gavo <o teritorijos, 
pirmuosius Amerikos tankus, j 
kuriuos iš uosto iš-ive/ė Ame 
rikoj ąpmokyli libaniečiai.

--- Beginąs aiškins, kad Siri
ja. gavusi naujus gipklus iš So- 

į vietų Sąjungos, norė’.ų juos iš
bandyti.

Galimas daiktas, kul .itu. 
klausimas Izraeli’?] laba; s/ar 
ėr.s, b t Uika Artimuose By 
tuose visiems taip pat turi bū!

Amerika y; a infor 
Sovietų Sujungi 

)ariru ’Šimą įsistiprinti Persijo

t labai svarbi.
Į nufri apie

mylių
Pien-

ma sugriautus namus ir 
buvusius gyventojus.

Papajanas yra kelių 
atshunoj nuo Cajibio ir 
damo miestų, stovinčių žymiai
aukščiau Popajano. Juose iš
griauta daug namų.

Į San Jose ligoninę, esančią 
Popajano mieste, atgabeno 500 
nukentėjusių, sužalotų ir išgel-

Prezidentas rengėsi išskristi 
į Piendamo miestelį, kt.r gyven
tojai ir savivaldybių įstaigos 
irgi nukenlėjo nuo žemės dre
bėjimo.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $112.

ISTAMBULAS. — Turkijos 
karo lauko teismas ketvirtadie
nį pradėjo nagrinėti 33 agitato
rių bylą, norėjus u įsteigti isla
mišką tvarką Turkijoj. Visi .tei
siamieji yra Irano mulos Cho- 
meini šalininkai.

Jie turėjo ginklų, vartojo te
rorą prieš Islamo santvarkos 
pri:šus, kritikavo buvusią Tur
kijos konstituciją, organizavo 
sąmokslą prieš Turkijos vyriau
sybę ir smerkė pagrindinius 
Turkijos konstitucijos dėsnius.

Prokuroras prašo nuo 2 iki 20 
metų kalėjimo patrauktiems 
teisman. Manoma, kad keli va
dai gaus ilgus metus sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Pora gali būti 
ištremti.

, ta; rusam 
print i Persija 

Prezidentas nedarv

— Egipto prczide.u :is IlosnU timuose Rytuose 
Mubarakas skrenda keturioms i bus lengv:au įsisl 
dienoms į Kiniją, kad galėtų pa- ‘ įlankoje.
matyti įvestą naują tvarką že- Izraeliui jokios miclmdcs, je g' 
tries ūkyje. ne."Įšauks savo karių iš L;ban<

LINKSMU PAVASARIO

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, 
BENDRADARBIAMS.

BIZNIERIAMS IR REMfiJAM:

“Naujienų” Administracijj
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kaiaku-1
padėjo; įsm.ugnitą kaip tų žaidimų len 

kryžhi- 
ant kr-

nutilk

1 Socialinis draudimas ir aprūpinimas
1 VI metai Balandžio 2, 1983 — Nr. 9 (256)
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Kamšinis savo konstrukcija. ’ kiaušinį, 
lotina ir turiniu yra laikomas 
buutiiiuii įcuuiu gamtos padarui 
su lik.,Lai pasiKariojančiomis to- 
m.s Hac.omu> savybėmis. Bei 
puc.i-.aiko ir išminčių. Ripley 
u.uz.e aus “Believe It or Not’ 
savo leidiniuose rašo apie tokias 
išimtis.

Vienas White Oak. Ohio, ūki
ninkus pranešė, kad jo 
tė Dilųjį penktaaieuį 
kiaušinį su aiškiu baltu 
m; juodame apskritime
valo, o Bargersville, Indianoje, 
ūkininkas ir jo šeima gavo iš sa 
vo vištos kiaušinį, tarsi dovaną, 
am jo buvo aiškiai matomo^ 
MBGDR raidės. Tomis raidė
mis prasideda to ūkininko šei
mos narių vardai.

Missouri valstijoje Marshall j karvelio kiaušiniai buvo nuvež- 
vietovės ūkininko višta tikrai ži-< ii į kitą miestelį ir ten išperinti

višta 
(lakele maišią prieš nusistovėtu-1 
sias tormas ir padėjo kiaušinį ei- j 
trinos išvaizdos ir formos. Jo 
turinys- buvo senoviškas. Viena 
Norvegijos antelė susimaišė spin 
vose. Ji padėjo kiaušini su juo
du baltymu.’ Plainview, Texa>, 
ūkininkas galėtų būti paskelb
ia^ šaškių ar šachmatu meiste
riu. Jo vista padėjo kiaušini:

ta.
Lakūnas J. Bames Anglijoje 

patašė savo paskutinę valią - 
testamentą ant kiaušinio. So
merset House teismas Londone 
patvirtino testamentą ir tą.kiau
šinį prijungė prie bylos. Gal 
ne.okettniauąa įistorija atėjo 
taip pat iš Anglijos. Naminio

h 
b

MEDICINIŠKA PASAKA

nojo ką daro: ji pabeldė į Barn-
yard's Hall of .banie vartus ir dyti. jie sugrįžo į.tą miestelį h 
padėjo tuščią kiaušinį — vien į tuos namus, kur buvo padėti 
kevalą. Rogersville, Tennessee, į Kiaušiniai, iš kurių jiė buvo iš- 
višta irgi žinojo Valentino šven-i perėti. ;
tės prasmę ir tos dienos papro-' Linksmų Velykų ir tvirtų mar
čios: ji padėjo širdies formos gučių! a

baiandukai. Kai jie pradėjo skrai
tą pensijos pusę reikės mokėti; 
federalinius ir valstijų* mokes
čius. Porai (vyrui ir žmonai) ši 
riba yra 32,000 dolerių.

(Is Social Security

' Sis meniu buvo išbau- 
mažar lėšų gaunančios

Act)

NAUJI SOCIAL SECURITY ★
PATVARKYMAI 1 Dirbančiųjų mokėjimai į So-

Pradedant 2009 metais pensija, 
gauti nustatyta 66 metų amžius, 
o nuo 20027 67 metų am
žius. Išeiną į pensiją tik 62-ju 
metus sulaukę, 2009 metais gaus 
pensiją vienu ketvirčiu mažes-

* nę negu normali pensija, o iš-
■ ėję pensijon 2027 metais gauo 

net 30'c mažiau, |<aip regųlįąii
f pensija. •

cial Security fondą' lieka ir to
liau — 6.7 /t nuo uždarbio; bet 
darbdaviai nuo., 1984 m. turės 
mokėti už dirbančiuosius jau 
7//, o ne 6.7%, kaip kad buvo 
prieš tai.

Pensininkams primenama, kad 
- šiais metais liepos mėn. 1 d. jų 
• pens jos nebus padidinamos, 

kaip kad paskutiniais • laikais 
buvo daroma, remiantis kainų 
kilimo (cost of living) indeksu. 

. Viskas yra atidėta ligi 1984 m. 
sausio mėnesio pradžios.

Pradedant 1990 m., dirbantieji 
pensininkai nuo 65 m. ligi 69 
m. amžiaus, jei jie uždirbs dau
giau kaip jiems bus leidžiama, 
iš jų virš uždirbto sumos % rei-j 
kės atiduoti Social Security fon
dui. ’

Pavienis pensininkas, kurio 
kurio pajamos, pridėjus prie jų 
jo gaunamos pensijos pusę, su
dalys mptinių pajamų daugiau 

| kaip 25,000 dol., tai kartu ir už

Trumpai
-r-a Manpower Inc. apskaičiavi

mu, 2% JAV biznio Įmonių pla- 
nuo^ tarnautoj ų-dar-
feiinkų 'Wai<$į sekančių 3-jų 

.mėn. bėgyje.: •
— Atlanta -'AP agentūra pa

skelbė, kad. jbfių asmenų šeima 
gali piagyvėšti, vartodama gerai 
balansuotąčdįecą, už $58 per sa
vaitę, naudodama pupeles (vie
toj mėsos) vitaminams ir ge- 

. riant dziusą, vietoje “minkštų” 
(soft) gėrimų. Tuos duomenis 
paskelbė pf. ketvirtadienį JAV 
Agrikultūros departamentas. Įsa. 
beiė Wolf, dep-to administrato
rė, (Dept. Human Nutrition Inf. 
Service in Washington) ragina 
naudoti sausas pupeles ir riešu
tus, daugiau javinių (grain) pro- 

■ dūktų ii daugiau daržovių ir vai- 
isiu, siūlo mažiau varto'i “minkš- 

tų*' soft) gėrimu ir kiaušinių

bei, cukraus, sūrio, mėsos, viš
tienos ’(poultry) ir žuvies. Ji 
teigia: 
ayias
Šeimos Masmngtone, v. C., apy- 
garooje ir konstatuota, kad uks- 
nai (lairiy) priimtina ir nesun
kai puiuosižma. Ji praneš At
lanto m. seminare, kiti semina
rai numatomi Dalias gegužes 
mėn. ir kitur. k'T, Fa b.

ILL. VALSTIJOJ BEDARBIAM 
PAŠALPOS SUMAŽINAMOS

z
£
i
i

mąs juoko priepuoli®.
Teko mokine® paleisti namo, 

ir jos ėjo kvatodamos viaą ke
lią. Užtekdavo kuriais nors mer
gytei peržengti savo lūšnos

Kūno organai Žymiausi, 
Kur ir ką yra atlikę, 
Kas iŠ jų visų svarbiausias.

i — Ašei bosas, — pilvas šaukė,
— Maitinu kiekvieną dalį, 
Mano sultys gyslom plaukia, 
Tai širdis patvirtint gali. —
Rankos, kojos ir galvelė 
Nusileisti nenorėjo, 
Kad bosaujančio vietelę 
Kitas kas paimt turėjo.
Ir tą ginčą netikėtai
Lyg griaustinis koks nutraukė, 
Net išvirto trys štakietai, 
Aidas ėjo per palaukę:

Tai čia ašei — apatinė, — 
Prisistatė balsingoji,
— Atsiliepiu paskutinė —- 
AŠ bosienė galingoji... —

Organai supyko baisiai, 
Kad išdrįso besmegenė 
Atsiliepti čia taip gai’siai 
Lyg vestuvėse piemenė.
Ir įsakė jai tylėti, 
Neišleisti jokio kvapo.
Bet (jiems teko greit gailėtis, 
Kai nebyle toji tapo.
Silpo organai kasdieną, 
Kentė negalią tą klaikią 
Ir pamatė, kad bosienei 
Smegenų visai nereikią...

AU Wood,

duodavo kitiems šeimos na
riams.

Pirmą kartą toks įvykis buvo 
pastebėtas 1962 m. sausio mė
nesį. Nuo to laiko medicininė 
grupė užregistravo tame rajone 
daugiau kaip tūkstantį žmonių, 
persirgusių “juoko epidemija” 
— “endvara jokušęka”. ' ’

“Centrinės Afrikos medicini
nio žurnalo” numeryje rašoma, 
kad, matyti, ši liga yra masinės 
isterijos forma.

Daktaras Repkinąs iš Ugan
dos universiteto Makerere ir 
daktaras Filipas (Eukobos rajo
nas) savo bendrame pranešime 
pažymi, kad daugiausia šia liga 
serga vaikai. Bet nuo jos kenčia 
ir suaugusieji. Pastebėta, kad 
Žmonės, pabendravę su ligoniu, 
ima juoktis ir negali nustoti. 
Tyrimai parodė, kad nėra jo
kių karštligės zyrpiUj bet ser
gančiųjų akių lėliukės smarkiai 
išsiplečia ir keletą dienų jie blo
gai mato. <

Buvo atlikti kraujo ir mais
to produktų tyrimai,: tačiau jie 
mįslės išspręsti nepadėjo.

Nesuprantamos ligos simpto
mai stebimi 16 dienų, ir kiek
vienas priepuolis trunka valan
dą ii* daugiau.

Buvo užregistruotas atvejis, 
kai visi 200 vieno Afrikos kai
melio gyventojų per kelias die
nas apsikrėtė juoko, epidemija.

' . ’ S. N.
-/■. -yri "" , ■—• ■"

SURADO PAVYZDĮ .
Fizikos, profesę^s^ klausia 

mokinio kvptimuosė:j
—- Kokios yra šilumos rypatv- 

bės? ‘ : ’ ~ 1
— Šiluma, — skamba atsaky

mas, prailgina ir išplečia kiek
vieną kūną. Ji veikia priešingai 
Šalčiui, kuris viską "siaurina ir 
mažina..

' “— Gerai. Duokite man bent 
vieną pavyzdį. "k .

— Karštame metų laikotarpy
je dienos yra ilgos, o žiemą — 
trumpos. , ' - .

m. (2027 m.), tačiau savanoriš
kas išėjimas poilsiu gali prasi
dėti nuo 62 m. amž.

Legislatūros atida o vad. “cost- 
of - living adjustment ^’ nuo 
1983 m. liepos 1 d. Į 1984 m. 
sausio mėn.; tais “adjustments’ 
išlyginimai būsią išmokėti 1984 
m. sausio mėn.* * *
SENATAS PRIĖMĖ SOC SEC. 
ĮSTATYMĄ SU PAKEITIMAIS

WASHINGTON, D. C. — 54 
—13 balsais, su 13' senatorių, jų 
tarpe 10 respoblikonų, swich- 
ing savo balsus nuo pirmadienio 
eitort, duodant (getting ride bi 
the) amendmend. Sen Ed. Ke
nedy (Mass.) ir sen. D. Moyni- 
ham (N. Y.) padėjo defeat 
amendmentą. Sen. ,A. Dixon 
(D., Ill.)?) ir Ch. Percy balsa
vo už priedą.

San. Dole (R.) pareiškė, kadi

SPRINGFIELD. — Pagal pri
imta legislatūros nuostatą, mak- 
simalihe mėnesinė pašalpa be
darbiams šitaip sumažinama:

1. nuo mokėtų 
200 dol.;

2. nuo mokėtų
177 dol. “ ,

3. nuo mokėtų 
154 dol.

(Sun-Times 
❖ * *

PREZ. REAGAN PASIRAŠi 
‘ DARBŲ ĮSTATYMĄ

Bedarbiai gaus čekius

.WASHINGTON, D. C. — Prez. i 
Reagan pasirašė Atstovų-Rūmų 
ir Senato priimtą darbų projek
tą, tuo padaręs įstatymu pr. ket-į their packets” ir skatindami tau- 
virtadienį naktį, $4.6 milijonųj PY tojus išimti savo santaupas, 
vertės. Dabar šis įst. taip patį 
numato būtinai reikalingas Illi- 
nojui ir 26 kitoms šio krašto 
valstijoms, kuriuo įgalino mokė, 
ti nedarbo pašalpas. Pagal pa
skutinę versiją, $2 bilijonai E 
4.6 bin.onų tėkš ties'Oginiai toms 
valstijoms, kurias recesija dau
giausia palietė. 

* 5?
KONGRESAS PATVIRTINO 

ISTORINĮ SOC. SEC. 
PROJEKTĄ

WASHINGTON, D. C. — Bm- 
' žavimas įvyko vieną valandą pc 

to, kai Atstovu Rūmu - Senate 
Konferencija sutarė pakelti iš
ėjimo poilsin amžių nuo 65 m. i 
67 m. Ten pat nutarta įjungt, 
naujus fed- darbininkus į Scc. 
See. sistemą pirmą kartą.

165 bilijonų vad. “bailout" pla
nas, kuris numato vad. levenuc

I paaidinimą ir kainų sumažini
mą, nbėjo gauti prezidento pa- 

’ riraėymui, baigiant ilgą ir aštrią 
politinę kovų.

Lcgtolatūra numato 6-šių mėn. 
vad. extension of Supplement 
Dtdulol) ] ““ ‘ 
liauja šteiną vad. prospective! be bet kokių nuosavybės taksų

224

201

168

dol.

dol.

dol.
t

., 3-25-83) j
į-Am. Baning Asociacija ir kitos 
j grupės terorizavo Kongresą su 

■savo la bitais prieš procentų at
skaitymą. Sen. Dole ir prez. 
rteagan apkaltino kampaniją taip

1

11

Juoko epidemija
Nedideliame kaimelyje, neto- 
Tanganikos miesto Bukobos, 

vienoj mergaičių mokykloj pa
mokos metu pradėjo kikenti dvi 
mergytės.

Iš pradžių mokytojas pama
nė, kad tai atvejis, galįs pasitai-

pat įskaitant faktus, kad bankr kyti ijet karioįe Paulio mokyk-
įlinkai gąsdino žmones, sakyda
mi, kad valdžia bandanti “pick

ioje. Bet juokas tęsėsi, stiprėjo 
ir greitai plito po visą klasę. Ne
trukus visus apėmė nesulaiko-

4:

Traukinyje: — Ponas konduk
toriau, kodėl visad šioje vietoje 
garvežys taip liūdnai sušvilpia, 
nors čia nėra jokios kryžkelės?

Konduktorius: .— Nes kaip 
tik šioje vietore mašinistas pir
mą sykį sutiko savo žmoną.
* * • -*-%• . * • k ' •

Senatas priėmė $156 bilijonų, 
vad. bipartizan Soc. See. pla
ną, tačiau atidėjo fed. tarnau
toj us įjungti į tą sistemą. Kaip 
visiems jau žinoma, kad Atsto
vų Rūmai anksčiau priėmė šį pro 
jeKią, kuris numato fe letaliniu., 
tarnautojus įjungti į Soc. See. 

j sistemą.

Sofija. Ambrazevičienė

PAVASARYJE

Rodos ne tos vietos.

JŪS KLAUSUTE, 
i MES ATSAKOME

KL. As ir žmona turime vad. 
joint savings sąskaitą. Kai km 
lie man sakė, kad jei kuris iš 
mūsų mirtų, tai palikuonis (sur
vives) būtų įpareigotas mokėti 
palikimo ((mteritance) taksus. 
Aš nesutinku, nes galvoju, kad 
vyras ir žmona laikomi kaip vie
nas. Gal galėtumėt man duoti 
tikslų atsakymą. Mikas

ATS. Jūs pagalvojate teisingai.
JAV neseniai pakeitė taksų įst. 
ta prasmę, kad nuosavybė, pri
klausanti vienam šutuoktiuiui, 

pašalpoms ir Įkuria gali būti nemokamai paveldima

ptymend“ Meckcare ligoninių 
iškiidoms.

Šis įst. projektas perėįo per 
Atstovų Rūmus ir Senatą su ne
paprastu greitųjnu, nežiūrint to, 
kai kai kurie Atstovų Rūmų 
nariai bei senatorial turėjo pra« 
tyli savo siūlomus atmetimu.- 

’(oljection), kad išgelbėtų Soc. 
’See. sistemą — planą vieningą, 

i nuo patekimo* bankrotam Nors 
- išėjimo poilsin amžius pakelia- 
Įnu? į 66 metus (2009 m.) ir 67

jei paveldi pasilikęs gyvas sutuok 
tanis(ė). •šiuo reikalu daugiau 
Žinių gali jums suteikti prakti
kuoją teisininkai — advokatai. 

(Šun-Times, Business)
c' , 8-22-83

Dienelės saulėtos.

Is ružavų debesėlių 
šiltas lietus lyja,

PRIEŽASTIS
— Jeigu' apkurtai, tai kodėl 

neini pas gydytoją?

— Dar palauksiu iki mauo dūk 
te paliaus skambinti pianinu,

Nuo Uet$i< atgyja.’ * 

žydi tulpės ir narcyzai 
Jau galveles kelią. 
Mėlynų alyvų krūmai 
Žydi prie trkebo.

Kai pavasaris'aeina. 
Tykai pušis šlama. 
Aš prisimenu tėvynę. 
Savo gimtą narna:

Tuo laikui r Lietuvoje 
Aria ir. akėja. <' . 
O mergelės — mėlynakės 
Žalią "rūta šąja.

I gimtąją šalį, *.• - 
Vėl ant stogą «ci •> Kluono 
Stato sau liždč’L

— Naujieno: Chicago. III -t Saturday-Monday, April 2-4. 1983



DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
SĄJUNGGOS SUVAŽIAVIMAS

Kovo 19 d. Lietuvių Namuose, 
: ndone, DBLS Centro Valdy- 
; pirm. Zigmas Juras pasvei
ko suvažiavusius į 35 DBLS 
e ii.į šūvnžiavimą skyrių at- 
vus, organizacijų delegatus ir 

s- eėius. Tylos minute buvo pa 
per paeituosius metus 

irusieji Britanijos lietuviai. 
Sukaktuvinių meti/1 pioga, apie 
Aušrą” kalbėti buvo, pakvies- 

A. Šveikauskas, naujas atei- 
, nesentiai apsigyvenęs’Ang-

. . švAkauskąs trumpoje ap- 
A'je priminė suvažiavimo
/kins padėtį Lietuvoje prieš 

. r.Btijį ur. Jono Basanavičiaus 
\ ... ir jo pradėto leisti laik-

io “Aušra” tikslus. Būdama^
-c f esi i os gydytoju, dr. Jonas 

A. -anavičius domėjosi lietuvių 
' .os praeitimi, rašė tuo kląu- 
- .i-.u straipsnius, ir padarė pra- 
; ą lietuvių literatūrinei ikai- 
; Jo leistas laikraštis ideali- 
ž. . /o Lietuvos praeitį ir skiepi
ja meilę lietuvių kalbai. Su juc 
Albo visa eilė kitų bendramįn- 
čA. kurių darbas yra neįkainuo- 
mrr.as lietuvių kultūrai.

Aušrai”, panašu 
Vinco Kudirkos

veikėją Petrą Mašalaitį Sąjun
gos garbės nariu. Pasiūlymas 
vinebalsįai priimtas.

Skautų rajono vadas Br. Vait
kevičius ir Brolijos vadeiva J. 
Maslauskas, pasinaudodami šiuo 
suvažiavimu, pagerbė nusipel- 
nusius skautų sąjūdžiui. DBLS 
steigėjui ir garbės nariui P.B. 
Varkalai, LSS Tarybos Pirmijos 
nutarimu įteiktas Už Nuopelnus 
su rėmėjo kaspinu ordinas. Taip 
pat atžymėta Melita Varkalienė.

Pirm. Z. Juras pasiūlė aptarti 
artimiausios veiklos klausimus; 
solistės R. Mastienės koncertas 
gegužės mėnesį, Brit;inijos Lie
tuvių Dienos Wolverhamptcne, 
politinę veiklą, delegatų į PLB 
Seimą siuntimą, DBLS siūlomą 
rezoliuciją dėl LN B-vės akcijoj 
įsigijimo, ir kt. ; , l

Kas didesni rasistai- juodieji ar baltieji?
Gerai’ a .simęna,- kąri kątik po kandidatūrą tokiai vietai užimti, 

į kurią pretentduos juodasis, nes 
jų akimis žiūrint, juodas už 
juodą kovodamas neturi būt va
dinamas rasistu. ’’

Deja, blaiviomis akimis į vis
ką pažiūrėjus, tenka tvirtai pa
brėžti. kad tik juodieji savo šū
kiu — juodas už juodą pažadino 
ft- baltuosius šūktelėti — bal
tas tik už balta.

Chicagoje šiandien sakoma: 
buvo Daley machine, paskui — 
Byrne machine, o dabar gali atei
ti

i Ant.ojo pasaulinio k#o, jei at- 
' sutikdavo tL’p/kad koks nors iz-

> I rafelitų tautybes, žmdjįįs, padaręs 
prieš p 

rt’Si f

rr.a; kad jų suvažiavimas įvyks visą eilę klausiipų, kurie rūpi 
kovo 26 d.

Diskus-ios ir pranešimu 
priėmimas

Diskusijose dėl pranešimų pa- 
Į sisakė J. Alkis, D. Banaitis, J. 

DBLS iždininkas B. Butrimas’ BelK40rius, R. šova, J. Adamo- 
paaiškino savo pranešimą, kuris
buvo išspausdintas E. Lietuvyje, i nortaSi v. Junokas, A. Jalovec-

DBLS Tarybos pirm. A. Bu-| kaS) v Gasparienė, J. Levinskas, 
rys padarė pranešimą apie Ta-j A Vilčinskas ir kiti. J. Alkis 
i-ybos. atliktus ir neatliktus dar-| pr£Šė skyrjų atstovus atkreipti 
bus. S-gos Įstaigų pakeitimo pro« Jemesi i Čikagoje ruošiamą pa

ras, P. Varkala, E. šova, S. Ne-

c ari 
tęsė 
pas*

Z.

Užsi- 
darba 
“Vari

suva-s pasiūlė išrinkti
o prezidiumą: pirm. H.' 

Vaineikis ir sekr. P. Popika. Re
zoliucijų komisijon išrinkti; dr. 
S. Kuzminskas, A. Bučvs ir J. 
Vilčinskas. . . .n jg;

Sveikinimai ' '

Nuoširdžia kalba suvažiavimą 
pasveikino Liętiivos Atstovas V. 
Balickas, palinkėdamas susirin
kusiems sėkmingo darbp.

LSS Europos rajono vadas 
Sk. Br. Vaitkevičius pasveiki
no suvažiavimą liet, skautų są
jūdžio vardu. Po to buvo per
skaityti sveikinimai, atsiųsti, ras-' 
tu: iš kun. Mr. St-Matulio, “Šal^ 
tinio” redaktoriaus, kun. dr. J. 
Sakevičiaus, Londono liet, baž
nyčios rektoriaus, Jr Pr. Dzido- 
liko, Škotijos liet. šv. Cecilijos 
choro vedėjo; S- g Į J

Praeitų metų. suvažiayimo pro
tokolas, kuris buvo išsiuntinėtas 
skyriams ir organizacijoms, pri
imtas be pataisų. ' .<

Pranešimai

lėktas buvo svarstytas Notting
ham© posėdyje ir medžiaga per
duota Centro Valdybai. Tarybos 
prezidiumas susipažino su LN 
B-vės atskaitomybe ir aplankė 
Sodybą, kur pastebėjo visokia- 
riopą pažangą. Dėl Centro Val
dybos veiklos politinėje srityje, 

■ ypač ryšiurp :šu. Baltijos kraštų 
rezoliuciją Europos Parlamente, 

i siūlo pareikšti' Valdybai padėką.
Tautos. ; Fondo ^atstovybės var

du pranešimą padarė. J- Vilčins
kas. Jis pasakė, kad per metus

j

rodą, kuriai DBLS ruošia savo 
eksponatą — skyrių veiklos ap
rašymą su fotografijomis. Vi
sumoje tas pavaidduos D. Bri
tanijos lietuvių veiklą. Parodą 
vėliau manoma perkelti į Wc '- 
verhamptone' ruošiamas . Lietu
vių Dienas.

Išaiškinta, kad DBLS bendra
darbiauja su Lietuvos Diploma
tine Tarnyba, VLIKu ir PLB 
Centro Valdyba, ir remia visų 
tų veiksnių darbą, siekiant at

jstr.iymą bet kbkį nusi
žengimą, ikliūdavo’ i teisingu
mo rankas,.-.Ųni tardytojas tuoj 
būdavo apšaukiamas naciu arba 
antisemitu. Taip vyko Vakarų 
Vokietijoje.

Šiandieną, čia pits mus, Chi
cagoje, kai juodasis kandidatuo
ja į šio miesto valdytojo kėdę, 
nežiūrint kokia jo buvo praeitis 
ir kiek kaitų jis būyo nusižen
gęs prieš įstatymus, jei tik koks 
nors baltasis, iškelia aikštėn jo 
padarytus nusikaltimus, tai vi
si juodin i in corpore šaukia, 
kad tas ir tas esąs tikras rasis
tas.

Stebint televizijos ekranuose 
juodųjų ‘ prbpogandines kalbas, 

į visada gaudavosi vaizdas, I 
juodieji privalo balsuoti tik už 
jucdąjj, kandidatą, nežiūrint ar 
praeity jis buvo įstatymų lau
žytojas ar ne.? -

Sakykite'visi, ar. tokį juodųjų 
reiškinį negalima vadinti tikru 
rasizmu? - ; .

Iš to visko peršasi viena iš- 
i vada: Baltą visada juodasis skai- 
! tys rasistu, jei’ jis išstatys savo

voashing machine.
J. žemaitis

< x '7Od -q~A-r 1 statyti neoriklausoma Lietuvosgauta aukų 725:svarai. Be to peri j

šimtą svarų gautą palūkanų už 
indėlį banke. Padėkojo visiems 
aukotojams -ir aukų rinkėjams.

Tautinės Paramos-Fondo vai

Papildydamas savo pranešimą, 
kuris .buvo išspausdintas E. L., 
DBLS pirm. Z. Juras pasakė, 
kad Centro Valdvba siūlo šuva- 

V . ■

žiavimui išrinkti ilgameti DBLS

dybos vatdu dr. S. Kuzminskas 
padėkojo visiems aukotojams, 
kurie per metus’suaukojo iš vi
so 205 svarus,* Įskaitant ir Liet. 
Namų B-vės paramą. Fondas re
mia tautiečius, patekusius į sun
kią padėtį Lietuvoje. Dr. S.- Kuz- 
minskas kvietė jaunuomenę pri
sidėti prie Fondo darbo.

Revizijos komisija: P. Popika, 
S. Štarka ir A. Žukauskas pa
tiekė revizijos aktus. Jie pa
tikrino DBLS iždą, Tautos Fon
do Atstovybės atskaitomybę ir 
taip pat Tautinės Paramos Fon
do. Visur atskaitomybė rasta 
tvarkoje..

Jaunimo S-gos pranešimą pa
darė pirm. V. Juraitė, pažymėda

. valstybę. DBLS bendradarbiau
ja taip pat su tarptautinėmis 
Rytų Europos išeivių organiza
cijomis, kurioį siekia išlaisvinti 
savo kraštus iŠ sovietų vergijos.

Wolveihamįjiono parengimui 
Sutarta sudaryti rentgimo komi
tetą, kuriam Vadovauti pakvies?- 
tas J. Alkis. r^.’ . - ’ :

A. Vilčinskas paaiškino apie 
D. Britanijos jaunimo veiklą, paf 

r siruošimą kongresui, ir LY
NES vaidmenį jaunimą organic 
zuojant. Šiuo metu organizaci
jai priklauso 30-40 narių. Žymiai 
daugiau lietuvių kilmės jauni
mo stovi nuošaliai. 4-
; 17 vai. padaryta pertrauka L. 
N. B-vės akcicninkų susirinki
mui ir vakarienei.

Sekmadienį, kovo mėn* 20 d., 
tęsiamas pranešimais iš vietų. 
Kalba A. Petkevičius, Wolver- 
hamptono sk. atstovas, ir kiti dėl 
ruošiamų Lietuvių Dienų. Pla
čiau pasisako Škotijos sk. atsto
vas J. Mickevičius, paliesdamas

- Škotijos lietuviams. Diskusijo
se toliau dalyvavo Z. Juras, J. 
Alkis, K. Tamošiūnas, R. Šova, 
K. Bivainis, J. Adamonis, A. Vil
činskas, E. šova, V. Junokas ir 
kiti.

P. Popika, kalbėdamas DBL 
Kat. Bendrijos vaidu, nurodė tos 
organizacijos veiklą labdarybės 
srityje: Bendrija išsiuntė dideli 
skaičių siuntinių Lenkijos lie
tuviams. Deja, visų patenkin
ti, dėl lėšų stokos, negali. Todėl 
prašo kitus prisidėti prie to dar
bo.

Toliau jis paaiškina apie ruo
šiamus R. Mastienės koncertus 
trijose vietose D. Britanijoje.

Vidas Puodžiūnas prašė pa
remti jaunimo ruošiamą konc- 
certą gegužės 14 d. Londone. 
Programą atliks iš Europos kon- 
tinetnto atvykę menininkai. '

Prezidiumo pirmininkas H. 
Vaineikis, suvažiavimui prita
riant,. padėkojo DBLS Centro bėjo A. Navickas, S. Nenortas^ 
Valdybai už atliktą darbą. Į A. Vilčinskas, A. Jaloveckas, K.
.. , J , ... v. Bivainis, J. Benderius, K. TarMandatu komisijos pranešimas v._ - j, mosiunas, J. Mickevičius ir' Kiti.
P. Mašalaitis pranešė, kad su- Priimta visas diskusijas apiben- 

važiavime dalyvauja 17-kos sky- drinanti rezoliucija, kuri skel-
Jų yra 20 ir jid biama pirmame puslapyje.

Suvažiavimas baigtas Liętuyos 
himnu. 1. J. V.

(Iš Eur., Lietuvio)

kadi 
' n y 1

P. Popika — 546 balsais, V. Puo
džiūnas — 531, S. Štarka —- 326 
balsų. Kandidatu liko V. Leo
nas, gavės 291 baisa.

Mandatų korriisijon vienbal
siai išrinkti: V. Junokas, M. Gel_ 
vinauskienė ir Jaloverčkaš; :

Tolimesnėse diskusijose kal-

vyluku, tik įjau jokiu būdu ne 
lietuvišku Vyčiu!

Labai teisingai šiuo lietuvių 
tautos herbo sudarymo klausi
mu mūsų spaudoje daug yra ra
šęs buvęs Lietuvos Monetų Ka
lyklos vedėjas Jonas K. Karys. 
Prieš daugelį metų Lietuvos! 
numizmatikos ir heraldikos klair 
Simais jis yra paruošęs ir išleidęs-: 
nęt tris didžiules studija-, -er-

VYT1S, VYČIO . . .
š. m. kovo 26 d. “Drauge”, nie

kieno ' nepasirašytoje skiltyje 
“Dviejuose Horizontuose”, la
bai pagrįstai pastebima, jog daž
nai' mūsų spaudoje žodis “Vy
tis” yra klaidingai linksniuoja- 
ipas: Vytis — Vyties, vietoj Vy
tis—Vyčio. Pagal žodynus, Vy
tis (riestinis kirtis ant : pirmojo 
skiemens “y”, kilmininkas -- 
■Vyčio) reiškia lietuvių tautos 
herbą. Gi vytis (kairinis kirtis 
ant skiemens “i", kilmininkas — 
vyties), reiškia rykštę, virbą.
' Perskaičius šias pastabas, tuoj 
prisimena Lietuvių Bendruome
nės oficialiai .priimtas, tačiau tie
siog iki nusikaltimo sudarkytas, 
neva lietuvių tautos herbas. Lai- 
'mei, ir pati LB savo oficioze “Pa
saulio Lietuvis” šitaip sugadintą 
herbą vadina ne Vyčių, bet “vy- j 
tuku”. šiaip jau tylioji dauguma 
tą LB žepklą vadina “šakaline 
Vytim”. ' J ;

Priimant domėn autoriaus iš- 
keltus argumentus ir pastabas, 
tą LB ženklą nuo šiol. reikėtų 
vadiintį “rykštinių” arba “virbų’.’

VA^. 16 D. GIMNAZIJOS;
EKSKURSIJA • i

Romas Šileris, prieš kelerius: 
metus baigęs Vasario 16 d. gini- 
naziją Vak. Vokietijoje, yra nuo-i 
la'.ini’s komi: 
korespo nd ei. t.

, un.es

Vilnies” nu

tai p ir šie- 
.ogų metu Vas.; 

lo g< m n a (.jos ręokinių grupė 
vyks-į Lietuvą. Jis rrtšo, jog jau: 
užsirašę 25. jaunuoliai, ir geu.’ 
Petronio vadovaujama ’ Tėviš-i 
kės” (“Rodi nes”) draugija tik-; 
ūiausiai negalės visų norinčių; 
patenkinti. į

Reiškia, mūsų jaunimo mark-: 
sistinė komunistinė indoktrina-j 
ei ja tebevyksta'pilnu: tempu. Į; 
griežtus lietuviškos visuomenės; 
ir organizacijų pareiškimus dėl 
tokių kelionių per “Tėviškes’* 
dr-ją (KGB padalinys), atrodo,- 
gimnazijos administracija ne
kreipia jokio dėmesio, nors au
kų vis te’oeprašo. -eį

kieki

— Aš tamstai sakau iš profe
sinio patyrimo, jog moterys ga
li ramiai ir didvyriškai pakeiti 
skausmą, šiuo žvilgsniu jos yra 
kantresnės ir ištvermingesnės 
už vyrus.

— Ar tamsta esi chirurgas ?
— Apsaugok Viešpatie. Aš tik 

diibu batų krautuvėje.

riu atstovai, 
atstovauja 602-balsams. Be to da-d 
lyvauja 3 garbės-nariai ir kitų or
ganizacijų delegatai, kurie turi! 
po vieną balsą. Viso 618 balsų.

Kandidatais į Centro Valdy
bą buvoAšstatyti 4 asmenys ir 
jie gavo sekantį balsų skaičių: 
A. Vilčinskas -1- 507, E. šova — 
443, Z. Juras — 348, ir V. Velič
ka ; nulį baĮsų.S Todėl Valdy- 
bon tapo išrinkti: A. Vilčinskas 
it Ei- šova. . , '

Kandidatais Į Tarybą buvo 
išstatyti 7 asmenys. Jie gavo se
kantį balsų skaičių: J. Levins- 
k?.s — 289, N. Vainoriūtė — 268, 
G. Ivanąuskienė — 193, S. Gry
bas, 162, V. Gurevičius — 152, 
S.. Bosikis — 79, ir J. Podvoiskis 
— 78 balsus. Tarybon išrinkti J. 
Levinskas ir N. Vainoriūtė.

Revizijos komisiion išrinkti:

Dipl. įeis, Marijonas šnapštys, 

žmona Nijolė,

O LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno tr moka 
ra. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vine- 

F jėvės, Igno šlapelio, Vinco Madūno, P. Joniko, V. Stanko* 
Z Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. MatuseviČiaui ir J 
1 eilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis 1 
’ f K. Čiurlionio. M. Meiklo, V. Kašubo?, A. Rakštelės ir A. Van 
1 Irybos poveikiais. 365 pust knyga kainuoja tik |3.

© DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
i alų šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalu; 
t rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
’ eras, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!; 
hei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

O VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
l»t Juozo Adomaičio —Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aau«i 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ute 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf; 
parduodam* tik už 13. ■ *

p LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalatsk 
poėmiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* B 
I^bguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitovsrdžių pavadinlmaVr Jų virtiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių lemėJapla. Kaina J S.

■> KA LAUMES LIMA, palytojo* Petronėlės Orintaltės ttft 
minAnal tr minty* apie kamenls ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pii 
n>airiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiu/ 
bet kainuoja tik W. ” ' •

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nestrpraa 
tai Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoj ei tik na 
Jurgio Jašinska knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poa> 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teise* 
Knyga yra didelio fs^mato, 265 puslapių, kainuoja fft.

9 SATYRINIS NOVKLRS, M. losčenko kSryba, J. ValafčU 
r«rtimaa. M* taxy<oj® JT* M sąmojtagų norelių. Kaina IX

Inygoi gsnnamoi Nąujleaoie, ITS*. Sc. HahW 5t^ Chicapa,

JAY DRUGS VAISTINE

dukterys Vyte ir Rūtelė

ATEINA LIETUVA,

3 — Naujienos, Chicago, UI. — Saturday^Monday, April 2 4, 1988
• f * ' ' ’

.WKEiiwiawiii iii.ii-nFB. i uEEsr

Cl KUEEBAN, B3, RaglitraotM raJithlmi

TeL 476-2206

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

f608 West 69th St. Chicago. DI. 60629 ♦ TeL >25-2787

Dldellf pasirinkimas flero< rūiiea Įvairių prekių

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

If 01 W. 19th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tri. >25-2711

i urmtTOAi iiHLDcnc bjbcxftai • famnu mat *av- 
DUMYNAl • SOSMKT1XOS SJCKMTW?

Atdara Moldadienlal* nue

LINKI- LINKSMŲ; IR DŽIAUGSMINGŲ 
;> šy-į^LYK-ŲŲR LAIMĖS VISIEMS 

GIMINĖMS, ARTIMIESIEMS 
X?' IR BIČIULIAMS.

50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion su3ėjo 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. 
BOga pas geriausius šimtmečio pradžioi kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

pilni F25. Kieti viršeU*L
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Viltį nešančios velykinės žinios
Velykos yra Atgimimas. Atgyja ne tik gamta, bet 

atgyja ir žmogaus širdys, atgyja protas ir atgyja viltys.
Iš Europos ateinančios žinios sako, kad Didžiojoje 

Britanijoje susidarė 14 mylių gyvų žmonių siena, kuri 
yra pasiruošusi pastoti kelią planuojamoms atvežti ga
lingoms Amerikos atominėms raketoms. Žinia iš Vakarų 
Vokietijos sako, kad Žalioji partija nuties tokią sieną pa- 

_ čioje Vokietijoje, kad ten nepriims nė vienos atominės 
išakėtas VcfeieįtijUi ginti, ir nė vienas amerikietis neįkelsj 
kojos į Vokietiją. Ten esantieji turės būtį, laimingi, jeigu 
jie gyvi iš Vokietijoj .pajėgs-pasprukti. jie turės palikti 
visas apsaugas, kokias šiandien tūri Vokietijoj. Jeigu 
patys vokiečiai jų 'nesunaikins, tai jas sunaikins žalieji. '

Chicaga yra trečioji viso pasaulio vieta, į kurią at
kreiptas ne tik čikagiečių dėmesys, bet ir visos Amerikos 
bei viso pasaulio. Vienintelis yra prez. Reaganas, kuris 
atsisakė kištis j Chieagos rinkimus, bet visi kiti Ameri
kos politikai sako kalbas apie Chicagą, važiuoja i Chi
caga, duoda nemokamus patarimus čikagiečiams, tary
tum čikagiečiai neturėtų savo galvos, savo proto ir net 

, savo teisių. Patarimus duoda net ir tie, kurie niekad 
Chicagoje nebuvo, susidariusios padėties nežino ir savo 
teisėmis nemoka naudotis.

%

Visos didžiosios Chieagos televizijos ir radijo stotys, 
- visi didieji Chieagos laikraščiai, beveik visi savaitraščiai 

Chicagoje pasisakė už Harold WašKihgtoną. tarytum jis 
būtų vienintelis čikagiečių ir viso pasaulio išganymas. 
Net ir George Dunne, kuris dalyvavo veik visuose svar
besniuose Amerikos lietuvių susirinkimuose ir Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimuose, Jane Byrnės buvo tiek 
nugąsdintas, kad demonstracijos metu jis pirmas Wash- 
ingtoną iš savo vietos išvilko ir pastatė priešakyje. Jis 
žino, kad Jane Byrne pralaimėjo ir pasitraukė, bet jis 
gresia savo precinktų kapitonus pavaryti, jeigu jie ne
ragins balsuotojų pasisakyti už Washingtona.

Į Chicagą atkreiptas viso pasaulio dėmesys, bet 
Chicaga vis dėlto ne buvusi Stasio Barzduko ir Laukaičio

Bendruomenė. Chicaga yra Amerika ir Čia daktarų žmo
nos neturi teisės glėbiais mesti j urnas nesamų balsuo
tojų balsų. Kiekvienas Chieagos gyventojas turi teisę į 
balsavimo dėžę įmesti tokį balsą, kokį jis nori. Niekas 
negali jam įsakyti už ką jis turi balsuoti. Čia ne “liaudies 
seimo*' rinkimai. Čia kiekvienas gali klausyti bet kurio 
kalbėtojo, bet kai ateina laikas balsuoti, tai jis gali bal
suoti už tą kandidatą, kuris jam atrodo pats geriausias. 
Už pasirinktą kandidatą niekas negali jo bausti, grasinti 
arba kitokiu būdu jo bauginti

Balsavimo metu gali įvykti apgavysčių, bet už apga 
vystes sukčius gali traukti teisman. Ne vienas buvo 
teisman patrauktas ir nubaustas. Nubaustasis daugiau 
Įstatymo nelaužys ir savo vaikui pasakys, kad nelaužytų.

George Dunne, Vrdoliakas ir keli kiti, sostinės demo
kratų spaudžiami, sudėjo dideles sumas' pinigų ir užtik
rino, kad Harold Washingtonas laimės. Jis apsidžiaugė, 
kad mero pareigos jau yra jo kišenėje, išvažiavo į Wash
ingtona ir kitas vietas pasigirti, kad jau eis Chieagos 
meros pareigas ir kad buvusios skolos jam bus tiktai nusi
spjauti. Jis 'jaučiasi milijonierius ir gali laisvai pava
žiuoti ir pasigirti.

Taip gali ir atsitikti. Chicaga gali nueiti tais keliais, 
kuriais nuėjo ir kiti JAV didmiesčiai, kaip, sakykifti, 
Washingtonas, Amerikos sostinė, arba Gary, Ihd.

Bet taip gali ir nebūti, jeigu krašto gyventojų dau
guma ryšis eiti balsuoti ir už greitą pagyrūną nebalsuos. 
Tokių ženklų jau yra.

Ketvirtadienio vakare aldermanas Roman Pučinski, 
įtakingas lenkų veikėjas, labai gerai pažįstąs Harold
Washingtoną, pareiškė, kad jis Chieagos ir Washingtono 
demokratų vadovybės nebeklausys. Ateinančiuose rinki
muose Pucinskis balsuos už Bernardą Ėptoną ir kvies 
visus lenkus taip pasielgti. Jis pasielgė taip, kaip Aloy- 
sius’ Majerčykas pasielgė. Išklausė plepesnių demokratų 
veikėjų ir jiems pasakė: “Aš ne asilas”. Gaila, kad alder
manas Pučinskįs, pasakė ir. išvažiavo. Mes būtume norėję 
bent telefonu, su juo pasikalbėti ir patirti, ar jis, pareis-: 
kimą padaręs, šion rinkiminėn kovon neįsivels, ar jis nuo
šalyje sėdės ir stebės.

Amerikoj visi piliečiai turi dideles teises. Sovietų 
Sąjungoj ir rusų pavergtuose kraštuose žmonė& ,tokių-, 
teisių neturi. Lietuvoj net komunistų partija neturi tei-; 
sės išsirinkti savo sekretorių. Lietuvos komunistų centras 
pasiūlė Šepetį partijos sekretoriaus pareigoms, bet Mask-' 
va paskyrė Honano Zimano pasiūlytąjį Petrą Griškevi
čių. Zimanu Maskva daugiau pasitiki, negu LietūVoš/kb-' 
munistų partijos centro komitetu. ■ ./ ■ |

Amerikoje žmonės turi teisę kandidatus' pasirinkti.-. 
Washingtonas surinko 36% demokratų paduotų balsų,-; 
o senatorius Charles Percy pasiūlė Bernardą Eptoną res-- 
publikonu partijos kandidatu. Senatorius Percy Eptoną. 
gerai pažino. Jeigu būtų juo nepasitikėjęs, tai būtų jo 
nesiūlęs. Eptonas, reiškia, yra rimtas žmogus.

Visa bėda, kad Chicagoje respublikonų beveik nėra. 
Daugumą sudaro demokratai. Aldermanų daugumą su
daro demokratai. Bet jau penktadienį buvo septyni demo
kratų aldermanai, viešai pareiškę, kad jie pritarsią res
publikonui Eptonui. Aldermano Pučinskio pareiškimas 
sustiprino Eptono šalininkų skaičių.

Iki rinkimų dar yra kelios dienos. Per tas dešimt 
dienų dar gali įvykti daugiau pakaitų.; Eptonas juda, 
savo planus dėsto. Jis ne politikierius, karštų kalbų ne
pajėgia pasakyti. Bet jis niekų neplepa. Jis kalba faktais, 
kurie priverčia kiekvieną čikagieti rimtai pagalvoti.'

ANTANAS l’LEŠKYS Ko, reikės laSkytS 1-943 m. pabai-

TAUTOS FONU
Kartais mūsų tautiečiai — lie

tuviai neskiria Tautos Fondo 
(angliškai Lithuanian- National 
Foundation, Ine.) nuo Lietuvių 
Fondo (angį, Lithuanian Foun
dation), manydami, kad tai yra’ 
venas r tas pats fondas.

Tap nėra. Yra dUjjfiayo tiks-' 
laisyį tkirtih^rtfOTdąi: Lietuvių 
Fondas yra JAV Lietuvių Ben
druomenės padalinys, { įkurtas 
1962 m. .lietuvių išeivijos kul
tūrai guoselėti ir remti. - Jo pa- 
gi’in^ž^ą^Sapįtalas yra nejudi- 
^iam&s:A;^etuviškiems kultūros 
Į-eikStois.benaudojamos tik pa- 
Įukahoš-(iht'ęrest), gaunamos už 
'kapi^to inįestaccigas.
1 • T^tos- Foįndas (Lithuanian 
National Foundation, Inct) yra' 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini-j 
mo Komiteto — VLIKo finansų | 
ministerija, jo iždas. Jo tikslas 
yra telkti lėšas VLIKo darbams 
finansuoti. • ~

1943 m. pabaigoje, nacių oku-. 
puotoje Lietuvoje, vien ingai ir 
sėkmingesnei kovai prieš oku
pantą vesti, politiniais partiniais 
pagrindais, visu politinių parti
jų ir rezistencinių sąjūdžių, gru
pių, laisvu noru ir susitarimu, 
buvo sudarytas vienas bendras 
vyriausias organas — laisvinimo 
institucija ir pavadinta Vyriau-

AS IR VLIKAS
šias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, sutrumpintai, iš pirmų. 
^ų raidžių sudalytas VLIKas.

Remiantis demokratiniais prin 
cipai.s,. tauta savo valią reiškia 
per pplitiires. partijas, jų atsto
vus. Kadangi VLIKas yra suda
lytas iš politinių partijų, tai -per 
tų politinių partijų atstovus, He- 
tuyių tauta VLIKui suteikė man
datą — įgaliojimą veikti ir kal
bėti tautos vardu. Kadangi 
VLIKas tą tautos mandatą pri
ėmė, jr kol jis veikia ir yra gy
vas, jis negali ir neturi nei tei
sinės, nei moralinės teisės nuo 
to jam tautos suteikto mandato 
bei atsisakyti, nei jo nevykdyti, 
nei kam nors perieisti tik pačios 
laisvos tautos, laisvais rnkmais 
išrinksim, seimui.

Jau pasigirdo spaudoje, vie
nos pabėgėlių, paties VLIKo su
organizuotos organizacijos, Į dik
tatūrą pasinešusio vadovo balsas, 
mėginantis savintis VLIKui su
telktą tautos mandatą.

Kovai su okupantu vesti, tuo
jau iškilo lėšų telkimo klausi
mas. Tam lėšų telkimui, VLIKo 
žinioje ir jam pavedus, buvo su
darytas Tautos Fondas. Jam va
dovauti buvo paskirtas K. Bie- 
iiukas. Taigi, Tautos Fondo įkū
rimo pradžią, kaip ir paties VLI-

1944 m., naciams pavykus iššif
ruoti, didžioji dalis VLIKo na
rių buvo areštuota ir pats VLI
Kas laikinai buvo lyg ir sužlug
dytas. Pasibaigus Antrajam Pa
sauliniam: karui, ir žlungant na
cių imperijai, nemaža dalis Lie
tuvos politinių partijų ir rezis
tencinių sąjūdžių veikėjų atsi-. 
dūrė Vakarų Vokietijoje. Tų pa
čių politinių;, parti jų ir rezisten- 
eijų 5^3čižįiį4 veikėjai, atstovai 

-yėl-.K -jąa^p atkūrė VLIKą ir
Tėųtoš Fondą lė 

į’špĮŪs:;telkti VLIKo darbams 
remti ir vykdyti.

Atsiranda pavienių asmenų, 
net. organizacijų pirminipkų, ku
rie kieno tai Jt^go^aoni ir pa- 
taikaudaihij ofeipantuj 4r jo sta
tytiniams,' bando aiškinti, kad, 
girdi, dabartinis VLIKas, atsi- 

i kūręs po karo Vakarų Vokieti
joje ir nuo 1955 m. reziduojąs 
Amerikoje (JAV), nebesąs tą
sa Lietuvoje Įkurtojo VLIKo, 
riebeturįs tautosmandato, o esąs 
visai naujas VLIKas tik pasi
vadinęs tuo pačiu senuoju var
du. Tiems keliems ponuliams, 
gal geriau tiktų guos vadinti 
‘‘tovariščiais”, kad jūš pataikau
dami okupantui ir jo statyti
niams norėdami nuneigti dabar
tiniam VLIKui tautos mandatą, 
reikia pasakyti, kad jūsų pa
triotizmas jau yra visai išblėsęs, 
jei kada ir kiek to patriotizmo

Jeigu jau visas pasaulis atkreipė akis į Chicagą, tai i patyš ginti.
parodykim visam pasauliui, kad pajėgiam savo reikalus

ir turėjote, o dabar jau virtote 
tautos atmatomis.

(Bus daugiau)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Kaip nespiaudysia, jei man strėlė tarp 
šonkaulių giliai buvo įštrigiisil Spia'udytumei ir 
tu, nebijok! Bet pas jurandą man geriau pasi
darė, jei vėl netrukus nebūčiau baisiai prisivar
ginęs, nes kelias ilgas ir greitai jojau.

— Na, ir ko jums buvo skubėti?
— Norėjau kunigaikštiehę ’ Aleksandrą čia 

rasti ir iš jos antrą laišką gauti. O Jurandas 
taip pasakojo: “Jokite, sako, ir grįžkite su laiš
ku į Spychovą. Aš, sako, turiu keletą Vokiečių 
pogrindyje, tai vieną, prisaikdinęs titėrib Žodžiu, 
paleisiu, kad laišką magistrui nugabentų”. Jis ten 
visada jų keletą iš keršto už žmonos rtdrtį laiko 
ir džiaugiasi, kai jie naktimis Vaitoja Ir geležis 
žvangina. Žinai, jis griežtas žmogus.

— Suprantu, lik man keista, kad pirmą 
laišką pametėte, nes Jurandas greit sugaudė tuos, 
kurie jns buvo užpuolę, tai ir laiškas turėjo būti 
Htim tas pas juos.

— Nesi gavo visų, koks penketais pabėgo. To
ki* iau mūsų dalia. >

T; i \ . *s, Macke atsikosėjo ir vėl kraujais 
. įsipjovė, ne. sud- javo truputį iš skausmo krū- 

tr.ikic.
,n iųi p < sužeidė. — tarė Zbvška. —

v 9

Kaip tas įvyko — iš pasalų ?
— iŠ taip tankių krūmų, kad už žingsnio 

nieko negalima buvo matyti. Keliavau be šarvų, 
nes pirkliai man pasakojo, kad kraštas saugus — 
o būčiau žuvęs.

— Kas užpuolimui vadovavo ? Kryžiuotis ?
• — Ne vienuolis, bet vokietis iš Lentzo, gar-

. sūs plėšimais ir grobimu.
— Kur jis dabar?
— Pas Jurandą ant grandinės. Bet jis turi 

ir du bajorus iš Mozūrijos, kuriuos jis nori už 
i tave atiduoti.
I Ir vėl abu nutilo.

— Mieliausias Jėzau. — pagaliau tarė Zbyš- 
ka, — tai ir Lichtenšteinas liks gyvas ir anas iš 
Lentzo, o mes turime mirti be garbės. Man galvą 

.nukirs, o jūs žiemos tikriausiai hepevgyvensite.
— Gal ir'iki žiemos nebeištesėsiu. Kad kaip 

nora tave išgelbėti...
; — Matėte čia ką nors?

— Buvau pas Krokuvos kaštelioną, nes, pa
tyręs, kad Lichtenšteinas išvykęs, galvojau, kad 
kaštelionas tave užtars.

— Tai Lichtenšteinas išvykęs?
— Netrukus po karalienės mirties, į Mal- 

burgą. Buvau tada pas kaštelioną, bet jis taip 
atsakė: “Ne dėl to jūsų brolvaikiui galvą nukirs, 
kad Lichtenšteinui pataikautumėnų bet kad toks 
sprendimas. O ar Lichtenšteinas Čia yra, ar iš
vykęs — visai nesvarbu. Net jei jis ir mirtų. 

sprendimo tas nepakeis, nes, sako, teisė yra dėl 
teisybės. Karalius, sako, gali pasigailėti, bet nie
kas kitas.”

— O kur karalius?
— Po laidotuvių išvyko į Rusiją.
— Tai ir nėra kitos išeities?
— Jokios. Kaštelionas dar sakė: “Gaila man 

jo, nes ir kunigaikštienė Ona už jį prašo, bet kai 
negalit!, tai negaliu...”

— O kunigaikštienė Ona dar čia tebėra?
— Tegu jai Dievas atlygina, tai gera ponia. 

Dar čia tebėra, nes Danutė susirgo, o kunigaikš
tienė myli ją kaip savo dukrą.

— Dėl Dievo! Tai ir Danutei teko susirgti.
— Ar aš žinau! Kunigaikštienė saku, kad ją 

kas užbūręs. - *. • '
— Tikrai Lichtenšteinas?'' liekas kttas. tik 

Lichtenšteinas, tas šuo!
— 'Gal ir jis. Bet ką jam padarysi? Nieko!
— Tai dėl to mane čia visi užmiršo, nes ir 

ji susirgo... .
Tai pasakęs, ZbyŠka pradėjo žingsniuoti di

deliais žingsniais po kamerą, paskui pagriebė 
Mackos ranką, pabučiavo ją ir tarė:

— Tegu Dievas jums atlygina už Viską, nes 
dėl manęs mirsite. Bet nedelsdamas vykote į Prū
sus ir todėl, kol galutinai nusilpsite, man dar 
vieną dalyką atlikite. Nueikite pas kaštelioną ir 
paprašykite, kad jis mane riterio žodžhi paleistų 
nors dvylikai savaičių, raskui ^rišiu. ir tetų man 

galvą kerta, nes taip negali būti kad be jokios 
garbės išnyktame. Žinote... vyksiu į Malburgą ir 
tuojau iššauksiu Lichtenšteiną! Kitaip negali būti 
— jis žus, arba aš.

Macka pradėjo purtyti galvą:
— Eiti nueisiu, bet ar kaštelionas leis ?
— Riterio žodį duosiu. Dvylikai savaičių, dau- 

Sgiau man nereikia.
— Ką čia kalbėti — dvylikai savaičių! O kai 

liksi sužeistas ir negrįši •— ką pagalvos?
— Net ir keturiomis grįšiu. Tik nesibijokite! 

Ir žinote, gal per tą laiką karalius sugrįš iŠ Ru
sijos, tai ir jo malonės galima bus prašyti.

— Teisybė, — tarė Macka.
Bet po valandėlės pridūrė:
— Nes man kaštelionas dar pasakė: “Užmir- 

.šome jūsų brolvaiki dėl karalienės mirties, bet 
dabar tegu vięną katrą reikalas baigiasi”.

. — Leis,’— atsakė pagyvėjęs Zbyška. — Nes
juk žino pagaliau, kad bajoras jam duotą žodį 
išlaikys, o ar dabar man galvą nukirs, ar į» šv. 
Mykolo — jam vis tas pats.

Nueisiu dar šiandien.
— šiandien eikite pas Amilėjų ir truputį 

prigulkite. Tegu jums kokio tepalo ant žaizdos už
deda. o rytoj nueisite pas kaštelioną.

— Na. tai sudiev! \

TBns daugiau)

Naujieną. ( hieagn — Sal.-Xlorithv. April 2 4, 19$.3
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Monheim Rd, Westchester, ILL 
VALANDOS: 3—d darbo diemunū

TeL: 562-2727 arba 562-2728
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DR. A. B. GLEVECKAb
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DR. FRANK PLECKAS
OPTOMRTRISTAS
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‘contact teoMa”,

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
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KO IEŠKOME
Ir asai, kaip ir tu, 
Juk nesu poetu.
Bet tėviškę moku mylėti: 
Tegul sukasi Žemė ratu, — 
Aš savo laukų einu sėti.
Ir ašai, kaip ir tu, 
Augom kaime kartu, 
Kaip briedžiai tėvų prijaukinti, 
Nors Žemė audrų sukos ratu, 
Gebėjom švieson prasiskinti.
Juk atsimeni tu, 
Kai abudu kartu 
Už laisvę išėjom kovoti?... 
Tegul Žemė sau sukas ratu 
Mes galim ramiai pamiegoti.

Kad taip žmonės tautų, 
Kaip kad mudu kartu, 
Mokėtų gražiai sugyventi... 
Tegul suktųsi Žemė ratu — 

i Mes ramiai galėtume senti.
Kad kaip aš ir kaip tu, 
Vaikai mūsų kartų 
Savo laisvę mokėtų mylėti, 
Tegul Žemė sau suktųs ratu 
Po klevais būt ramu mums 

[gulėtt
Stasys Jakštas

RIEBALAI IR SKLEROZĖ

Prostatos, inkstų ir il&pumc 
takų chirurgija.

' - aO25 CENTRAL AVĖ. '
x St Petersburg, Fla. 33715

TeL (813) 321-420®

Tyrinėjimai parodė, jog visi 
valgomi riebalai padidina cho
lesterolio kieki kraujuje, o tas 
savo keliu gali sukelti pas kai 
kuriuos aukštesnį kraujo spau
dimą.

Daugiausiai veikia į choleste
rolio kiekio padidėjimą krauju- 
j e, tai nesūdytas sviestas.

A. A. VINCAS ŽEMAITIS
Sąjungos steigėjų, jos darbuo
tojas ir pirmininkas, šią sąjun
gą atkūrus išeivijoj — jos pir
mininkas.

Čikagoj, efektyviai darbavosi 
įvairiose organizacijose. Rašė 
daug studijinių, straipsnių išei
vijos spaudoje. Labai sielojosi 
pavergta Lietuva ir jos ateitimi. 
Dirbo VLIKo Tarybos sienų ko
misijoj, Liet. Krikščionių Demo- 
sraių Sąjungoj, Šauliuose, BALF 
ir t. t. Buvo pradėjęs rašyti stu
diją apie : Liet. Fronto Bičiulių 
atneštą žalą ateitininkams -ir vi
sai lietu viekai visuomenei.. Ap
gailestavo, kad LB, sukurta mil
žiniškam lietuvybės išlaikymo 
darbui, gyvena tiktai savindama-

Vincas Žemaitis

Čikagoje, Vasario 15 d. sulau
kęs. 86 m. amžiaus su šiuo pa
sauliu atsiskyrė a. a. Vincas že
maitis. Gimimu suvalkietis, mo
kėsi Žaliosios, Vilkaviškio, Ma
rijampolės ir Voronežo lietuvių 
mokyklose. Aukštuosius moks
lus ėjo Charkovo, Berlyno ir 
Dresdeno universitetuose. Nuo 
1911 m. priklausė ateitininkams. 
Vienas iš Lietuvių Miškininkų

si k.tų organizacijų atsiekimus, 
o biaškydamasi po politikos lau
kus, visai apleido jai pavestas sri
tis. šia tema taip pat rašė ilges
nę studiją ir nežinia ar ją užbai
gė. Rinko medžiagą Lietuvos 
etnografinių sienų klausimais. 
Mokėdamas vokiečių kalbą, šia 
tema susirašinėjo su eile vokie
čių mokslininkų. Palaidotas Či
kagoje, šv. Kazimiero kapinėse 
vasario mėn. 19 d.

Apgailestaudami šio darbštaus 
ir garbingo žmogaus mirtį, reiš
kiame gilią užuojautą velionies 
sūnums ktm. Kęstučiui ir Algir
dui su šeima, o taip pat visiems 
a. su :.V. Žemaičio giminėms, 
draugams, vienminčiams ir ben
dradarbiams.

LKDS

LONDONAS PRIE GĖDOS STULPO

eQKRAU$TYMAI

Leidimai — Pilna apdroa^ 
tEMA KAINA

Master Charp 
ir VISA kortel^i-

< OERtNAS. ToL 925-8O6J

Apdraustas parkraustymae 
Ii įvairių atatumy. 

ANTANAS VILIMAS 
TsL 376-1882 arba 376-5994

SOPHIE BARČUS
4ADIJO 1EIMOS VALANDOS

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATIOf.i 

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 rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
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Marqwtta Park*. COSMOS PARCELS EXPRESS

Žinomas britų žurnalistas Ber- Europos tautos pačios pasipra- 
nard Levin The Times dienraš-
yje (11.22) pasisakė dėl Londo

ne, suruoš tos propagandinės pa
rodos. Trumpai suglaudus, jis 
pasakė:

— Ką jūs darytumėte, galvo
tumėte ar jaustumėte, jei atvy
kę į Royal Festival Hall, pagrin- 
linėje fojė, rastume ekspoziciją,' duojama. Tai Sovietų Sąjungos 
pašvęstą Hitleriui ir nacistinei spaudos agentūros “Tass” su- 
Vdkieiijai. Ekspoziciją, kurioje rengta paroda, padedant Sovie- 
Trečias’s Reichas, meninių nuo
traukų pagalba, būtų parodytas ■ Sovietų ambasadai. Jos pavadi- 
vien iš geros, idilinės, propagan- t 
dinos pusės: nacionaliniais kos
tiumais apsirengusios žavios 
merginos, šokančios tautinius 
šokius, besišypsantys senukai, 
gražūs gamtos vaizdai, vaikai, 
nedrąsiai mojantys ranka Fiu
reriui; be. žydų geltonomis Do
vydo žvaigždėmis, be Gestapo 
kankinimo kamerų, koncentra
cijų stovyklų. Įsivaizduokit, kad 
šią parodą paruošė Gebelsas, o 
ją atidarė, kaip vokiečių amba
sados atstovas Anglijoje, von 
Ribbentropas, pasak ydamas, 
kad Hitlerio Vokietija' yra laiką 
mylinti tauta, .kad okupuotos

šė, kad Hitleris perimtų jas savo 
valdžion, ir kad naciai siek;a ir 
norį gyventi taikoje su visomis 
kitomis šalimis.

Apie ką čia kalbama? Apie 
parodą, kuri dabar vyksta Royal 
Festival Hall, ir kurią galima 
palyginti su aukščiau įsivaiz-

tų-Britų Draugystės Sąjungai ir

nimas: “60 metų — Sovietų Są
jungai”. Joje irgi besišypsantys 
traktoristų veidai, puikiais kom
iu ozonais apsirengę statybinin
kai, šokėjai, tautiniais rūbais 
bėgantys sportininkai, Raudo
noji aikštė, Leninas “ueberalles” 
(beje, i>e kitų Kremliaus vado
vų; mat, nežinia kuris iš jų eks
pozicijos metu gali pakliūti j ne
malonę), žaidžiantys vaikai, 
kosmonautai ir t.t.

Žinoma, niekas nenori nuneig
ti. kad to nėra Sovietų Sąjun
goje. bet (ai tik paradinė pusė, 
už kurios s^ypi daug melo, smur- 

(NuKeua j sėstą puslapį)
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Mūsų Sąjungos nariui

KOSTUI JANUŠKAI mirus, 
liūdesio prislegiu jo žmoną Salomėją, posūnį Edvardą 
su šeima, kitus gimirits bei artimuosius širdingai už- 
jaučiame ir kartu liūdime.

LIETUVIŲ PENSININKŲ SĄJUNGOS 
CHICAGOJE VALDYBA ir NARIAI

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You'll like the relief in the morning. __
Chocolated or pills. Ex-Lax 's
"The Overnight Wonder:’

Read label and follow 
direJions.
ę tvi ax. Inc . W2

Funeral Home and Cremation Service I
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |

FD. LE. Chicago, IL 60608 |
(312) 226-1344 24 Hour Service I

EUDEIKIS
GAIDAS -DAIMID |

\ B
B

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA J

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE I
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS Ui SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
j 1410 So. 50th Ave., Cicero
■ Telef. 476-2345

I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS I I !
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003 
I 

. ,.i & :
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LONDONAS PRIE 
GĖDOS STULPO

(Atkelta iš 5-to psl.)

to, susidorojimų su nekaltais 
žmonėmis. Apie tai nekejbama 
ir nerodoma. Kad įsitikinus so- 

1 vietų melu ir jų nepagrįstu 
. tvirtinimu, kad Sovietų Sąjun

ga yra taiki ir demokratiška Ša
lis, pakanka pavartyti rašomus 

' melus apie Baltijos valstybes, 
‘-nekalbant jau apie padarymus 

nusikaltimus žmogiškumui, apie 
milijonus žmonių, kurie mirė 

^tremtyje, apie milijoną, jei ne 
du, kurie kenčia lageriuose, apie 

ėtikinėiųjų persekiojimą, d'.slden

nų, J. Jasiūnas, iš Gargė Parko
87, ir Ed Papendik, 

on Parko — $3. «
Senas na'1 Jiietis ir 

aplankė* mus ir įteikė 
Naujienoms paremti.

Ačiū visiems.

'nikoąė, laisvo žodžio, spaudos 
draudimą ir kitus nusikaltimus.

Iškyla klausimas, kodėl GLC 
(Didžiojo Londono Savivaldy- 
bė) padeda organizuoli ir remia 

■mokesčių mokėtojų surinktais 
pinigais šitą sovietų propagandi
nę parodą? Išeinant iš parodos, 
■į akis krito užrašas: “GLC.

■ atstovaujanti Londonui”. Gal 
Lūt, jau atėjo laikas ištirti žodį 
“I-ondon” ir, pagal rusišką ma
dą, ją pakeisti kilos sostinės var
du?” — pasakė B. Levin.

(Iš Europos Lietuvio)

' Juozas Gomas, iš South Bos
ton, Mass., užsisakė Naujienas. 
’■ Dėkui.

‘ Sekantieji skaitytojai lankėsi 
Naujienas ir jas finansiniai pa
rėmė: Ann Gilvis, iš Marquette 
Parko — $10 ir $5 už kalendo-

žebertsvičius, iš Detroit. Mich.

kelini, iš Mianr.
Dėkui visiems.

Szkantieji skaitytojai pratęs.’- 
prenumeratas pusmečiui ir prl 
dėjo Naujienų paramai bei ka
lendoriaus išlaidoms padengti: 
Adda Loucius, iš Gak Lawn, 11*. 
— >15; Marion Eambros, š 
Marquette Parko — £10, A. Bar- 
tnšiūnas, iš So. Boston, Mass. — 

.1. Kutra, iš Santa Monica, 
j.•$!(>; po $8: Rožė Būt- 

vinas, iš Bridg°porto, J. Krės 
kas, iš Worcester, Mass., ii 

Fall- Ncrus. iš Detroit, Mieli.; po
-- Į J. Piausir.alt is, iš Brighton Par- 

------ y - . - ----- - -- -y ----- 1 
1 Parko; po $5: M. Baltrimas, iš 
| Marquette Parko, Vladas Mačiu- 

Sekantieji skaitytojai pratęsė; kas, iš Marquette Parko, M. Tra- 
metams preumneratą ir pridėjo, pikient, iš Brighton Parko, ir V. 
Naujienų paramai:

Po $20 — Edmund Jasiūnas, t •* i Adelė Laužikienė, :š Atlantic 
iš Marquette Parko, ir V. Pūras, Į Beach, N.Y.; po $3: Kazys Keb-j __________ ..
š Grand Rapids, Mich. į lis, iš Tucson, Ariz., Adolfas) '

p0 .$10 — Jura Bigelis Sliver- Campe, iš Waterbury, Conn.,' rengimą, nors ir lijo visą dieną, 
m?n, iš Spring Green, Wis.; Bro-j A. Dubauskas, iš Cambridge, nuoširdžiai dėkojam ir tikimės, 
nius Skorupskis, iš Gulfport,' Mass., ir J. Mikėnas, iš Cheshire, į 
Fi?..; K. Baltmšis, iš Rochester, j Ccnn.; po $2: Joseph Spaitis, iš 
New York; Angela Katelienė, iš Willow Springr, III., ir Alf. 
Marquette Parko; E. Talandis, Į Yuodsnukis, iš Woodruff, Wi;.
:š Rochester, N.Y., ir B. Vaišvi
la, iš St. Petersburg, Fla.

Po $5 — Maria Bulakienė, iš 
Marquette Parko, Kazys Dargis, Į 
iš Marcpiette Parko. A. Galdikas, •

Kj K j. 
po $25

Steprs Lungys, iš St. Peters-' 
burg Beach, Fla., per mūsų ko- 
re-p. Z. Juškev'čienę pratęst 
prenumeratą metams ir pridėjo ' $10 
$20 Naujienų paramai.

Nuoširdžiai dėkojame.

Hamel, 2am4 — P»i6ari»^ J 
RIJU. 1 JT ATI FOR IAJJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS DAGIEMS TERMINAMS 
FR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKtJIMAlS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

Kmb«L Žemi — Pardevlmw) 
UAL ISTATB FOR SALI

Bronius Draugelis.
brook, Calif., pratęsė prenume
ratą ir pridėjo $35 Naujienų pa-' ko, ir John Reklsitis, iš Brighton 
rainai. Dėkojame.

Dėkojame visiems.

Musų padėka
Kovo 12 š. m. seniausia

i

kad jie nesigailėjo atėję j šį pa
rengimą.

Dėkojam įjižurieriui Vytautui 
Izbickui už jo draugiškus linkė
jimus mūsų veriamom radijo pro
gramom 49 metų sukaktuvių 
proga, ir mūsų vedybinių 50 
metų sukaktuvių proga.

Dėkojam šokių komitetui —

rūką, už valsą — Oną Paplaus
kaitę ir Romualdą Veitą ir už 
tango — Dalią ir Ričardą Liz- 
dėnus.

Kartu nuoširdžiai dėkojame 
parengimo vyriausiai šeiminiu-

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ♦ VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

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

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

į

lie-J Dėkojam šokiu komitetui — 
iš Los Angles, Calif.; A. Garba, I tuv,ska f:‘d,]0 Ivaskiene, Raimumta Ba.
iš Melrose Park, III.; J. Goceltas, 1 
iš M = rqu"tte Parko, G. Juode- 
lienė, iš Marquette Parko, Ada 
Juška, iš Marquette Parko; Juo
zas Mackonis, iš Brigrton Parko; 
Peter Mažinąs, iš Marquette 
Parko; dr. G. Misevic, iš Kanka
kee, Ill.; E. Panavas, iš Mar
quette Parko, J. Plienaitis, iš 
Brighton Parko, ir Bemice Yen.-

joj Anglijoj atšventė savo 49] Čluliui ir Henrikui Čepui, kurie 
metų sukaktuves, surengdama’ 
koncertą ir šokius pagerbti “Miss’ 
Lithuania of N. E.” panelę Pa
tricia Stanewicz, iš Lowelio.

Koncertui ir šokiams dainavo 
į ir grojo “Jinai ir Trys Gintarai”,- 
j iš N. Y., vadovaujant Vytatui'

parinko šiuos geriausius šokėjus: 
už “Mamės ir Papės” polką — 
Joanne Siaurį ir Arnoldą Ple- 
voką, už “Jaunimo polką” — 
Viliją Eikinaitę ir Rimą Mau- liūs mokesčius.

kei Monikai Plevokienei ir jos 5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
renaw.

ŠIMAITIS REALTY

pagelbininkėms.
Taip pat dėkojame visiems, 

kurie dirbo šiame parengime, 
tuo pagelbėdami finansiškai se
niausioms radijo programoms 
sulaukti 50 metu sukaktuviu.

Steponas ir Valentina Minkai

— Pietų Afrikos -vyriausybė 
nutarė sumažinti juodžių d’de- j

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, groit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIE

4514 S. Talman Avė. 
Tai. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomablllc 

Liability apdraudimas pailsinta* 
kams. Kreiptis:

A. LAURAITIS
♦645 Se. ASHLAND AVI.

TeL 523-8775 -

N
iB

M
an

M
U

M
i*

i Daugirdui. Pradedant pirmąją 
dainą “Jinai-ir Trys Gintarai”;^ 
sužavėjo publiką,,-ir tas- žave-i J 
sys tęsėsi ligi paskutinės dainos,'^ 
ir net šokio. Publika nesiskubi- 
no skirstytis, ir šoko ligi vėlu.. J 
mos. .... ' ... ;

Dėkojam mielom šeimininkėm j 
už jų rankdarbius loterijai ir už J J 
iškeptus skanumynus šiam pa-*^ 
rengimui. Dkojam visiems už' 
skelbimus bei sveikinimus Kon-!^ 
certo programos knygoje, ir 5 
Programos knygos rėmėjams.

; ,, Visiems atsilankusiems į šį pa.

IR LAIMINGU VELYKŲ
Skambinti Y A 7-9107

Ii

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

JOHN GIBAĮTIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town cf Lake)

Farm jgę C

tuo jame, ir esame apdrausti

B ARVYDAS KIELA
7 '6557 S. -Talman Avenue 

'€dikaga, K 60629

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

oadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

j 7; Aldermanas ALOYSIUS MAJERCZYK, 
aldermano Majerczyko sekretorius Lietuvių rei
kalams Joe Kulys, Brighton Parko Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkė Salomėja Daulienė, 
Šaulių Vytauto Didžiojo rinktinės vadas Vladas 
Išganaitis, Brighton Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų Draugijos pirmininkas Vitalius Utara, 
Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto koman- 
dierius Stanley Walters ir buvęs komandierius 
Joe Martikonis

kviečia visus lietuvius 
dalyvauti 12-to wardo mitinge 

sekančiam Chicagos miesto merui 
BERNARD EPTONUI išrinkti.

TREČIADIENĮ; BALANDŽIO 6 D., 7 VAL. VAK. 
Amerikos Legiono Dariaus-Girėno posto didžiojoje 

salėje, esančioje 4416 So. Western Avenue.
Muzika ir atsigaivinimai

ENERGY 
WISE

Orjantze car pooU tt 
save gasolina.
Doni be t Bom Lee*

Naujai pasirodžiusį 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

i\

Ptrdivimas fr Teisynai 
»646 WmT Hth StTMl 
Tai. REpubUc 7-1941

• b ’a*. ” * 4
--- -------------------------------- -—:—i
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Siuntiniai į Lietuvą
VISIEMS PAŽĮSTAMIEMS IR ARTI

MIESIEMS LINKI

Vladas Rasčiauskas
Walter Rask, keliautojas po pasauli

9727 S. Western Ave., Chicago, Illinois 60643 
1 (312) 238-9787-8

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
2727 S. Wt8t»rn Ave., Chicago, DL 60543 

Telef. 312 238->787
> KemokniMi patanuvlmAs lėktuvu, trauklniij. bdvų keik

ihį (eruisei), vieėbučiŲ ir automobilių nuomavimo rexervadjas; Parduoda 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones J Lietuva ir kitus IcaMuž. 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir teikiame tufo* 
nacijai vjsais kelionių reikjdaia.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik izebtn reiemioQ rieti 
ė izkato _ priei A5 - 60 dienų.

mnminiiiiiiiiiiiiiiimiimiiniiii iiiiiininiiiiiinii!n imiinm iiiiiiiiun i11 mniii i « •

TAVO ŽODIS YRA TIESA 
Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS
Jono 8:32

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS 

IR PSALMAI
LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

* KAINA $3.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321, 
Oak Lawn, TH. 60454

6 — Naujienos, Chicago, DI. — Saturdajr-Mondly, April 2-4, 19®3

LIUCIJA” ;
Mike šileikio apsakymų knygs 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave. Chicago. IL 60629.

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue; 

Chicago, lit. 60632. Tel. YA 7-5980

OME0WNERS POLICY

išleista knyga su legališkomi?
'ormorni*:

Knyga su formomis gauna 
tna Naujienų administracijoje. Į

— Now Yorko teismas įsako 
vaikams rūpintis sugenėjusiais 
tėvais.

raAMSK-tz'Tnans

THATS WTH!NG TO

® Dorsey Laborvtnnet. Divhkxi of 
Sandoz. Inc . Lincoln. Nrbmaka GgSOt

60642, . 424-M54

F. Ayevrf
j»»!6 W. Et

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS,

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9-vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

*

advokatų draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
šeštadieniais pagal susitarimą. 

<5606 S. Kedzie Avė.
Chicago, HI- 60629 

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR KP 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATI “NAUJIENOS"


