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t Tengas patarė neprovokuoti, Į Kinuos teritoriją nelandžioti.

The Lithuanian Daily News
Pwblnhcd >y The LMhuanum Newt Publish nt Co., Ine.

1739 So. Halsted Street. Chicago, Ill. 60608 
HAymarket 1-6100

■Over One Million Lithuanian 
In The United States

IŠ IRANO TELEFONU PRANEŠĖ 
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MEKSIKOJE SHULTZ ĮTIKINĖJA 
MINISTERIUS SIEKTI TAIKOS
PATARIA MEKSIKAI IR KITOMS VALSTYBĖMS

NEDUOTI IR NEPARDUOTI NAUJŲ GINKLŲ

MEKSIKA, sostinė. $ėkiįe- 
torius George Shultz įtikinėja 
Centro ir Pietų - Amerikos vals
tybes-si-k Ii taikos. Atrodo, kam

iri užsienio reikalų ministrą ife- 
• parduoti ginklų prieš demokra

tinę santvarką nūsislačiusiems 
režimams/ - . Ų . .

’ ' . ' - "■ ■' ’ i
;'Mek^kes yyriąųsybė buvb pa

sižadėjusi.: parduoti ginklus dą- 
bart'nei. Nikaraguos vyriausy
bėje, bet dabar ’padėtis pasikei-. 
tė. Jeigu Nikaraglia'kovotų už 
savo neprjklaųsdmybę, neklau 
sytų Kubos agžritų,-tai būtų ga
lima nekreipti į tai dėmesio, bet 
šiandien Nikaraguos vyriausybė 
kovoja prieš krašto nepriklauso
mybės šalininkus.

Buvęs prezidentas pritarė : ’ 
Fidel Castrui

-- ' / y ■ 'Į ’ . :

. Buvęs' ’Meksikos prezidentas 
palaike.ganą draugiškus sanly-

i

Jįs nenorėjo Soyię-
tų.;agęįrtais,ibet .Gastrio jąm nė- ’ 
a įrodė joks didelis parsidavėlis. 
Bė to/ Mėksjka parduodavo naf- 
t|‘ diktatariūK’TĮitst^. x; ■ 
ppaba^ciięiltal|^į^!y:«kąĮ pasiy 

įkišąsij; 
į^.^kąjĮą^iosrividaųsU iįeikąlus. 
.Fs--įtlkino -keiis š^ji(liĮli^tm;7yer.^-t, 
tfe- ą • Spl vdddrą; '-Meksik ai - šitas 
etgiesyš\/netiko; bet .■nenerrėjo . 
nutraukti lų ^nedidelių prekybL. 
n^';^T^\^i(į^^^'A'.dzsiinėžgęL 

• '-”ė -;V-'" ? p •. ■' ,.;,u .
; Atrodpę kądj._sąkretQiaui pavy

kę puiraukti naująjį pr.ezidenth 
tųikosAki-yptimki Amerika tūri, i 
daboti,'-; kad ''nišai henuvežtų ; 
cfcūglam ginklų- įt-Nikaragųa.

• > - » -- M X * •* * T ’ '» > «

- . Finąhsūį m misteris 
.. • dėkingas Amerikai

Meksikos firiansų ministeris 
Ješus Silva Herzog padėkojo 
JAV sekretoriui už finansinę 
paramą, ’ kuri buvo suteikta 
Meksikai. Meksikos bankai, par- 
darinėdami" užs:eniui dolerius, 
gerokai uždirbo, liet kraštas 
buvo paliktas be stiprios užsie
nio valiutos. Dolerb yra pati 
stipriausioji. Buvęs prezidentas 
Stipriausioji valiuta. Buvęs pre
zidentas uždraudė Meksikos

Ptemjero pavaduotojas Tengas Hsiaopingas pranešė, kad ki- 
niečiai nušovė keturis vienamiečius Kambodijos pasienyje, 

kai jie buvo Įsiveržę į Kinijos teritoriją.
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bankams vežti užsienin svetimas 
valiutas, v ’ ■

Ministeris Herzog pranešė, ’ 
kad Meksikos vvriausYbė vra 
pasiryžusi laiku grąžinti tarp-; 
tautines paskolas ir pasižadėjo' 
glaudžiai bendradarbiauti 
JAV. Žadėjo pasistengti, 
tarptautinės paskolos būtų 
ku

VARDUVA, Lenkija. —.
madienį Lešek Valensa automo
biliu išvažiavo į Varšuvą. Ne
spėjo jis-, pasiekti pusiaukelės, 

;kai policija ji'sulaikė, ir pradė- 
. jo. klausinėti. . ■ _ .

Policija yra įsitikinusi, kad 
Valensa palaiko ryšius su slap
tais Solidarumo judėjimo atsto-

jvais, nors iki šiol neturi jokių 
įrodymų.

i ■ šį kartą Valensą klausinėjo
■kiti žmonės ___ ____
.apie jo ipadarylus'pareiškin-tūs. j ; PREMJERĖ PAVADUOTOJAS TENGAS HSlAOPINGAS

KINIJA NUŠOVĖ KETURIS, ISIBRO- 
. VUSIŲSVIEŲNAMO KĄRĘĮVIŲS^

’Valensa- juos įtikino,, kad jis 
nieko- bendro neturi su konspi- 
ratoriais,-. Jie leido Valensai to
liau Į

Valėž^Ų3^^e^, kad
įvisą Aaji&'jį-todėf’-krita 
re grįžti.:j' Dancigą:’i .

PERSPĖJO VIETNAMĄ.NEPROVOKUOTI KINIJOS
Atrodo, kad šį kartą vietna-'> 

miežiai?, yra pasiryžę užimti vi- į. 
są Kaihbodijos teritoriją. Jie, 
bandė įžengti į Tailando žemę,': 
liet buvo priversti grįžti atgal !

PEKINAS, Kinija. — Tengas 
Hsiąo^gfcsprąnešė spaudos at-- 

i

'sargai antradienį- nušovė keturis 
vietnam'ečius, įsibrovusius į Ki
nijos teritoriją. Kinija nori lai

škiai sugyventi su Visais savo 
.'kaimynais, bet ji netoleruos pro-; 
vokacinių Įsibrovimų į Kinijos

PRINCAS IR PRINCESE 
,į SVEIKINOSI MA0RIŠKAI 
y AU^CKLANDį Naujoji Zelan 
tdij'at — Priric'ats Charles ir prin- .^eri^01'1 
'česė Diana pirmadienį atskrido ' 
į’ Naująją Zelandiją, kur 

inupja praleisti bent dvi 
yvaites.
r. Aucklande atskridusius kuni-jjas ir nenori, kad vietnamiečiai 
gaikščius pasitiko 45,000 mo
kyklinio amžiaus maori tautos 
vaikų. Visi eina į mokyklą, bet 
visi norėjo pasisveikinti su at
skridusiais aukštais svečiais.

Maori tautos paprotys svei
kintis yra patrinti nosis. Nerei
kia duoti ranką, nereikia petį susišaudymas artilerija, kulko- 
paspausti, bet reikia patrinti svaidžiais ir šautuvais. Iš viso 
nosį. Princas Charles ir prince-'pasienyje tomis dienomis žuvo 
sė Diana patrynė savo nosis su, 17 žmonių, 
keliais mokyklinio amžiaus vai- 
ka's. Buvo padalytos nuotrau
kos, kurios jau apėjo visą pa
saulį.

Kinijos pasienio sargai prane- 
pla- šė vietnamiečiams, kad alsiim- 
sa-(tų savo karių lavonus. Kinija 

. nesiveržia i svetimas teritori- - i - •

tai darvtu.* 4-

Kiniečių elgsena nuste
bino Vietnamą

Pirmadienį Kinijos praneši
mas sakė, kad.praeitą-šeštadienį 
ir sekmadienį pasienyje vyko

Tuo tarpu antradien:c prane
šimas labai aiškus ir griežtas. 
Nieko nekalbėjo apie jokius su
sišaudymus, bet tiktai patarta 
atsiimti lavonus.

Kambodijos pasienyje taip pat 
aprimo žudynės. Vietnamiečiai 
užima naujas pozicijas, bet ne
puola žmonių. Jie laukia, kol 
moterys ir vaikai pereina Į Tai- 

i lando teritoriją, o tada užima 
i paliktas žemes.

KALENDORfiUS

Balandžio 20: Teoddrns, Sei- 
butis, Lazdona, Sigitas, Endra, 
Ostikis, Xergana.

Saulė teka 5:01, leidžiasi 6:36.
4 Oras šiltesnis, vėjuotas.

.. KUBOS AGENTUI 
NELEIDO ĮVAŽIUOTI

. 1IAVANĄ. — Kubos- radijpf 
pasipiktinęs kartoja, kad JAV’ 
vyriausybė neleido Kubos atsto
vui nuvažiuoti į tarptautinį Fil- 
mex festivalį. Girdi, Los Augu
les ‘mieste ruošiamas didelį^ 
tarptautinis filmų festivalis,-, 
kultūrinis Įvykis, o JAV vyriau- 

.'■:šybė neįsileidžia Kubos atstovo.
t JAV turi žinių, kad Sov:etų piūvo toks-d 
‘fvaldžia naudoja Bulgariją. Ku-' 

o’ k ctiTx-rmrw n r ir k'itas valstybes šnipinėjimo ’Vv ASHING EON. D.C. — Jeigu ... . .. . , , . , ,, . , ... tikslams. Be to, paskutiniu metuSovietu valdžia, vėl bandytų at- . .... ... ,, . -T, , x . i kubiečiai pradėjo pardavinėtuvežti į Kuba atomines bombas,..- , , . .,, . . , ;. , . , narkotikus. Amerika žino, kadkaip ji bandė tai padarvli lln>2 . , . x . , , ,.! .J x . 57 . . . ‘ • kubiečiai turų gana platų tinkląmetais, tai JAV imtųsi apsaugos . ... . .... .. ., narkotikams pardavinėti. Kad. priemonių pries rusus, kaip . ..... ....................H kubiečiai negalėtu snipmeti irėmėsi anksčiau, — pareiškė vie- , : . ,.v, , , x f. ■ - narkotiku pardavinėti, tai JAVnas aukštas valstybes pareigu-.. , ‘ .. ,, . „ .r : neleido Juho Garma Espmosai 
na,‘ T , . . .. - važiuoti i Los Angeles.JAV laivynas turėtu izoliuoti,* t
Kubą ir priversti atsisakyti nau
doti atomines bombas.

Sekretorius George P. Shultz,? 
kalbėdamas Texas vaiste.-je, pa-j 
reiškė: t <

NTKARAGUON NEVEŠ 
ATOMINIŲ BOMBŲ

DINGO KOMUNISTAS 
KONSTANTIN ČERNENKA
MASKVA, Rusija. — Pirma- 

lienį Maskvoje posėdžiavo ko-
imunistų partijos politinis biu
ras. bet tame posėdyje nedaly
vavo senas politinio b ūro na
rys Konstantin Černenka. Ofi
cialiai nieko nepranešta apie jo 
likimą. Tvirtinama, kad Mask
voje nuotaika buvusi gerokai 
įtempta, todėl Jurijus Andropo- 

Į vas nenorėjęs iš Maskvos kojos 
; iškelti.

Leonidas Brežnevas buvo nu- 
i matęs Černenką paskirti komu- 
Inistų partijos generalinio sekre
toriaus pareigoms. Jis būtų tu
rėjęs vadovauti ir politiniam 
biurui, kuris paruošia įsakymus 
sovietinei vyriausybei. Dabar 
šias pareigas eina Andropovas.

Černenka galėjo susirgti ir 
' j nedalyvauti. Bet jis 

galėjo būti ir pašalintas iš poli
• linio biuro.

“Mes pranešėme K.-.bai ir So
vietų Sąjungai, kad susidarytų 
labai pavojinga padėtis, jei jie 
bandytų atvežti atomines bom-, L’ 
bas, .kurios sudarytų pavojų 
kaimyninėms žemėms".

Jis turėjo galvoje ne tik Ku
bą, bet. ir N’ikaraguą bei kitas 
valstybes.

ARGENTINA NORI GAUTI
MICHAEL VI TOWNLEY

BUENOS AIRES. — Argenti
nos tesėjas Oscar Mario Salvi, 
išnagrinėjęs Čilės generolo Car
los Prats Gonzalez nužudymo 
bylą, priėjo išvados, kad ame
rikietis Michael V. Townley nil-j 
žudė į Argentiną atvykusį ne tik posėilyjc 
Čilės kariuomenės vadą, liet ir ę 
jo žmoną.

Teisėjas Salvi vadovaujasi to-, 
kiu argumentu: Townley buvo — JAV ambasados sprogdi- 
nutcislas už Čilės ambasadoriaus nimo metu buvo sužeisti 107 
Orlando Lctelier Washingtope žmonės. Jie nuvežti į ligonines, 
nužudymą, tai jis lokiu pačm 
būdu nužudė ir Čilės generolą

I Carlos Prats Gonzalez.
Ar toks argumentas paveiks 

Amerikos teisiną, ir ar Townley

bus pasiųstas- Ąrgentinon teisti 
už 1971 metais padarytą nusi
kaltimą, netolima ateitis pa
rodys.

BEIRUTAS, Libanas. Vy
rija įsitikinimas. . kad Ameri

kos ambasadą Beirute išgriovė: 
musulmonai šijitai. Policijai ne
pavyko išaiškinti, -kas būtų ga
lėjęs sprogdinti Amerikos am
basadą Beirute,- neturi jokių' 
rimtų davinių, dar renka me
džiagą, kuri šiomis dienomis 
padės nustatyti tikruosius sprog 
dintojus.

Tiek težinoma, kad į automo 
bilį buvo sludėlas didelis dina
mito kiekis. Tas automobilis tu
rėjo Amerikos automobilio nu- : 
meriųs ir metaline skarda. Vai 

.mootojas buvo pasiryžęs mirti. \ 
Sprogimo metu jo lavonas buve 
gerokai sukapotas rr apdrasky 
tas. Pas jį nerasta jokių asmens 
dokumentų.

Pirmadienio naktį telefonu it 
Irano pranešė. Beirute esančią 
prancūzų žinių agentūrai, kai'. 
Amerikos -ambasadą išsprpgdį- 
įno musulmonai' šijitai.. Yrą pa 

, grindo • manytiŲMkad.' tai gilėj;
.padaryti Irano valdovo Choniei- 
nio vadovaujami šjjitaų bet .tu" 
tarpu ainęrikicčiai neturi kon 

.^rečių įrodymų^ ' X 
j/',;Dina m prikrąuiąs ’ lęngyą • 
iĄ^kveži*^,j)'iw^tą\io1prię.s^if./

žė- visus aį6$a^fe’t£Tapgu& 
; ’ ■ gvjsšs•griovė mųr§ JšĮnpin ejš;
balkius. žuy<Įti.aijjĮ. 
•Vėjtįsieji prie ’vAkTarįnės •amba Ų 

• sados sieftps ir vartų. Sprogiui’. 
4n: tu ž uytf ; ir. d i na i n i tą atvežę } 
■žmogus. Špėcialistai/bandys nu; 
.įstatyti žiA’usnųo asmenybę.

■ Apgriautą 'ambasados n3m 
apsupo marinai ir polie;ja..B 
•marinų sutikimo niekas negali" 
įeiti ar išeiti į -imba’sPdcs a; 
griautą namą. Darbininkai dien 

■ir naktį verčia laužą ir stengiasi, 
oatikrinti ar kur nors dar nėr 

Jk 

palikę sužeistųjų.
Pirmadienį atkasė virš 2(1 Ii 

vonų. Jie žuvo nuo išgriauto lai
žo svorio. Krentančios plytos, sargyba.

nisterius, kad privalome neremti svetimų valstybių 
agentų, bet padėti vietos gyventojams dėti pagrin

dui d< niokratinei santvarkai.

‘^^77’ 
c*:-

balk'ai, lubos, kambariuose 
vusieji baldai ir dėžės dokumen
tų galėjo ir daugiau prispausti. 
Laimė, kad nekilo gaisras. Už
muštųjų tarpe rasti (i marinų 
lavonai. Sprogimo metu jie bu
vo namo viduryje. Antradienį 
buvo rasti dar 9 užmuštų žmo
nių lavonai. Veik kiekviena va
landą atkasamas žuvusio žmo
gaus lavonas. Dauguma lavonų 
jau yra išaiškinti. Jų tarpe, be 
marinų, rasti keli amerikiečiai, 
riet daugumą sudarė ambasadoj 
dirbusios mašinistės.

BRAZILIJA IŠSIRINKS 
CIVILINI PREZIDENTĄ

RIO DE ŽANEIRO. Brazi- 
ijos prezidentas g-n. Figueire- 
lo įsakė paruošti dirvą demo; 
kratinei santvarkai ir perduoti 
irašfą civii’ams. Gen. Eigųeire- 
lo atliko svarbų darbą, sutvar- 
cė finansus, keliose vietose iš- 
*riko valstijų atstovus-ir paruo- 

-bS^irvą net Amazonės dziung- 
• ėše sudai’inėti balsuotojų sąra 
.uš. Tie darbai dar nebaigti, bei 
iradžia padaryta, (/viliai galė= 
uos pabaigti ir sudalyti stip

rius pagrindus. demokratinei 
> ąntvarkai. -

-ŲDabar ątėjo laikas ir pačian' 
^Irezid:nfui .“dingti’’. Generolą- 
o;et įiekąndidatuoja prez den t; 
^ąreigojnSŲKariuomenė perleis 
k'a-Jeųnosnlems kariams va’dy 
--iv tvardai palaikyti, o genero’a 
' syažinėj‘0 po savo ūkius.

Brazilija turi du kandidatu- 
rirezidento pare’goms. Kandida 

uoja dabartinis vicepreziden 
■_ 2s Aureliano Chavrs ir Patik 

.laluf. Bus ir daugiau kandida 
įv.ų. Kai kuris iš jų bus išrinktas 
-.ai gen. Figueiredo “išvažiuos”

JAV niurnų vadas pulk 
. M. Mesi! atvyko asmeniška 
lasiinformuoii, kaip įvyko spre 
’imas. Jis kalbėjos- su mar 
įais, sprogimo metu ėjusiai



! MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai f ..

ATSPĖKITE!
Jei autoriui Wįt

t
•l
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Neramios kojos
, “Vikrus softs’” — 

Tarė lokis.
Jis mini — 
Suktinį.

“Klumpakojiš — tai bent šokis!” — 
Tarė dramblys tai, ne lokis.
Ir pasileido tuoj trypti —
Net trioba pradėjo, čia, krypti...

“Perkietas parketas!” — 
Tarė ožys.
Mes žinom tėš vietas:
Tik strikt! ir paslys. ..

“Dievuli, balėtflšL-.
Tarė skeletas..
Jis pats šokt norėtų, .
Bet bijo, kacf nesubyrėtų.. . .

Skaldyt išeiviją'
KrėmKaUs dedikuotą.

. . .AKIRAČIAM S
Slųskitė Rekašių ' 

t- į yergųVRodiilafV . ;.
- Kad grįžęs pakeltų 
'. Mūsų disėipniią.'

BENDRUOMENĖMS
■ • ' Gražiai kooperuokit 
p Kaip tikros sesutės —

__ r -. Šaknų gijas riša
1. Dūm.nės gryčiutės.

< rodino’s rėmėjams

Balandiniai pasignaibymai

* Balandis, buriuoja- >.
« RytibėčfaSs £o Ttingu;

Baiąhdiš šukuoja
' Ieškančius prabangu. <
- s.-vt , .ū-/»?? j'-
LOS ANGELES KVARTETUI• •

IšdainuOt Garbūiskib
Dainas ir pridėękus,

; Kad kapuos nubudęs
‘ Paplotu ir Sniečkus. T .

M. STANKUS - SAULAITEI’-- Šaknų gijas riša
J.T ' ’ • 7 " -

Uždėk aurealę,
Kaip Madonai dera.
Ir virš Aušros Vartų
Kelk Icchoko “Sarą”.
KAPSUKO KURSANTAMS

Priimk rezervuotai
. “Taikos“ paskaitėles.

Kad jos nesugraužtų
Tautiškumo celes.
Kad raudono maro
Bacilos atstotu
Ir jauno kūnelio
Jums nesužalotų.

CLEVELAND© OKTETUI1 '
■*

Plėšti garbulskinę
Ten harmonizuotą. ; j

t

Tai iŠ Halfo gaučiau 
Paramą ne mažą.
Ne taip sklandžią prozą 
Poema vaizduoju, 
Į “Vargos” leidyklą 
“Drukavot” važiuoju.

4 r - . -

Jei tu būtum Vilkas.
Aš fronto bičiulis, 
Tau laurus poškinčiau — 
Paliktum tik nulis...
Jei' būtum TbliŪnaš',
O aš vabalėlis, 
Tavo skruostus gręžčiau 
Rytas vakarėlis...

KAS JAM SVARBIAUSIA
Pirmas Vagis: — Apie ką tu 

skaitai tame laikraštyje?
Antras vagis: — SkaitauJ

cenziją apie mano vėliausi 
sirodyfną...

re-

NĖRA KO STEBĖTIS
— Pagalinu;.Barbora susižie

davo. Pažistū" jos būrimų vyrą 
ir pasakysiu tau atvirai, jog aš 
jo neimčiau... • .

į — NesisteDėlc iš još. Jeigu mo- ; 
; teriškė. jau per šešetą metų vis
I sakosi, krid ji yrą dvidešimt pen- .

. NlĄtAŠ nepasikeitė

Pasikalbėjimas 
Maikio

Ja galybė Oadangių triukšmadarys

Jis Perkūnas, jis gr^ws^ss,

Jis Katrėj# atranką, 
Dešinioji jo ranka.

Trenkia juodą, trenkia baltą, 
! Trenkia kaltą ir nekaltą.

Kai perkūnas im dundėt, 
Tai žmogelis im drebėt.

Nežinai, kam rėžt jis siekia, 
Kuo jo kulkos nusicE[eEia. 
Nors lietus kirs lyg ražu, 
Nestovėk tu po medžiu.

Turi galią jis didžiausią,
Kur kam kirsti — nesiklausia.
Rėžia tiesiai; iš peties,
Nėr prieš jįjį atspirties.

Sutvėrėjas tą žinojo,
Jį sutveriamas nedvejojo, 
Kad perkūnas ir žaibai — 
Jo šauniausi padarai.

žaibas skrido per padangę, 
Nei sekundės nesirangė, 
Lėkė už kulias smarkiau 
Ir už spųtniką greičiau.

Perkūnas— Maiki, pasakyk- mari, kodėl' juose”. Vykstą pasitarimai dėl 
ądvokatams reikalitrigas steitd Dobužinskio paveikslų - pir-

■ leidimas prie ba-o? Juk visi. ga- kimo, iš ' senosios meno puošė. 
Ii erti pilė. bStb išsigerti. Tiktai įėjimo komisijos, įstrigtas Lie- 

.rifepifria'mėčiain draudžiama ger- tuvių dailiojo merio' institutas.
..I —Nesuprasi, Tėve, LF tikslų,— Tu, Tėve, nesupranti anglų - ■

kalbos. Žodis “baras”,. nėra tas , 
pats' baras, koks yra safiūne, bet-

; teismo,barąs. > . . j
Ar tik- nemeluoji, Maiki?

■ Juk teisme' neleidžią gerti.
— Savaimė aišku, kad nelei--
džfa. . č . , - ' i

— Tai tu’ ritau p&iSkhdti.kQ-' 
dėl advokatai *turi turėti leidi
mą-, eiti prietero išsigerti?

— Gerai, Tėve, aš tau išaiškin-: 
siu labai aiškiai. Advokatai tu-I 
ri savo' organizaciją, vad. Bar 
Association —' teisininkų orga- 

.nizacpą, kuriąs nariai- praktikuo-

kimo, iš senosios meno puošė

i :fi.

• Nėra to blogo, kas neišeitu 
j gėrį Pav., kandidatai į Čhica- 
gos merus, vieni kitus kaltirida-

į susitirikžf č!u bičiuliai — vieaar-; 
gungiėi- ;/ ■

' tėVė matyti,-Jurgi!. • 
j Sakyk,/ar ‘ttt/čędpr'tą- rrtergiųri, 
J kurijų į
j-yri. ;pėts, -val^ -,ir tai-, ž

L: savo:
kojines'

- . ’   I’M C^UUl clOl. -LCVC, LJISJMLį, ... . -r. - —-

. ! Fondas yii tnilSiiški su pustre. I m' *r plauaam,, pasisa.
nėra tas, .. »• -■•! ko kas ne yra.ko kas jie yra.

• Sportas sportui nėra lygus. 
1) Futoolas — kaulų laužymo 
sportas. 2) Rištyhės — pasigla- 
monėjimo sportas. 3) Boksas — 
žudymo sgprtas. 4> -Beisbolas — 
bėgiojimo*”sportas. 5) Tenisas — 
skeryciojimosi sportas. 6) Kor-

Nėšvaistyk “Betiozkoj” 
Veltui tūkstantines.
Iš to naudą turi 
Iškamšos maskvinės.
. ' GRANDINĖLEI . .

Nupirk kostiumėlį 
Maskvinėj “Beriozkoj”, 
Gelsvą gintarėlį

; “Gimto Kraštri” kiosko).

JUOZUI ŽEMAIČIUI

Užtūpęs ant kuolo.
‘T;uč”7.namio darna: 
Negadęk šyp^nelio — 
Nepakenks reklamai.

. z j i-”..**

'PARODO GKR!Ą! &RDI
.. . '•< /'> rių/ į • '

Labdarybės baliųjfe rašytojas- 
r Bernard Shawe' pakvietė šokti

4 nepažįstama pridiųt^i kurią tas'
:j-įvykis kibai stUąttdįiio, . ■ .. „ja teisę, teismuose gina bylas ir 
S? —-..Ąęhf-.kaip tai kilnu iš -jūsų. t. tč ?

; pusės, kad šokate su tokia nieko _ Bet kokiam paibeliui čia tas 
"nereiškiančia asrneųybe, kaip ąš.| baras reikalingas, Maiki?

— Kas . čia tok^ .{M>nįa?-Juk^ — Baras reiškią tam tikrą 
mes ešaflne labdai-ybės,’ .baliuje Į apimtį, pav., diryps arba papie-

. 1 . . . ;__ ______x__ ____

/: PRIEŽASTIS
- Miestietis: —- Rodę] jūsų kar
ves stovį vandenyje?;

Ūkininkas: — Kad.tokiam kar
štyje joms nesurūgtų pienas. >

• . ■ " ‘ . ’* ♦ /<: ‘ *
' • ■ >; •';? i’k ■
IŠPILDĖ, REIKALAVIMĄ

* 1 - A* - -L • > ; % .
Mažos geležmkęlid, stoties pri- /

žiūrėtojas Minnesota„ valstijoje 
buvo įpratęs rašyti-^rgūs rapor
tus ir apie nuotykius. .. •

Viehą syki getėžžnkblip direk 
ei ja įspėjb ji' apsiriūbežiuoti tik 
faktų patiekimu i? nesileisti į 
švėdžiojimus. - ’

Kėfioirns dienoms praslinkus
diredkerja gauna tokio turinio
pranešimą: v

“Potvynis-nėve *tė į upę ge
ležinkelio bėgius”.

— Bet kokiam paibeliui čia tas

-U

It’S AMAZING!
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’vio juostą, vienų mostu apszja- 
mą arba plaunamą, sakysime, sie
na arba rugius. Tavernose bara/ 
užima tam tikrą* vietą. Andrie
jaus baras nuo Lithuanian Ph- 
zpsj iki iolos ilgumo, supranti, 

■Tėve?./' • /.'••
— Pagal tavo teoriją, tai ir 

advokatai vartoja lietuvišką žc- 
; di “baras”?

— Taip, Tėve.
— Tu dūmas, *ar aš? Advoka

tai nė sėja, nė plauna, tai koks 
čia tavo palyginimas. Gal sakysi, 
kad ant mano kelnių lopas irgi 
baras?

— Taip yra ir prieš vėją nepa
pūsi, Tėve. Tu gėriau pasiklausk 
advokatą Frank Z<5gą, Midland 
Savings pareiguiią. Jfs tau ge
riau išaiškins baro reikšmę.

— Man neaišku', kas atsitiko 
su Domšaičio paveikslais, ku
riuos nupirko Lietuvių Fondas 
tariamai Lietuvai, o dabar tubs 
paveikslus parduoda. Dbmšai- 
čib paveikslai išstatyti Jaunime 
centro galerijoje parcfevimūi. 
Tokie gražus misGrtgi ir kainos 
labai aukštos, bet,žmonės perka 
net varžydamies.

— Kur nepirks fokib žymaus 
dailininko, .ekspfėkioni/to. kaip 
Pfano'. Domšaičio, Tėve.

. — Vadinasi, Domšaičio Rūry- 
'ort heitfa i Lietuvos mūziCjūS?

— Kol Liėtūva* Bus sovietu 
Lietuj skirtas kūltū. 

Sftis' tūrtas pasitiks čia. Afnėri- 
.koje. Tėve. .f
į — Tai DomšJicid paveiksią’ 
Į-iŠvh iŠ0apceliuotl. ir’baigta. Ta: 
Į kaip čia dabar išeina, tikras ne 
L stfsįpfį tintas? ;
r — L. F. paskolino 60.000 dol 
• nupirkit Domšaičio paveikslams 

bet'dalŽh- be nfio^imčių ‘ rėika.
pinigūs sugrąžint? Llf. Tė 

t ve ? '
z —- Visai ritetŠRiF, kas čia daro
ma. LF suvažiavimas paskelbi.

■ kad Domšaičio -ĮŽn^kslui rei
kia parodyti "didžiuose muzie-

čio milijono dolerių finansinė 
instituciją^, nėra bešališkas. IŠ 
140JXX) dol. aukų paskirstymo 

, kofri’sųoš objektyviškumo tikė- 
; tis reikia, bei ar taip gali būti?

— Lietuvių Fondas- yra milži- 
; niškaš bankas, kur Šūdėti žmo- 
! irių pinigai, inašai ir palikimai;- ... . _ ..• v -f6 ’ - . .■ ri } tos — vilties sportas. 7) Golfassavininkams lokiu nuošimčių! T .... , . v, ų:

m -- -• ' x t i — skylių (holes) leskonmo sporirtedubda. Nuo simcius gauna tik- . 0. „ .. . . , . ..“, _■ . s; .. . 1 tas. o) Krepšinis — sokmeiimotai fondas uz investuotus pini-j t Jc I sportas.

• Sveikinu Maikio Tėvą, kad 
• jis parvežė įdomių žinių iš Flc- 
! fidos. Jeigu ne Maikio Tėvas,

' | ląi nebūtume žinoję, kad ten yra 
'f ir lietuvių: 

F' f

• Sveikas, stiprus kupris ara- 
į b.uns svarbesnis už auto mašiną. 
I Geras kupris gali dirbti 25 me
ntus. Be to, jis kvailas ir kantrus, 
’. paklusnus. Kai reikia ant jo 
Į kupros užlipti, tai jis atsiklaupia. 
Į Kuprį galima nusipirkti už 1,000 
i dol. ir keliauti per Saharos dy-

i kūmas visą- diedą. Savo kūne 
j kupris maisto rezervą turi ilgai 
į kelionei, o gerti iriažai tereikia. 
^Kupris atlieka kelionės ten, kur
■ Su mašina negalima važiuoti.
| • Vaikai skundžiasi, kad tė-

vai atsilikę, jų nesuprantą, kad 
mokyklose rūkyti’ draudžiama.

■ Prausyklose rūkyti esą peršalta. 
.Reikalauja, kad’ leistų laikyti 
klasėse. Gal kada pareikalau-,, 
kad ir bažnyčioje leistų rūkyti?

• Tabakas išžudo daug žmo
nių, bet jis mielas nuodas, ge
ras biznis jo augintojams, o val
džioms pajamos.

’ I• Mero rinkiminė audra Chi-

gus.
— Kaip tu, Tėve, galvoji, ar 

pavesi savo palikimą LF?
— Aš' dar palauksiu;

Tai geraij -lfiF sveikas. "
— Iki pasimatymo. Maiki:

GA^°1

♦ Lietuvių Fondo laiškų blan
ke įrašytas “poetiškas” klausi
mas: “Lietuviais norime būti vi
si — Lietuviu Fondą-ar remi?”, 
Mes ne tik norimu būti, bet esa
me lietuviai. O gal toks įrašas 
reiškia — jeigu norenisiL. F., tai- c^g°Je pasibaigė juodžių laimė

jimu. Bloga pradžia iš baltųjų 
pusės, juodžiams išėjo į gerą.

• Atidavė, kaip R. Daley juo
džiams Chicagą.

Reį. Don Pilotus

nesi lietuvis?

• MultimiB joninis fondas 
‘fūndija” tik saviems bičiu
liams.

• Mūsų himne pasakyta: Ir 
šviesa ir tiesa, mūs žingsnius te
lydi. Bet tuos kilnius žodžius 
prisimename tik retkarčiais, o 
tamsa mus lydi' dažniau.

• Sako, kur nėra' dūrinį tėri 
namai šalti. Būna ir atvirkščiai: 
Dūmų nėra, bet stuba karšta...

• Žodis pensininkas, arba se
nas pilietis, primena posaki: 
‘Raulas atlikęs savo darba, eik 
lauk...” ’• -'J

> • Jeigu bučiau karikatūrų pie 
ėjas, tai kandidatus, kai jie var- « 

žosit dėl valdžios rietu, nupieš
iau šitaip: Du berniokai <piau- 
fbsi ant viėų* kito o žiūrovai, 
mdkiari ir ploja-. |

• Po šimto metų JAV atrodys, 
kaip Afrika...

• Girtam ir tvora atrodo kaip 1 
baras.

ĮSPĖJIMAS

Motina: — Sūnau, aš nenoriu, 
kad tu vaikščiotum su5 ta lauki- 

:ne .mergina .
Sūnus: — Ach, ji nėra lauki

nė. Kiekvienas gali ją apkabinti.
* *

PIGUS METALAS

Ponia Dobilienė nuėjo su duk
rele pas gydytoją'. Gydytojas 
apžiūrėjo mergaitę ir sako:

— Ji yra labai anemiška. Pri
rašysiu jai geležie/

— .G^ežies? Kodėl" geležies? 
— Stebisi motina. — Ponas dak- 

•tarė, galite prirašyti mano mer
gaitei ką nors brangesnio: si
dabro arba net aukso. -

* ♦ i

• Puskarininkis . išmetinėja 
naujokui:

— Tu. tikras asilas! Nemoki 
laikyti, šautuvo, nesupranti ma
no įsakymų. Iš visko matyti, 
jog paeiti iš kvailos šeimos. 
Kuomi, buvo, tavo tėvas ?

čtenerolas, ponas puskari- 
ninke

CWNfc
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KAI MIESTAI EINA I MIŠKUS
* •

Beveik mes visi mindžiojame’srityse. Tropikuose, pvz., Brazi 
ž i uojančią žolę bei krūmelius, lijos "lyjančiuose miškuose 
i jigalvccLmį. kad mūsų visas1 Ijitur

y/enimas
? u augalų. Kaip tai? Paimki-j vo geriausias 
n- žalią lapą, bet kokį lapą nuo 
i..<l4o ar gglių, gerai įsižiūrė

kime. Matykime jo simetriją ir
bai paprastą grožį, jo gyrlas, 

į-.t kurias plaukia gyvybės sul-
s. Sunku patikėti, kad jūs savo

ir 
r džiunglėse žaliuoja visą i 

priklauso nuo šit'ųfbiką. Gyvūnijai ten ligi šiol bu- 
sąlygos, bet... 

(Tvibzacija dabar pasiekia toli
miausius žemės užkamjMus. Jau 
ir B-uziTjoje, Amazonės upės 
ir jys- šakų pakraščiais kerta
mas miškas. Miškas tirštas, la
puotus džiunglės, kur dar tebe-

<>te kompaktišką gyvena vietos indėnai. I pė pil- 
chemijos laborato-dies jėgą, 

ą. tarytum stebuklą; Kita, ver

, gamtos grožis mūsų plą- 
išdekeruoja žiedais, gėlių

: Ra ranauskas jau Iriai ap- 
.-. ’3 "Anykščių šilelį’, .jo 
i. b. šų'kvapsnį, augančius

’ I žant - jfriėz žaliu<\j;2nčios 
n! s, pr;vartų žinoti; kas yra

: Lapas susideda ^š
k/lių sluoksnių, panašiai kaip

. -s. Po viršutiniu lapo ęduoks- 
yra Įjionyčių cilindrų ceTų, 

y masių j- tunelius. (Pats per 
kroskopą mačiau. — M. Š.). 

šuiia šitų celių yra dar inažrš- 
n-ų vienetų, vad. chloroplastais. 
Tos celės \ ra . pripildytos pig
mentu — spalva, chlorofilįu, ku
rs augalui, duoda žalią spalvą 
ir tuo pačiu lapui, gyvybę,; o 
chlorofilis’ energijos gauna iš 
saulės. Kitaip- būna, kai saulės 
spinduliai rudenį sumažėja, tasy 
žalumas netenka savo potencia
lo. Lapų cheminė sudėtis pasi
keičia: lapas įgauna geltoną: ar 
raudoną spalvą. Toks keitimosi.- 
ciklas vyksta šaltesnio klimato

na piranių, plėšriųjų žuvų; gi
rios pilnos įvanaųsių žvėrių, 
smauglių gyvačių, krokodilų. 
Pati Brazilijos valdžia tik dabar 
pradėjo eksploatuoti ‘lyjauč js 
girias”, tiesia kelius skersai vi
są kraštą. Pietinis Argentinos 
smaigalys, vad. Tierra del Fue- 
go (Vgnįas žemėj, raudona dir
va, nederlinga, klimatas vėsus.

Kaip’yna ąu kitais žemės plo-, 
tais?. Visifr gyventojų skaičius1 
nuolat daugėja, miestai plečiasi, 

-tiesiam: nauji plentai, gamla už
teršiama chemikalais, dūmais ir} 
kitokia tarša. Belgų chemikas Į ;J 
van Hclmont. sako, kad augalai} 
neauga .vien tik vandenyje mir-j - 
komi, bet reikalingas ir švarus Į 
oras. Užteršta gamta kenkia 
žmogui ir visai gyvybei. Dar 
blogiau! tiems į kraštams, kurie 
turi daugiau gyventojų, negu 
žemės ploto. Atsilikę kraštai ne
pajėgia ekonomiškai ir kultūros 
srityje atsigauti, todėl jų padėtis 
atsiliepia ir pažangesnių kraštų 
gyvenimui. ■ . T

Taigi, žaliuojantis pasaulis ne 
visur yra žalias. Gamta ne visur 
vienoda, taip ir žnionės...

M. Šileikis

Punktukas Anykščiuose

- VASARIO L6„MINĖJIMAI VOKIETIJOJ,
♦ -= W - - %

v(Tę^ny4
Pirmininkas (Radzevičius dė

kojo paskaitininkui, kurio, pa
skaitą įdėmiai buvo sekę;irisve- 
čiai vokiečiai, ir seserims Mozū- 
raitytėms, ir Vasario 16 .gimna
zijos mokinėms, apdovanoda-
in as visus gėlėmi^ irskanėstais. 
Taip pat dėkojo, ir valdybos na
riams už pagalbą, ypač iždinin- 

; kui A. Jurgaičiui ne tik'už šio 
I-minėjimo technikinius darbus, 
,’let ir už visus kitus darbus LB 
lajui, kurių, tikrai daug. “Taip 
pat ir Januškevičienei j kuri tiek 
darbo' įdėjo pagamindama ska
nius valgius; Kalinauskų šeimai 
už bufeto laikymą ir* už jo pelno 
atidavimą Bėnjdruomenes reika
lams.- Dėkojo ir.kun. Rubikui už 
rūpinimąsi’šiuo renginiu ir apy-

Gausius svečiai nesiskirstė be vi- j 
durnakęio.

Minėjimą plačiai aprašė vo
kiečių dienraštis Memminger

Luebecke,
Lietuvos nepriklausomybės at

statymo 65-ųju metinių.minėji
mas š. m. vasario 13 sutraukė 
daugiau dalyvių, negu ankstes
niais metais, šventė pradėta ry
tą kun. V. šarkos atnašautomis. 
$v. mišiomis su pamokslu. Buvo 
giedamos lietuviškos giesmės.

Minėjimas vyko gražiai 'išpuoš : 
toje CARITAS salėje? Paskaitą 
apie Klaipėdos krašto .susijun-' 
girną su Didž. Lietuva, prie 69 851 
metų -kaitė VLB Luebecko apy- . zų 
linkės pirmininkas Pranas Kol-! t-

si- burtininkas Leonas Narkus 15.1 
Hamburgo stebino ęiūrovus iria-. Z 
ginėmis išdaigomis.*

Į *

Nors programa bbvo ilga, be| 
niekas nenuobodži.ąvo. Kai vi- '> 
šimto tautiečių sėdo prie pil
kiai paruošto vėlyvų pietų stak ,. 
nei vieno nereikėjo raginti soJ 
tintis. nes valgiai buvo gausi < 
ir skanūs. Vaišės, dainuojant ift 
Šokant, užsitęsė iki vėlyvo v -j 
karo. Elektronine muzika pa-i-j 
rūpino Horst Simon. j

t įjį

Schzvetzjwen ;v/

Vokietijoje tik dvi institucijoj 
gali ir ta kalimybe p?~ir".”doja- 
5 c< i T ■ ' c . n -r>-T’: Im

asana
Ha iii

JUOZAS ŽEMAITIS' 1 ’ ' '‘

Mitterrando pažadėtos pelikių savaičių 
apmokamos atostogos -r felef

rovių taip .pat kraštui' neišėjo į 
gerą -— darbingumas ir produk
cija-sumažėjo. Valiutos plauki
mo į užsienį suvaržymas,, saky
sime, ir pačias valstybės valdo
mai : didžiausiai, lėktuvų. Air 
France vadovybei, manoma, pri- 
daryš daųg nuostolio, nes beveik; 
tikra, kad ta linija keliautojų. 
per metus gali sumažėti net vie- 
nti milijonu. - '.y? i ;

.Šįuometinės.^Prančūzijos .eko
nominės padėties tyrinėtojai aiš-Į 'r r • - • 4 - ■ ' i { 'Ą .\ - - ** • • b :,kiai pasisako ėprįėš- valdžios 

jA įvestą iš Prancūzijos,valiu tos iš-i

kų bei išbujojusios pramonės,- jų, tuo nebus nieko gerų pašiek.- 
prekybos ir bro kelionių bend-y ta, kai tas įstatymas nebus, fai-

1982 m. prancūzai,’keliauda
mi į užsienį? išvežė krašto va
liutos už 4.9 bilijono dolerių. Tai 
sudaro daugiau kaip trečdalį vi
so su užsieniu prekybos defici
to. Vyriausybė, norėdama tą ds- 
ficitą sumažinti, • griebėsi dras
tiškų priemonių — suvaržė pi
nigų į užsienį plaukimą. Ręt, 
deja, Prancūzijos pilietis į tokį 
vyriausybės žingsnį -i pažiurėjo 
kaip Į pilietinės laisvės,.suųaiy 
žymą. . / ’ ■

- ' ’ ' l • t -

Suvalstybinimas didžių j ų bah- plaukimo .suvaržymą^ lies, anot

komas tokiems keliautojams, 
kurie vyks tarnybiniais reika
lais. Tie, kurie norės keliauti į 
užsienį, nors jokių tarnybinių 
pareigų ir neturės, galės langvai 
suvaid’nti bet kokį pareiginį 
agentą, tinkamą tam tikslui kos
tiumą apsivilkę. Reikia žinoti, 
kad nei vienas prancūzas nepa
kęs lokio valdžos pareigūno, 
kuris mėgins į jo kišenes kai
šioti savo rankas.

Pasirodo, kaįi dabartinis kai
riųjų pažiūrų Praiicūzijos prezi
dentas F. Mitterrandas?; prieš 
ketverius metus besiryždamas 

fiš tų pareigų išstumti, buvusį 
1 aktyvų ptožidentą' Wal'ery Gis- 
ėard d’Estaing, bene bus su sa- 

; veį įpaųiądįa.ią speTiųli ^nukeliavęs. 
— rienumatęs kokios netolimoje 
ateityje politinės bei ękonoinj- 

’ nės pakaitos gali įvykti?' Laikui 
bėgant, besikeičianti politinė ir 
ekonominė pasaulio struktūra 
Mitterrando- pažadus pavertė 
niekais. '- ; : ‘ -

< • ' ' - ” . • ’»■ . . . - -. •

: . Gelbėdamasis ..įš vąs lybės 
dųje susidariusios nejaukios pa-’ 
dėties, prežidenįak.-gįrįebėsi net 
už; kai kurių R y tų.Europos val- 
<dympsį j (kpniupi^tipW^į.Tėr^ių.

biriiiho). -ir< piliečių teisi ų aprdjo? 

lęuzu’i? tokie .reiškiniai —^ikras 
•kuolu smūgis per- galvą: ‘ - 1

JFr. ■ Mitterrąndaėbičiiilystė su 
įPrąųėūzijos’ kbmūhištaLs ąti-

davimas jiems pel keturių mi
nisterijų — krašte priveisė dau
gybę rusiško stiliaus šnipų, ku
riems buvo visai lengvai prieU 
narnos mokslo, išradimų ir ka
riškos paslaptys. Bet jau per- 
nachališkąs rusiškų šnipų lindi
mas į įvairias krašto žinybas ir 
Mi t terra ndui nepatiko — 17 šni
pus iš Prancūzijos išprašė. Kaip 
atsilieps, šitas jo žingsnis į Pran
cūzijos ir rusiškosios imperijos 
santykius, l^rie visada tarp šių 
kraštų buvo geri, dabar dar pe.r-j 
anksti kalbėti. Reikia tikėtis^ 
kad : Mitterrandas .pradės 
regėti. . - • .<

kraštų buvo geri, dabar’ dar per

praS

(Pąbąiga)

linkės ligoniais bei seneliais? Pa- kis. Prelegentas tarp kįtko?pa- 
dėką reiškė ir visiems Memmin- stebėjo, kad Klaipėdos ;prijūr-j 
geno lietuviams ųž .loterijai do- gimui prie Lietuvos pritarė ir 
vanotus labai vertingus daiktus: | Anuometinė Vokietijos Vyriausy- 
dvikačius, laikrodžius, muzikos 
grojimo- aparatpą^r įvairias liet, 
tautines juostas iųkt'.1/ '

Visas šio minėjimo pelnas pa
skirtas.. lįetųyiųl kryžiąus Augs
burge atnaujinimui. Tas kryžius 
stoyėą gražioje miesto aikštėje, 
nuolat primindamas ' lietuvių 
vargus bei liūdęsį>.:netdcĮus-4.tėvjT- 
nės, ir kartu'jų nepalaužiamą 
tikėjimą į tėvynės prisikėlimą. 
Kryžiaus remontų remia ir vo
kiečiai — ir jie yra susirūpinę 
jo atnaujinimu.: Deja, išlaidos 
labai padidėję, nes, kaip vėliau 
pasirodė, kryžių reikia-atnaujin
ti iš pagrindų. ’. Visas, darbas 
kainuos apie 2T tūkstančius DM. 
Surinkta tik apie .10.0^ DM.

1 Dosniai aukoją, ir?vokiečiai, bet 
dar daug trūk.stalyLĄi&iąų|a idę; 
dėsnio prisidėjirrict pačių Sėtu
vių, kurių kryžius-Jhid^š'ivokie
čiams mūsų sŲprylfe7 ųr.-jperga-

bė. Tylos minute' pagerbti žu-

Antrais paskartinirikas* buvo 
kun. de. V.jšąrka, suminėjęs, už 
.Lietuvos laisvę kovojusius vy. 
.'rus ir pasveikinęs'susirinkusius. 
•Vokietijos LB vardu. Hambur
go lietuvių. sveikinimus, perda- 
.vė L. Narkus.

Jauniąji šokėjai, vadovaujami 
med^t. Elenos Tesbau, -sušoko 
kalvelį ir gyvatarą. Olga Lier
man ir Vanda Simon padainavo 
dvi lietuviškas dainas. Moky
tojai Rič. Baliulis ir Ronald Tes- 
nau darniai ■ grojo akordeonu ir 
mandolina, o Iveta Tęsnau dėklą 
jnavo eilėraščius ip grojo fleita, 
^os brolis Robertas, mama-Ele- 

:jr.a ir mažoji geistina Gronau ža- j 
'Vviai perteikė - eilėraščius.-';Didy-’ i

r:
tėv. All, Berną te n\. 
'šventės tema pasakė 
LiųbiiiAs. Po pūna h 
tautiečių susirinko k 
tainėje ir, girkšnod; a 
vynelį, porą valandų 
pabendravo.

aukojčĮ 
mokslą

apie 3Q 
jes svež 
.luti t eiį

Ftea&Tick Collar

)Qis Peas • Ki’te Tieks

© LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokzh 
L '-i ra. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine* 

rėvAs, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
L Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 

’ 'ei’aus straipsniai bai studijos, iliustruotos nuotraukom!? L 
- L K. Čiurlionio. M. Lileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir JL Van- 
' ūry/os paveikslais. 535 pusi, knyga kainuoja tik S3.

© DAINŲ SVENTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir fet 
1 pin Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie d*ln\ 

■rentes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedalnuoj&n 
■ ■•me, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim^ 
t ei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja T2.

q VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
t?s Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sanaai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarpio buities Mte 
r a tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fatygr

e LTETUVSKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamri«l»fc 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis PakaJnš* I 
Izibguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys fliUBtrOotu Možrtukocį!*, psbalgcje duodami 
vitcjvardžių pavadinfma%k jų vertiniai j vokiečių kalbą.. Labai

> K4 LAUMRS E1M*, raiytojo< Orfctaftėi
mfntaral Ir mintyj_api< «menls fr vietas nėprtiL Lietuvoje ir ptr- 
maišiais bolievikų okupacijom metais. Knyga tari 254 punlapluA 
bet kainuoji tEk >3. <

9 JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, -wnpm- 
tai ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje} tik si 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą fr po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogau? ‘» m 
Knyga yra didelio frtmato, 265 puslapių, kainuoji 16.

> 1ATTEINC* vnvKLt?. M, —r- T.
verttmaa. BOS J**-. Xny’ro> yra iC nmo’kųr; Ašim H

NEAPMOKAMI FILMAI
5 -JA A.--* . i-’.’-- .

Pensininkų ir nedarbingųjų . sus prie gaūsiŠi jap^ląUtų. stalų. 
namuose .(Southwest. Multipur
pose Center), 6117 S. Kedžie 
Ąve., bus rodomi įvairūs filmai, 
ųž kuriuos pensininkams ir ne- 
nedarbingierns.-nėreikės mokėti, 

šių laiku filmai bus rodoma 
^tvųtacįieniais nuo- į.. -yaį. po? 
pi et, jy-kfeOraar iihn.fei Ari sekma- 
dkhiais nuo1 *.30 vai. popiet.

■\< Nepraleiskite'progos.:šį Centr 
J^gadįte-paįįsėtiį 

?^aMbnk'smih.(i'? pižmfrėti kbtfiė- 
4ijū,- dratoųv,ihužikiiiių?'dalykjj> 
meį ir ’ruištęrijų.

" '“t. -—r./;•. --
■ : • Savimeilė, .tei. pro pripūstas 
balionąs’,- kurį pradūrus tuojau 
audfosCpradeda. veržtis;

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ^'

M08 West 69th SU, Chicago, IR 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Dldelti pasirinkimą* geros rūšies įvairių prekių

3

u .Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SER VICI

M I

TT ’ jUgijte ktojptis’ ir. tiestai- i 5LA Centrą: . ■

AMERICA
W7•< 3tfft^Nevr Yčrk,1 N.Y 10001 

CT&X212) 563-2210 g: <
•Ktj ’• i; '■? 2Ž? ■
f riA ♦ ’ A” r ; * rĮi 7. v-/'- .

Minėjimui pasibaigus,-^girlnij 
; ninkas Radzevičius patyrė ■ vi-’ 

šia: į©ktaiitu;stalu- 
, pasivaišinti . iiį: i^asžiųįSiflįaūii.

SUSIVIENIJIMAS I.IKTU’t!’ AMERIKOJE
?ytą. sepiaušia’, 'dįcjžiailsia’’ir.’turtingiausia lietuviu fraternalinė 

organizacija, įįėtnviamš iŠtUdroai tarnaujanti jau per 97 metus.
• • • % - * —• -.j' • ; v*. •

SLĄ—.atlieka kultūrini ūš darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
; riri h’^Mr-dirfĮa; ?•' ‘ L ' ■

SLAc-- ištįokėb'/d4u^'u.'ka(p AŠTUONIS-MiUlbNUS dolerių
• • < <>.-S.?apdraudų.- savo .nariams; '(T1 < •

SLA— apdraudžia pigiausiomis kainomis: SLA neieško pelno, 
”, nariams’, patarnauja 'tik savišalpos pagrindu.

' --Kiekvienas lietuvis-ir lietuvių'draugas gali 
. • riSUsi^enįįtoė . apsidrausti iki $10,000.

» ’ •*- ' V.' ’ ’ T7** ’ ’* ž • 'c ♦

SLA — apdraudžia, ;ir .Taupomąja apdrau’da —' Endowment
■’ -įlsvrafięe(’.kBKU’5T®A naudinga jaunimui, siekiančiam
< <• gyvėsimo pradžiai.
r^ęąikvkfąpėfraųdžia' pigia termįnuota ąpdraųda: už
.-' ’^Ū^a'pdfcatefos -įjimą temoka tik S3.00 metams. . 
y* ?’' - •
jsr-'įūopų yra viš^ė' JS^tųvių kolonijose..
^.LKreiiikitfe t sąVp^apylinkės kuopų veikėjus,

50 metų studijavęs, kaip

U" IS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

xtmTnai • aoaarnioę sroba 
Atdara SlokiBdienl&if

I tbL ryto Hd 15 vai. vakari
nuo I —i; ‘ii • ;l

parašė.700 puslapių knygą, Irarion sudėjo viską, kas bet kada ir 
5et kur, 5ef karia kalbs buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Metuvių kalbą> tfi8t'mokėri kartu su kuru Jaunium ir prof. K

lietuvių kalbą lieSžnSaą ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
Ir patarė mums toliau studijuoti.

laitui. f25. Kieti virielUL
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įsitraukė į kovą prieš Somozą, Pą$torą kovoja pxUš Šor- 
mozos režimą, bet vedė pasitarimus ai Nikaraguos ka
riais, Somozos šalininkais. Jam pavyko užimti 3ianaguą, 
valstybės sostinę. Jis vedė kovą, kol pats Soipoza buvo pri
verstas viską mesti ir bėgti į užsienį

Kol Eden Pastora vadovavo kovoms prieš Somozos 
šalininkų likučius, pačioje Managutoje buvo sudarytą 
nauja vyriausybė. Ją sudarė buvusieji kovotojai už demo
kratinę Nikaraguos vyriausybę ir už krašto nepriklauso
mybę. Eden Pastora, įtakingiausias; Nikaragvos kovoto
jas ir didvyris, tapo tiktai gynybos miiūsterfo pavaduo
toju. Pradžioje jis nekreipė į tai jokio dėmesio, bet ne
trukus susigaudę, kad Nikaraguai pradėtos pi&*i naujo*1 
pinklės. Jam buvo pasakojama, kad jis faktinai tvarko 
visas Nikaraguos ginkluotas pajėgas, bet svarbesnius, 
nutarimus sprendė ministerial. Jis suprato, kad tie mir- 
tarimai jam pačiam buvo privalomi.

Už keturių mėnesių Eden Pastora įsitikino, kad at
vykę kubiečiai turi didesnės įtakos Nikaraguoj, n.egu j^. 
Jis suprato, kad Nikaraguos jąunjmąs ruošiamas įsiver
žimui į kaimynines Centro Amerikos valstybes. Nikara
guos jaunimas, kubiečių vadovaujamas, pasmaudo-įo Hon
dūro teritoi’ija ir veržėsi į Salvadorą. Į: Salvadorą ^ibro- 
vę kubiečiai bandė primesti Salvadorui Kubos ageidų 
atvežtą komunistinę santvarką, kokią jie primetė Kubai, 
Angolai, Etiopijai.

Eden Pastora praeitais metais pasitraukė iš visų, 
sandinistų vyriausybės pareigų ir išvažiavo į Kostą Riką-, 
San Jose miestą. Ten visiems išdėstė savo nepasitenkini-' 
mą ir prašė Kosta Rikos veikėjų pagalbos — reikia get 
lėti Nikaraguą, išsivadavusią iš Somozos diktatūros iy‘ 
lat-ekusią į Kubos agentų diktatūrą.

Eden Pastora iš San Jose miesto apvažiavo visąąį 
Centro Amerikos valstybes. Jis įtikinėjo Kubos atstovu^’ 
kad jie daro didelę klaidą. Pietų, ir Vidurio Amerikos, 
autos siekia demokratinės ^antvąrko§,’ nenori komuninę 

t “;jnės diktatūros. • Kubos diploniatai,. pasitarę su Edėn' 
Pastora, kvietė jį. atvykti .į Kubą ir'išsikalbėti sųj^aeiji.’ 
Fidel Castroi'Pradžįoje Paštora buvo-linkęs skristrį; 
bą, bet kai Castro atsiuntė lėktuvą, tai Pastora vis. d^td< 
pakeitė savo nuomonę.’ Jam dingtelėjo; mintis^ kad 'f.
‘is bus nuvežtas, bet iš Kubos jis nebus išleistas. Jis įĮfa- * ’ 
nešė Castrui, kad į Kubą-jis neskris. Jam atrodė, kad, 
visus klausimus galima aptarti laiškais ir.telefp,nu.;^Castro’ 
atsisakė su juo kalbėti telefonu, o Pastroa atsjsakėiskris- , 
ti į Kubą. ..: -< ūy’-

Praeitą penktadienį suėjo lygiai’metai nuo išvažia-t 
viino iš Nikaraguos. Pastora paskelbė, k.<į'jis ir 'vėl.yr^; 
Nikaraguos kalnuose ir pradėjo, kovą ~uz: dęmokrąfmę.;: 
Nikaraguos santvarką ir už atsipalaidavimą iš. Kubos 
agent-ųs. Tas jo pareiškimas buvo gautas Kosta Rikoj, ir 
perduotas visai Pietų ir Centro Amerikos spaudais Anglų 
kalba spaudoj žurnalistas George de Lama perdavė\pilną 
Pastoros pareiškimą, bet kiti arigTiškpiajkraščįai Pasto
rės pranešimą gerokai apkarpė. Pr les pareiškimą -pasi
sakė dabartinė Nikaraguos vyraųsybė ir vienas kitas j poli
tikas. AngSąkasradįjąs taip.pat mažai praneša apie’Pas
toros paskelbtą kovą dabartinei Nikaraguos vyriausybei.

Sekretorius George Shultz, paskaitęs Pastoros pra
nešimą, tuojau išskrido į Meksiką, kur rado; reikalo tuor 
jau tartis su Meksikos vyriausybe ir su kitų Centro Ame
rikos valstybių atstovais. Meksika parduoda ginklus da- 

________ ____ _________ x - bartinei Nikaraguos vyriausybei. Tie ginklai bus naudo- 
kad bereikalingai nemėtytų išsivežtų pinigų. Kas bandys j jami prieš Pasterą, kuris pačioje Nikaraguoje veda kovą 
’u^s naudoti savo asmeniniams reikalams, tai gaus kulką už nepriklausomą ir demokratinę Nikafąguą.
į kaktą Patera, padaręs pagrindinį pareiškimą, patarė

Didelė pasiryžėliu dauguma grįžo į Nikaraguą. Jie sandinistų vyriausybės kariams ii milicijai pereiti pas
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Eden Pastora pradėjo kovą-
Praeitą penktadienį Nikaraguos didvyris Eden Pas

tora paskelbė, kad jis pradėjo kovą už demokratinę Nika- 
raguą. Didvyriu jis tapo 1979 metais ne tik pačioje Nika- 
raguoje, bet ir visame Amerikos žemyne, visame pa 
šaulyje.

Eden Pastora 1979 metais pagarsėjo ne savo, bet taic 
laikais nieko nesakančiu “Comandarite Gero” vardu 
Zero, —, nulis,^njekottneVeiskiaixtis, kaip nuliais buvo visk 
Nikąiįgudsįgyventojai. Tai$ laikais kraštą valdė diktat 
torius Soinoza, paveldėjęs krašto vadovybę į ne. iš gyven 
tojų, bet iš tėvo. ! ; - , - .

Pastora pagarsėjo Zero vardu, nes jis pajėgė suorga 
nizuoti grupę pasiryžusių kovotojų, kurie turėjo drąsor 
užimti tuometinį Nikaraguos parlamentą, suėmė view 
posėdžio metu parlamente buvusius Somozos vyriausybė? 
šulus, pasiėmė iš Somozos visus dolerius iš Nikaraguos 
banko ir išskrido į: šiaurę. Kad galėtų išskristi, jis susi 
sodino į didelį lėktuvą Somozos šulus, liepė sueiti visiems 
savo dalinio pasiryžusiems kovotojams ir pats paskutinis 
įlipo į lėktuvą.

Kaip Nikaraguos parlamente, taip ir pasitarimų metu 
komendantas Zero visą laiką buvo užsirišęs skepetaitę 
ant veido. Visi žinojo, kad reikia klausyti Zero, bet nie 
kas, išskyrus pačius kovotojus, nežinojo, kas tas Zero yra 
Komendantas Zero, paskutinis įlipęs į prikrautą lėktuvą, 
sustojo, skepetaitę nusitraukė nuo veido, kad visi pama 
tytų, kas vadovavo šiai drąsiai ekspedicijai. Tai buvo 
geras organizatorius, drąsus kovotojas Eden Pastora.

Eden Pastora, išskrisdamas iš Nikaraguos, pasakė, 
kad jis tuojau grįš į sostinę ir kraštui parveš laisvę.. Jis 
taip ir padarė. Išskrido į Panamą, paleido visus atvežtus 
įkaitus. Jiems nieko nedarė, bet pasakė^ kad kraštui sie
kia laisvės ir ją iškovos. Dabar visi kovotojai galės lais
viau važiuoti ir namo grįžti. Kiekvienam buvo pasakyta, j

somą ir demokratinę Nikafąguą.
stora, padaręs pogrindini pareiškimą, patarė

teNĄS PETRA LSKAS

> A PRO AUTOBUSO LANGĄ
■t Jau kuris laikas, kai galvo
jome^ kajp pasiekti Washingto- 
Hą; D:-’ir’aplankyti Vietname 
&iyįišieins kariams pagerbti pą-

paminklą. ■ Pąsiteiravus 
biure; paaiškėjo, kad 

' vysnįUr. žydėjimo proga, Cherri. 
■ Blassckn . Festival, organizuoja,, 
-ma.ten ėkskursija. Ta ėkskur- 
' siją ibeš.',įr. pasinaudojom nu- 
yyktp Wash^gtonan.

t';! Kię&jdeną; > pavasari valstybės 
sostinė..' sutraukia daug ekskur- 
sąntų-į, tąPfaip vadinamą, Cher- 

festivalį, c - 1
.i’jų. vyšnių, istorija tokia: 1912 
metais, Tokijo miesto burriiis- Į 
tras, kąip drau^stės žęstą, pa-

- dpyaBpjb, ■, tų jappniScų vyšnių
<. Amerikos ^sostinei. Kalbant apie 
vyšnias; įsivaizduojame, kad ten 

vyra .medžiai.- O tos japoniškos 
ivyšnips: yrą kaip alyvų krūmai.
^ik. grojai- lygiai apkarpyti-ir, 

.žiedams žydįšt, atrodo kaip švie. 
tsįaį ružayi JaifbjĮlaį, gražūs, tai- 
syklingi apskritimai.

Ir keista, kąd kada pačioje Ja
ponijoje tos vyšnios'buvo išny- 
kųsios, tąį amerikiečiai, atsidė
kodami jiems, 1952 metais atitin. nematyti greičio rodyklės. Klau- 
kąmą kiekį tų. vyšnių išsiuntė simas, kaip greit' mes važiuoja-

į Japoniją. Tų vyšnių grožis- 
ž edai, vaisių nedųodantiej^;'

Nors, mudviejų kelionės 
shingtonap. pagrindinis -t&hd 
ue pamatyti tą vyšnių paradą, 
bet aplankyti Vietnamo Vetera
nų paminklą. Buvo malinu 
ta proga pamatyti Washingtono 
įžimybes ir. tuos gražiuosius vyš
nių žiedus.

Todėl, balandžio 6-tos dienos 
rytą, lietui’ lynojant, palikomė 
Chieagą. Artėjant prie Ohio, 
pradėjo • sviėsėtisį; nors saulutė 
savo spinduliais mūsų neapšvie. 
tė. • • •- * x

Važiuojant per Ohio valstiją, 
ūkiai priminė -man. Rytprūsius. 
Ūkiai vidutiniai;’ trobesiai’ tvar
kingi,*■ puikūs. Tik Rytprūsiuose 
raudonuoja čerpių stobai, o čią 
namai daugumoje balti, o stogai 
pilki. Gaila, kad ankstyvas pa
vasaris, laukuose matosi tik ja
vų želmenys. Ūkiai vienkiemiais 
laukuose- pasiskleidę. Galvoju, 
kiek gi komunistai turės 
darbo, kol visus į kolchozus, į 
valdžios dvarus, suvarys?

Sėdime, autobuso viduryje- ir

me? Prisiminiau jaunystėje 
skautuose išmoktus praktiškus 

, dą^kųs. Lepgvai apskaičiavau 
važiavimo greitį.

. ’. Privažiavus Pensylvaniją, tuoj 
; pasikeitė gamtos vaizdai. Dingo 
t puikūs Ohio ūkiai, prasidėjo 

karibihrfei,, kalųai, o pakalnėse 
balos. ■ Gyvenamieji nameliai 
skurdoki, palyginus su Ohio ūkL 
įlinkais. Aukštoki kalnai, skur
džiais medeliais apaugę. Mums, 
lygumų gyventojams, buvo įdo
mu pravažiuoti’ gana ilgą tunelį. 
r Pittsburgą pasiekėme jau 8 
vai. vakaro, visai sutemus, nors 
dar ne lijo, bet labai debesuota.- 
Pernakvojome gerame Harley 
viešbutyje. f ^Pjit^j^'ąpleįdo- 

' rhe ''blpgojėy]?^^^^.i’Ne tai,

Pastoros kovotojus. Visa Nikaragva žno, kas išdavė kraš
tą ir šio krašto gyventojus,

— Jokie pasitarimai taikiai išspręsti konfliktą su 
dabartine vyriausybe yra neįmanomi, — pareiškė Eden 
Pastora. —.Ginkluota kova yra vienintelis būdas pasiekti 
laisvės ir demokratijos. Privalome ginklu rankose ko
voti prieš sandinistų vyriausybę ir jos Kubos agentus.

t .

Laikraštininką Pedro Chamorro nužudė Somozos 
agentai. Jo sūnus bandė paskelbti savo laikraštyje Eden 
Pastoros pareiškimą, bet laikraštis buvo išcenzūruotas.

kad dangus Jbuyd^iiHišps; o de- 
• besysdarė'Visšts įjastapgas, kad 
kuo ,gr gižiausiąjį- yisūs . savo 1 ie- 
taus 'l.-.sus- a’Šdūetų: žeipyi. Gal
vojame-, kad dabar Įėgu lyja, kad 
tik Washingtone' butų- gražu. 
Pati kelionė buvo nuobodi, ne 
tik kad lietus barškino į langus, 
bet ir vaizdai pro langą nevilio
jo akies.

Pasiekus sostinę; - autobusas 
sustojo prie generolo Washingto- 
no dvaro, vadinamo Mount Ver
non. Dvarui priklausė didelės 
plantacijos, kuriose’ be tabako, 
buvo daug kviečių ir kitų javų. 
Darbus atlikdavo virš 300 vergu. 
Dvaro centre stovi tri-’u aukštu 
pagrindinis generolo gyvenamas 
namas ir daug ūkiui reikalingų 
trobesių. Dvaro centras ant Po
tomac upės kranto. Generolo 
gyventa, pagal tų metų sąlygas, 
gana prabangiai. Devyni miega
mieji puikiai įrengti. Dabar vis
kas užšaldyta, kaip gyventa prieš

< Nukelta į šeštą pv'lapį)

cul v ICi L S

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys);

— Mano palankumą turį, o Danutė tavęs pa
lauks. Dar vakar jąjį kalbėjau;- “Danutė, ar būsi 
ištikima Zbyškai?” 0 ji man tąip ątąąkė; “Būsiu 
Zbyškos arba niekieno”. Neprisirpusi dar uogelė, 
bet, jei ką pasakys, tai žodį išlaiko, nes ji bajoro 
duktė, o ne kokio prašalaičio. Ir jos motina būvę> 
tokia pati.

— Kad Dievas duotų! — tarė Žbyška.
— Vieną atsimink — ir tu turi ištesėti. Nes 

nė vienas vyras nėra pastqvus: prižada tikrai 
mylėti, o vėliau ir su virve jo neištaikysi. Teisin
gai kalbu?

— Tegu mane Dievas pirnia baudžia t — užsi
degęs sušuko Zbyska. *

— Na, tai atsimink. O pargabenęs dėdę, at
vyk į mano dvarą. Ten pasitaikys proga pentinus 
laimėti, o vėliau pamatysime^ ką Dievas duos. Per 
tą brikų Danutė subręs ir Dievo sprendimą pajus, 
m** daba’ ji tave tikrai myli — kitaip ir sakyti 
negaliu. bet ne taip, kaip subrendusios mergi
nę. ’nvii. Gal ir Juranda& pakryps į tavopusę.

t. -y'; pastot iv., jis linkęs tau būti geras. 
>u<-R ;• i S vzhuvą ir kartu su Jurandu prieš 
vr-kiv.’. atsitikti, kad jam įtiksi ir visai

— Tąip ir aš pats galvojau daryti, o su tams
tos, i»al(»£š®9ji kunigaikštiene, pritarimu, man 
bus žymiai lengviau.

i Šitas pasikalbėimas Zbyšką padrąsino. Ta
čiau tuo tarpu pirmo pastovio metu Macka taip 
susirgo, kad reikėjo ilgiau ilsėtis ir laukti, kol 
atgaus jėgų tolimesnei kelionei. Geroji kunigaikš
tienė Ona fjanutė paliko visus vaistus, kokius ji 
tik beturėjo, bet pati turėjo vykti toliau, todėl abu 
Bogdanieco riteriai turėjo nuo jps palydovų atsL 
skirti. Zbyška kaip ilgas puolė pirma po kuni
gaikštienės, o vėliau Danutės kojų, dar kartą pa
sižadėjo jai ištikimai tarnauti, prižadėjo greitai 
prisistatyti į Ciechanovą ar į Varšuvą ir, pagrie
bęs Danutę savo stipriomis i’ąnKQmis> pakėlę 
aukštyn ir sujaudintu balsu kartojp.:

— Atsimink mane, skaisčiausioji gėlelė, atši- 
minkk tii mano žuvele auksine!

1 O Danutė, apkabinusi jį rankomis taip, kaip 
jaunesnioji sesuo savo mylimą brolį, ir liedama 
didelės kaip žirnius, ašaras, kartojo:

— Nenoriu į Ciechanovą be Zbyškos, nenoriu.
Tai mate Jurandas. bet jo pyktis neprasiver

žė. Atvirkščiai, ir pats labai nuoširdžiai atsisvei
kino su jaunuoliu, p, sėdėdamas jau vėl balne, 
atsigręžė į jį ir tarė: •

— Keliauk su Dievu ir nepyk ant manęs.
— Kaip turėčiau pykti, jei jūs Danutės tėvas, 

— nuoširdžiai atsakė Zbyška.
Ir nusilenkė prieš jį žemai, o Jurandas stip

riai paspaudė jo ranką ir tarė:
— Tegu tave Dievas visur laimina! Supranti? 

i Ir nujojo. Zbyska vis dėlto suprato, koks nuo
širdus buvo Jurandas paskutiniuose žodžiuose ir, 
grįžęs prie vežimo, kuriame gulėjo Macka, tarė:

— Žinote? Jis taip- pat norėtų, tik jam kas 
nors trukdo. Jūs buvote Spychove ir greitai susi- 

J gaudote, tai stenkitės išnarplioti, kas čia galė
tų būti.

Bet Macka buvo per silpnas. Nuo pat ryto 
jį krėtęs karštis taip pakilo į vakarą, kad tarpais 
net sąmonės nesekdavo. Todėl užuot Zbyškai at
sakęs, pažvelgė į jį su tam tikru nusistebėjimu ir 
vėliau paklausė:
i — O skambina? .

Žbyška išsigando^ nes iam a.tėj<Į f galva, kad, 
kgoniui išgirdus varpų. skambėjhn% reikia su- 

' prasti, kad mirtis pas jį atkeliauja. Tąip pat pa
galvojo, kad Senis. gali numirti be įnnfeo, be 
išpažinties ir tuo- pačiu gali atsidurti jeį ne tie- 

'siai į pragarą, tai mažiausia ilgiems amžiams į 
Į skaistyklą Todėl tuojau pat nutarė gabenti jį to
liau, kad kuo greiČįaU pasiektų kokią parapiją, 
.kur būtų galima Macką aprūpinti paskutiniai
siais sakramentais.,

Jį*. -

... Todėl jie išsirengė visos nakties kelionei. 
Zbyška atsisėdo į vėlimą, išklotą šienu, kuriame 

; gulėjoligonis, ir budėjo priėjo iki aušrose Kartas 
Įt nuo karto girdė M aprūpino ke
lionei pirklys Amilėjn«. o ištiekęs •‘MpcW"mielai

jį gėrė neš vynas jį matomai gaivino. Antrą ket
virtį išgėręs, atgavo net ir sąmonę, o po trečiosios 
taip kietai įmigo, kad Zbyška turėjo prie jo kart
kartėmis prisilenkti, kad įsitikintų, jog nėra 
miręs.

Pagalvojus apie įnirtį, jį apimdavo gilus gai
lestis. Iki įkalinimo Krokuvoje jis net nebuvo pa
galvojęs, kaip labai jis myli savo dėdę, kuris gjwe- 

jnįme jam buvo ir tėvu, ir motina. Tačiau dabar 
tai gerai įsisąmonijo ii* kartu jautė, kad, dėdei 
mirus, liks vienas pats: be giminių, išskyrus aną 
vienuolyno vršininką, be bičiulių ir be pagalbos. 
Kartu jam ateidavo į galvą, kad ir Macka, jei 
mirs, tai tik dėl vokiečių, dėl kurių ir jis pats 
vos tik galvos neteko,, dėl kurių žuvo visi jo gimi
nėj ir Danutės motina,, ir dąug daug nekaltų žmo
nių kuriuos jis pažinojo arbą apie kuriuos iš pa
žįstamųjų girdėjo. Jį užvaldė nusistebėjimas. 
“TUT būt, — kalėjo sau, — visoje šitoje karali
joje nėra nė vieno žmogaus, kuris bptąnuo ių 
skriaudos nepatyręs ir kuris netrokštų keršto?” 
Čia jis prisiminė vokiečius, su kuriais jis prie Vil
niaus kariavo, ii* pagalvojo, kad tur būt ir toto
riai žiauriau nekovoja ir kad kitų tokių žmonių 

i tur būti ir visame pasaulyje nebėra.
i Bus daugiau i ; ; .

i PATS SKAITYK IR KITUS PAPAGiNK 
SKAITYTI DUEhRASf] "NAilENOS'*
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SUSIRINKIMŲ

viršeliai. Pasiųsime poezijų, kni atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujiem 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 6060H

IIIIIOIIIIIIIl}tilllį||iiiliiiĮiiiiii}iWimLUI

Tai; 562-2727 arba 562-2728

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wostchoster Community klinikos 
Medicinos direktorius

1934 S. Manheim Rd, Westchester, LIL 
VALANDOS: 3—8 darbo dięnmrris

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nany susirinkimas įvyks penk- 
tacueių, Daianozio 2Z d., 6 vai. vakare 
Vyčių saieje, z-too W. bu Nariai 
kviečiami auuauKyti, nes yra aaug 
svainių reiKaių aptarti. Po susirm- 
Kuuo dus vaisęs.

E. Strungys

VAKARŲ VĖJAI

DR. A. B. GLEVECKAS
gydytojas ir chirurgas.

L’lCIALYBl: AKIŲ LIGOS 

West 103fo Street

Valandos pagal (usitarimą.

DR FRANK PLECKAS
OPTOMETRIŠTAS

KALBA' LIETUVIŠKAI
2418 W. 71rt SL TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko a Virini*
u ‘contact tensea".

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, HŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
U54 WSST Mrd STRUT

Ofioo telefonas: 776-28M, 
■trirfsTlies fotai.: 44S-5M4

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgų*. ■ 

o025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33/Ifc 

TeL (813) 321-4201

MOVING 
Apdraustai per kraustymai 

Ii įvairi Y atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
<•1 374-1S32 arta 17M9*

i SOPHIE BARČUS

KAjitfien nuo pimuKhenio Ifi peru

Read label and follow 
directions.
O Ex-Lax. Inc.. 19K2

ledėja — Aldona Davkw 
Tafofj 778-1543

'159 So. MAPLEWOOD AVA 
CHICAGO, IL 4029

uZidtw i£ ^CEV stotie
bangM 1460 AM.

St Petersburg. Fla- 12 vai. p. v 
rVTLS sTotfei 1110 AM bangt

'f, ii W 71A

(Hinftie #062*
Tė!®f. 778-5374

AOijo tEIMOS VALANDOS

Sesuoieiuaia ir sekmalianiaia 
nuo 8:30 iki »JO vaL ryta 
Stotie* W0PA - 1498 AM 

transliuojamo* g mūšy efodi>a 
Marquette Parka.

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 is_ 
“The Overnight Wonder:

SOMH CHICAGO MOTOR CLUB CX

IKPRESSMy DKnr/^

AMD AUPAl. AREAS-

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
:ALL D.O.’S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MFD I CAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER-

‘Lietuvos Aidai’
■tXzi BRAZOtlokYTt

Pro0T»«n«a

— Lietuviu Žagarės klubo eilinis 
nariu susirinkimas įvyks šeštadienį 
balandžio 23 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojas saieje, 4ouO b. 'laiman. Nariai 
Plafonu auuanKyti, nes yra svarpių 
reidam aptartu uos vaisęs.

r Rožė Oiozgaivis, rast

ATITAISOM

šm. balandžio mėn. 16-18 d.d. 
Naujienose atspausdintame ra
šinyje ‘’Marquette Parko Lietu
vių RensimnKU Sąjungos visuo
tinis susirinkimas'’ įsivėlė tokie 
netikslumai:

“ 1. Susirinkimas įvyko ne 3-čių 
balandžio, o 13-jų;

2. Praeito susirinkimo proto
kolų perskaitė ne E. Paškienė, 
o E. Gaškienė;

3. Revizijų atliko ne J. Ta
mulis su Dirmantu, o J. Tamu
lis su Eug. BirmaUtu;-
į 4. Liet Pasiuntinybės rūmams 
surinkta aukų ne $220, o $320.

Straipsnio autorius skaityto
jus atsiprašo.

MEET THE CHALLENGE!

R KRAUSTYMAI

•-aidimoj — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

-rūmam Master Charf 
ir VISA kortele*.

■L SERiNAS. TaL 925-M4)

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVER JUNL !-% ĮOSOBECAUSE^

DOCTORS OF OSTEOPATHY, 
I D-O.'S, ARE THE FASTEST 

GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

0 FOUNDATION STUDY 
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 198O'S.

FOCLOM/UiO "TOO

AME

I \P VOU CJtfMI AT TMB E

k

MIRĖ STASYS JURKŪNAS
- 1983 m. balandžio 11 d. mirė 
Si. Jurkūnas, sulaukęs 79 metų 
amžiaus. Amerikoje • išgyveno 
36 metus. Gyveno .Mąjąuette 
Parke. Gimęs Lietuvoje^Man- 
deikių km., Musninkų valsčiu
je, Ukmergės apskrityje.

Giliame liūdesyje liko: žmo
na Sofija, duktė Milda Harris sii 
vyru Lee, sesuo T. Rymantienė 
su vyru Boleslovu, brolis Jonas 
su žmona Vincentina ir šeima, 
kiti giminės okup. Lietuvoje.

Priklausė Lietuvių Tautinei 
S-gai, Lietuvių Tautiniams na
mams ir Baltijos klubui." -

Vietoj, gelių,; šeima prašė 
aukoti Tautos Fondui arba lab- 
daros•' 'organizacijpms.'y ySenok, 
buvo ne tik daug aukų voke
liuose, bet ir karstas gausiai pa
puoštas puikiomis gėlėmsi.

Kūnas buvo pašarvotas D. 
Petkaus koplyčioje-, Marquette 
Parke.

Atsisveikinimas su velioniu 
įvyko penktadienį 7 vai. vakare'. 
Atsisveikinimui vadovayo , Pet-' 
ras Vėbra. . •

Maldas sukalbėjo kan. V. Za
karauskas. Buvo sugiedota “Ma
rija, Marija”.

Pirmas kalbėjo inž. D. Ado
maitis Baltijos klubo ir savo šei
mos vardu. Išgyvendamas velioi 
nio šeimos bute 23 metus, labai 
gerai jį pažino. Paminėjo jo 
kilmę, išsimokslinimų, karinę 
prievolę. Karo metu buvo įsi
jungęs kovų sūkuryje. Buvo ak
tyvus šaulys, priklausė Tauti
ninkų sąjungai, dirbo koopera-

♦ » *
šeštadienį 9 vai. klebonas A. 

Zakarauskas sukalbėjo maldas.
' Po to iškilmingai buvo palydėtas* 
i velionis į šv. Mergelės Marijos 

Gimimo parapijos bažnyčių. 
Klebonas A. Zakarauskas atsi
sveikino v-sų kunigų vardu, at-

• laike šv. Mišias ir pasakė -pras- 
' rhingą pamoksią.

Sv. Mišių auką nešė žmona su 
dukra. Daug asmenų ėjo priė 
Šv. Komunijos. Solo giedojo J. 
Vazneiis, vargonais grojo muzi
kas A. Kalvaitis.

* * »
Apie 60 mašinų palydėjo* ^ė- 

l onį į šv. Kažiinėirb kapines. 
AjAigas' kapinėse atliko kan. V- 

ir gražiai su visais sugyveno. Zakarauskas. Sugiedota “Marija, 
inž. Adomaitis rei^cė šeimai ir ■ Marija'’ ir Tautos himnas: 

^giminėms: užuojautų. Kalbą bai- Į Laidotuvių direktorius D. Pet- 
pgė prasmingu sakiniu: “Telai-1 kus Šeimos vardu visus'pakvlė- 
mina'Aukščiausias užbaigtą že
mės kelionę!’* 

. Jaunystės draugas a.gr. Andra- gai globojo, 
šiūhaš . paminėju jo būdo bruo-į 
■žus, išprususį charakterį ir ki- 
'cas dorybes. Puiki kalba paša- ^ms"dėkojo? 
;kyfa ir manau,- kad bus pami
nėta spaudoje-. Reiškė šeimai 
^užuojautų. ;

Liet. Tautinių Namų vardu 
■kalbėjo p. M. Valiukėnas. Sumi
nėjo jo aktyvų įsijungimą, rė
mimą pinigai^ ir darbu, kad or- 

iganizacija turėtų užeigos na- 
Įmus, nes Chicago j e jų trūksta, 
jis' visų laikų talkininkavo pa
rengimuose. 1 Baigė . — ‘‘Gili

t

tyve. Žmona gimusi Amerikoje.
Velionis padėjo savo giminėms

užuojauta šeimai”,
.Tautos Fondo yardu atsisvei

kinimo žodį turėjo pasakyti TF 
Chicagos • Komiteto valdybos ną- 
rys J. Žemai t s, bet atsisveikini
mų pravedėjas", matyt, neatskir- 
damas Tautos Fondo nuo Lietu- 
vių Fondo, pakvietė J. žemaitį 
tarti' žodį Lietuvių Fondo (šis 

. fondas nebuvo,; užsiregistravęs 
carti žodžio) vardu. Kai Žemai

tis norėjo jjrięi£Ų prie mikrofo
nų, tai p. P. Vėbra jo nenorėjo 
leisti ir pasakė, kad ne tas Že
maitis čia turi tarti atsisveiki
nto žodį. Padėtis susidarė nejau
gi, o J. žemaitis, nekreipęs į tokį 
pasakymų dėmesio, priėjo prie

MANIPULATIVE ... 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENTS ’

U' kJ.-UL 1 4V \ ai- 
du j>areiškė gilia užuojautų m(-

* ~ — ’ • " J 1 M • 1~* S * * <Lz; jrūsio žmonai, dukrai, broliui ir 
seserims. ^-k , |

Šiek tiek disonanso piešė P. 
Vėbra, kai neleido atsisveikinti 
R. Liet. Bendruomenės vardu 
jos pirm. Ig. Petrauskui. Stasys 
Jurkūnas buvo narys ir mokėjo 
nario mokeatj. Ig. Petrauskas 
nedrįso dalyvauti laidotuvėse.

Atsisveikinimas baigias Tau
tos himnu.

Laidotuvių direktorius D. Pet

cė pietums į Liet. Tautinius na
mus, kur.uoš velionis’ rūpestin-

Inž. J. Jurkūnas lietuvių kal
ba ir žentas Lee angių kalba vi-

Dalyvavo apie 150 asmenų.
Pareiškę užuojautą ir padėka 

už šaunias vaišes, 2 vai. skirs- 
tėmės.

Tau, Stasy, tebūna lengva ši 
svetinga žemė!

Atsisveikinimo metu ir iskil- I 
mingo išlydėjimo metu, koply- | 
čia buvo perpildyta draugų ir | 
nemažu skaičiumi garbingų sve- i 
čių, K. P.

*
— Velykų švenčių metu mar- į 

vetpArkiečiai aukojo $19,204" 
Marquette Parko lietuvių pa- j 
rapijai.

— Pranašaujama, kad atei
nančiais metais Chicagos mo
kyklos turės 202.5 milijono do- 
erių skolos.

— Dr. Kosto Ostrausko “Lo- 
zroių” Jaunimo Centro kavinėje 
nalandžio 23 d. 2 vai. po pietų 
skaitys Daiva Mackelytė ir Ma
rija Smilgytė.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stašukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
*

r

EUDEIKIS
GAIDAS “ DAIMID

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

CRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

5

I
ISENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

J

«
i

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

A

I

3

i

JEAN VANCE ir GEORGE SORINJ

AiKstes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Laidotuvių Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 9744410

P

į J

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

y
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PRO AUTOBUSO LANGA 1 Smithsonian Institutą. Jon 
žiūrėti tur būt. neužtektu nei 7 v

mėnesio. O mes jau 12 valan
dą ♦’•rajonu ^ki h^ti 
vietą, kur turėjome 
rezervuotas vielas, 
sužinojęs, kad bilieto 
vo 9 doleriai. Paradas 
jo 1 valandą. Paradas gerai or
ganizuotas. Pablikos daug, nor.-> 
dangus gerekai debesimis ap
trauktas ir pūtė šaltas vėjas. Pa
rado galo nebeteko sulaukti, nes 
apie trečią valandą lietus tarė 
savo žodi. Taip smarkiai lijo,

p-j kad per lietpaltį ir švarką, i,

Atkeltais 4 psi.
200 metų. Kai pagalvoji apie 
H ear st o p ii Kalifornijoj, tai at
rodytų, kad Washingtono gy
venta gana kukliai.

Tą pat vakarą aplankėme tur
tingai marmuro kolombomis ir 
marmuro sienomis išpuoštą kon
greso biblioteką, čia surinkti 
įvairūs senieji ir naujieji leidi- 
kiai. Žinoma, aplankėme ir Wa- 
thihgtono paminklą, kurio vir
šūnė slėpėsi rūkuose ir įspūdin
gus Lincdlno ir Jeffersono me
morials.

Penktadienio rytą išskubėjo
me pamatyti Baltuosius Rūmus. 
Atvykome prieš 9 vai., o jau ra
dome apie bloką išsitęsusią eilu
tę;’ belaukiančių lankytojų. Lan
kymo .valandos nuo 10 vai. ryto. 
Bestovint eilutėje, gerokai pa- 
krapino lietutis, bet to ir užte
ko. Tą dieną iškentėjo, neliję. 
Aplankėme taip vadinamą Capi
tol building, kur posėdžiauja 
kongresas ir prezidentas kiekvie
nais metais praneša tautos at
stovams tiems metams numaty
tus darbus. Tai didžiulis pasta
tas, turįs virš 500 kambarių.

Po pietų aplankėme Arling
ton tautines kapines, kur palai
dota tūkstančiai Amerikos karių. 
Kapinės, pradėtos 1864 metais. 
Bet galutinai valstybės nuosa
vybėn atiteko 1883 metais, su
mokėjus savininkui 150,000 dole
rių. Nežinomam kariui pagerb
ti pastatytas, sakyčiau, kuklus 
paminklas su įrašu “Tik 'Dievui 
žinomas”. Prie jo ištisus metus, 
dieną ir naktį stori sargyba. Įdo
mius jų pasikeitimo ceremani- 
■jos. Tose Arlinktbno kapinėse 
yra ir 35-to prezidento, John F. 
Kennedy kapas. Prie memoria
linės Rentos dega amžina ugnis. 
Gbėth yra ir jo dviejų naujagi
mių, sūnaus ir dukters, ęamink- 
linėsf lentelės.; <

Aplankėme, žinoma, ir Vietna
me žuvusiems kariams pamink
lą. Puošimo darbai dar nebaig
ti’. Prie jo prieiti galima, tik iš 
lentų padarytu šaligatviui Vaiz- 
(fas — ne koks. Kai pabaigs 
puošti, gąl ir įspūdingiau atro- 
cįys?^
.įk šeštadienio rytą aplankėme

. parado 
iš anksto 
Nustebau, 
kaina bu- į 
s praside.

kiniai buvo šlapi.
Bendrai. Cherry Blossoms 

Festivalis, tai tik paprastas biz
nio reikalas. Privažiuoja bega
lės ekskursantų, pilni viešbučiai, 
pi!:; >s valgykloj. Visokie galviu 
pardavėjai ir suvenyrų krautu. 1 
vės tu:ėjo gerokai daibo.

Taip lietaus išprausti ir šlapi 
iki apatinių rrartkimų. pajuko
me kelionėn atgal j namus. Vėl 
Pittsburge pernakvoję, sekma
dienio rytą autobusas pradėjo rie , 
dėti namu link. 1

BALFO CHICAGOS APSKRITIES 
ATSTOVU SUSIRINKIMAS

1983 m. balandžio 17 d. 1:30 
vaL Šaulių salėje pirm. St. Va
nagūnas, pradėdamas susirinki
mą, pasveikino gausiai susirin
kusius dalyvius. Pirm:ninkauti 
pakvietė dr. Pr. Budniką ir sek
retoriauti A. Katelicnę. Dr. Pr. 
Budnikas, padėkojęs už pasi
tikėjimą, perskaitė dienotvarkę, 
kuri priimta ba pataisų.

M:nutės atsistojimu pagerbti 
mirusieji nariai. Pirm. St. Va
nagūnas su gailesčiu prisiminė 
kovo 12 d. mirusį valdybos sek
retorių K. Janušką. Jis daug dir
bo ir rūpestingai atliko savo pa
reigas. šios dienos vaišes suren
gė jo žmona . Salomėja, kuriai 
nuoširdžiai dėkojame. K. Bru
žas paminėjo K. Januškos akty
vų įsijungimą 1951-52 metais į 
BALFo ir Liet. B-nės veiklą. 
Paminėjo ii- pagalbininkę E. 
Morkūnienę. Plojome.

Kadangi Centro valdybos pir- 
m’ninkė M. Rudienę neatvyko, 
tai BALFo Centro valdybos var
du sveikino K. Čepaitis ir vi
siems' nuoširdžiai dėkojo už ati
kas vargstantiems tautiečiams 
padėti. Paminėjo, kad Al. Dzir- 
vonas sustiprino laiškų kontro
lę, kur ir kam siųstn^Ąbięjų pa
sisakymu, Punske ir kitose Len
kijos vietovėse trūksta'avalynės 
ir šiltų rūbų. ' ‘

B. Jasait enė perskaitė 1982m. 
balandžio 4 d. susirinkimo pro
tokolą, kuris priimtas.

Pirm. St. Vanagūnas pranešė 
apie valdybos veiklą. Savo ka
dencijos metu valdyba turėjo

1

septynis posėdžius; Jaunimo- 
Centre turėjo gegužinę, kuri į 
davė *2,711.89 pelno; rugpiūėio. 
29 d. Vyč ų salėje gegužinę, ir j 
buvo artimame kontakte su sky
riais, k irie organizavo aukų 
rinkimą. Į

i 

Valdybos kasininkas B. And
riukaitis patiekė piniginę apy
skaitą.

Pajamos: 1982 m. balandžio 
1 d. kasos saldo $3,163.89; a) ka
dencijos metu surinkta aukų; 
$41,130.15; b) 
$2,77000; c) 
$9,095.68. — 
$56,165.72.

Išlaidos: a)

Town of Lake .

fe**, — PirdiYlnwl
MBA! SSTAT1 FOR SALS

Namai, žemi — PuArri** * 
RBAL 1STATI FOR 1ALS

y A kK OIDS PERKĄNT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMH 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS p

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

Į

Čikagos pietryčiai 
18 oji kcįgpija .... 
Waukegan ..........
East Cir’cago . ... 
Gary, Ind. -.........
East S. Louis .... 
Kenosha ... -----
Sophie Barcos .... 
Melrose Park __

140.00
2 123.00
2,531.0.1

170.00
13.9) 

500.00 
' 511.00

190.00
383.(10 

1,195.00 
1,058.00

1,700.85
15.00

500.00

Willow Springs .. 
l'n:on Pier .. .....
I)r. R. Sidriu auka
Revizijos komisijos praneši-

nario mokesčio I.
kitos pajamos Į

š viso pajamų I mas. Revizijos komisija — J. 
Skeivys, J. Tamulis ir K. Povi
laitis. pasiremdami statuto 6-juvajaus ir kitos

aukos, perduota Centro valdy- paragrafu, balandžio 10 d. pas 
bai $50,206.00; b) kitos išlaidos' kasininką Br. Andriukaiti pada- 
$3,209.38. — Iš viso išlaidųĮrėkasospatikrinimąirradoat- 
$51,115.38.

1983 m. balandžio 9 d. kasos Pasiūlė susirinkimui 
saldo: $3,050.3-1.

Pinigai laikomi Midland Sav-j skaitą tvirtinti, 
ings and Loan Assn, a) einam, skaitė K. Povilaitis. Susirink’, 
sąskaitoje $2,886.07; b) čekių mas vienbalsiai tvirtino, 
knygutėje $148.85; c) pas kasi- Skyrių 
ninką gr. pinigais $1 1.12. Iš viso buvo vienas kitas, nes jie buvo 
$3,050.3 L

Pagal B, Andriukaičio patiek- Paminėtinas 5-to skyriaus J. 
ta su skyriais atsiskaitvma su 
surinktomis aukomis, gauta pa-

■skaitomybę vedamą tvarkingai, 
valdybos 

veiklos ir patiektą piniginę apy- 
Protokolą per-

valdybų pranešimų

atsiskaitę kiek anksčiau.

iš toliau atvykusioms atsto
vams: Aleksui špokui, iš Gary, 
Ind., Baliui Turkeviėiui, iš East 

. Chicago, K. Bružui, iš Ilonie- 
I wood, Ind., Domui M s tiliui su i 
žmona, iš Lemont, Izidoriui Ta- ' 
varui ir kt.

Nominacijos komisijos pirm. 
Al. Dzirvonas patiekė valdybos 
kandidatų sąrašą. Slapto balsa
vimo keliu gavo tiek balsų: St. 
Vanagūnas — 82, J. Mackevičius
— 78. G. Giedraitytė 7i> K. 
Rožanskas — 71, EI. Pajedienė 5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti
— 68, A. Repšienė — 61, J. Šid
lauskas — 63, B. Andriukaitis i
— 60, J. Bagdžius — 56, F. Se- 
reičikas — 51.

Revizijos komisija perrinkta: 
J. Skeivys, J. Tamulis, K. Povi
laitis.

Dalis dalyvių buvo išvykę bal
savimo metu. Iš 
si 95 atstovai.

Susirinkimas 
nagūno padėka, 
tas Tautos himnas.

Vaišinomės sumuštiniais, ka
vute. pyragėliais. Gili padėka S. 
Januškienei už vaišes.

Susirinkimas buvo našus.

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

X BACEVIČIUS — BELL REALT0 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

mokyklų. Mažas įmokėsimas. 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
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leHte*. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Tilman Ava. 
Tel. 927-3559

viso registravo-;

baigtas St. Va-
Po to sugieda-

. i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St. ’ 

TeL? 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMt VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automabllla 

Liability apdraudimas penslnla- 
kams. Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVA 
TeL 523-8775

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia -Darbininku ir. Darbininkiy

įamų:
Bridgeport .........$ 801.00
Northside —........ 188.00
Marquette Park .. 18,171.80 
Brighton Park .... 
Cicero ................
Beverly Shores ..
Wcslhside ........
Lemont ...... ........

3,642.00

1,000.80 i 
222.00

2,520.00

CHICAGOS LIETUVI!' ISTORIJOS

Aleksas Ambrose,

Mackevičiaus pranešimas. Iš vi
so surinkta aukų $19,070.1 1. 

j' Prie parapijos bažnyčios su- 
J rinkta $1,455.50. Kun. Trakis sa- 
| vo parapijoj surinko $413. Gr. 
j Giedraitis aplankė apie 200 as- 
Į menų ir surinko $3,003;

1982 m. Į Lenkija, į Trikampį 
išsiųsta 499 paketais, o 1983 m. 
— 228.

■: Paketų siuntimo reikalu pasi
sakė: K. Čepaitis, K. Bružas, J. 
Žemaitis, J. Bagdžius, A. Dzir- 
vonas ir kiti.

Pirm. St. Vanagūnas dėkojo

Miko Šileikio apsakymų knyge 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave. Chicago, IL 60629.

i

$250.00 TO S500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National ■ 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad
dress to: AMFICO, Hiring Dept. 77, 
1040 Lone Star Dr., New Braun
fels, TX. 78130.

JAU ATSPAUSDINTA "ii
' ■ i

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

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

ARVYDAS KIELA '
■ ■ 6557 S..Talman Avenue 

' Chicago, IL 60629
434-9655 <ir 737-171.

Pardavimas Ir Taisymai 
2644 Wk* FHh Stmt 
TH REpubllc 7-1941

irjfe

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

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAT

— Sister Reverend Anne has 
Cod-given power to help you by 
prayer. Come see her perform 
this gift of God — can help you 
where other have failed. Can 
help you through love, mar
riage, business, poor health, al
coholism or just day, to day 
problems. Call & have a heart 
to heart talk with her at

281-4768. •

--------— 1 —
Siuntiniai j Lietuvą 

ir kitus -feaštiia c j
P. N EDAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, HI. 50*32. tol. YA 7-5990“

... ------- - ■ ■ - ' . ■ Z ~ 2 L'.L. ‘ ■' — 1 4.I
* J - V . . r- . < * • - v- . . - —- —

/f <1 1-

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfltlCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.

t } Notary
INCOME TAX SERVlCi ’i 

4259 S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminią 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

Mr. K. Januta

2818 Avenal SU, Los Angeles, CA 90039

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSEN0 RAŠTAI 
Naujienoj galima gauti nepaprastai Įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo stauninimus.

Dr. A- Gus^n — MINTYS IR DARBAI, 259 psL liečia 1906 
metą įvykiu*, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
•uairūpinimą___________________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______ _

Minkštais viršeliais, tik ___________ __
Dr, A. J. Gnasen — AUKiTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik___
G*Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 71 persiuntimo Išlaidoms.

KAIP SUDAROM] 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali daug 
»adėd teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomif.
'onnomis

Knyga su formomis gauna, 
na Naujienų administracijoje.

40642, . 424-1454

f. Žakite, Aarat 
w. s*.

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Seštad.: nuo 9 vai r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą. z

TeL 776-5162 
2649 West «3rd Street 

Chicago, UI 60629

*

piRuiTs jav taupymo bonuc

18.00

S2.06

X KAU5TED IT., CHICAGO, EL 9HM

M.OO 
13.00 world on fire

I r *

Q — Naujienas, Chicago, 8, HL Wednesday, April 20, 1983

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
dienraati -naujienos** .

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
Ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6666 S. K ėdri* Av*. 
Chicago, HI. 60629 

Tel: 778-8000

L. “if i


