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ALTO SEKRETORIUS NE RINKTAS, 
BET PIRMININKO PASKIRTAS ,

SPALIO MĖNESĮ LAZAUSKUI BUVO PAREIKŠTAS NEPASI
TIKĖJIMAS, BET PIRMININKAS JĮ PASIRINKO

' CHICAGO, Ill. — Prąeitą 
penktadienį balandžio. 15 d. va- 
ka.re, savo būstinėje buvo susi
rinkusi Amerikos Lietuvių Ta-, 
rybą .įvairiems organizaciniams 
reikalams aptarti.

Praeitų metų spalio mėnesį 
Grožvydui Lazauskui buvo pa
reikštas nepasitikėjimas, bet jis 
norėjo šį klausimą išlyginti ir 
norėjo eiti sekretoriaus parei
gas-bent iki šių metų pabaigos. 
Jis .i&iuntinčjo-nevykusį ir ne
pateisinamą Ja'ską.

Iki. šio-meto ALTas neturėjo 
sekretoriaus-.- - NebuVp- - vilties, 
kad ir šį kartą klausimas būtų 
išspręstas. Tada -vienam nariui 
a įėjo mintis pasiūlyti ALTo pir
mininkui sekretorių paskirti.

ALTo-pirm įninkąs dr. Kazys 
Šidlauskas; - apgalvojęs naują 
pasiūlymą,' pareiškė:

—Jeigu du trečdaliai atstovų 
suteiks man teisę paskirti, tai aš 
sekre torių paskirsiu'." *-* - '.

ALTo atstovai yirmininku dr. 
Šidlausku- -pasitikėjo, priėmė jo' 
sąlygas. Už dr.'-Šidlausko sąly
gas pasisakė 10:-ALTo atstovų, 
vienas atsIoyas/T^sake prieš, 
o kitas-susi ląileė. į • .Č T / -

Kada ‘biįvo paskelbti,žiafeairi- 
mo TfezųifStąi;?;'tai'-dr:--šidląjiS- 
kašĄiVeu: ' ' ė

— 'Turėdamas jdyiejų trečda; 
lių ir didesnį atstovų nutarimą, 
leidžiantį mari paskirti iki 'šių 
metų- pabaigos ALT o št kretorių, 
aš- pasirenku inž.' Grožvydą La
zauską. Skaitau šilą klausimą 
baigiu, D'ąbąr einame prie komi
sijų pirmininkų rinkimo.

‘ ■ *’

ALTc( sekretorius ir komisijos

Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos posėdyje, pirm. dr. K. 
Š'dlausko pasiūlymu, ALTo sek
retoriumi vėl išrinktas inž. l
Grožvydas Lazauskas, parodęs 
daug rūpestingumo e'.nant šias 
pareigas-iki šiol. Į

Komisijų pirmininkais išrink- ‘ 
ti: Poliltinės — dr. K. Šidlaus
kas, Visuomeniniu reikalu — dr.' 
L. Kriaučeliūnas. Skyrių — T.; 
Blinstrubas, Finansų — M. Pra-' 
nevičius, Teisių ir statuto—adv. 
A. Domanskis, Namų administ- į 
ravimo — dr. VI. Šimaitis, Spau- ' 
dos ir infcrinacjjų — kun. dr. J. į 
Prunsk's.- ;* * j

Pirmininkas dr. K. Šidlauskas ' 
pasidžiaugė, kad Vasario 16-sios 
minėjimas Kongrese šįmet pra
ėjo labai sėkmingai, daugeliui
senatorių ir kongresmenų ginant 16-osios minėjimo proga kalbė- 
lietuvių teises į laisvę. Minėji- jo ir dr. L. Kriaučeliūnas bei J.

Laųėką (pavadavęs adv. A. l)o- 
inaskį jjosedyje). \ .

(ALTo informacija)

Senatorius John Glenn oficialiai pranešė, kad-jis bus demokratų partijos 
kandidatas JAV prezidento pareigoms. ;

mo proga Į Vašingtoną nusiųsta 
-stud. R. Trtcytė painformavo ‘ 
apie šiltą lietuvių susitikimą su 
senatoriumi Charles Percy, su 
E. Derivinski, apie lankymąsi 
keletoję-Kongreso atstovų įstai
gų.

KOPTAI NĘKEIČIA 
£A£O POPIEŽIAUS

KAlRAS/.;Egiptas. — Prezi-Dr: -K. papžfiakęfcfcU
apie Amvar Sadatas, patyręs,
balliečių Va- ka(l koPlll popiežius- ragina gy-
šingtonė.. Šįmet tam komitetui ventojus kovoti prieš demokra- 
pirminirikauja dr. K. Šidlauskas, krašto vyriausybę, įsakė 
jį posėdžiuose pavaduoja dr. J. SU:mli koptų popiežių ir laikyti 
Genys. Valdypa patvirtino M. ii kalėjime. Prezidentas Hosni 
Vaivad'ene ALTo atstove tame Mubarakas, patyręs, kad koptai 
komitete. ALTas komiteto veik- tęsia tą pačią propagandą, įša
lai finansuoti paskyrė 0,500 dol.'. kė pakeisti popiežių šenudą. jei 
Komitetas palaiko labai sėkmin- nenori, kad jis sėdėtų kalėjime, 
gus ryšius su valdžios įstaigo-l Koptų konferencija trečiadie- 
niis.. Apie Fetuvių dehgaęijos ni pasibaigė. Joje dalyvavo 35 
kontaktus Vašingtone Vasario koptų vyskupai. Jie vienbalsiai

iMf

Dr. Kazys Šidlauskas, ALTo pirmininkas, matydamas, 
kad ALTo valdyba nesutaria, paskyrė buvusį sekretorių 

baigti likusius metų mėnesius.

nutarė nekeisti koptų popiežiaus 
ir įpareigojo vyskupą Gregorijų 
primesti visiems laikams.

Šenudos galia pasibaigs, kai 
jis mirs. Koptai labai pasipikti
no, kad prezidentas Mubarakas 
daro tą pačią klaidą, kurią da
rė prez. Sadatas.

— Aš esu darbminka.s ir aš 
Į nedirbsiu Gegužės Pirmąją, — 
pareiškė Lešek Valensa. — Tegu 
lenkų valdžia mane už tai bau
džia. bet aš Gegužės Pirmąją 
švęsi u.

— Valensa reikalauja, kad 
valdžios žmonės kartu su Soli
darumo unijos veikėjais aptartų 
Lt nkijos ekonominę būklę. Dirb
tuvės nieko negamins, jei darbi
ninkai neturės laisvės organi 
zuoti savo unijų.

KALENDORĖLIS

Balandžio 22: Sotcras, Kajus, 
Visgaila, Eikė, Naglis, Jundė, 
Viligailis.

Saulė teka 5:01, leidžiasi 6:38.

Oras vėjuotas, šiltesnis, gali lyti.

KOVOS EINA IRANO IR SOVIETU 
SĄJUNGOS PASIENIUOSE

PANŠIRO SLĖNYJE AFGANISTANIEČIAI SUKAPOJO 
DIDELĮ SOVIETŲ KARIUOMENĖS KONVOJŲ

kai afgamstanie- 
Sovictu 

vežančius rusų 
ginklus ir kitokį

BRAZILIJA NELEIS VEŽTI GINKLU 
ĮJįlKARAGUĄ, SALVADORĄ 
ANKSČIAU RUSU GINKLUS VEŽĖ Iš* Kt’BOS,' 
O DABAR TIE GINKLAI ATEINA Iš LIBIJOS

WASHINGTON, D. C.— Anks
čiau Brazilijos vyriausybė leido 
europiečiams vežti ginklus i bet 
kurią Pietų Amerikos valstybę, 
bit trečiadienį nutarė sustab
dyti ginklų transportus per 
Brazilijos teritoriją ar jes teri
torinę erdvę.

Du transporto lėktuvai buvo 
sustabdyti praeitą pirmadieni. 
Jie vežė Sovietų ginklus į Nika- 
raguą. Kiek vėliau sustabdė ki
tus du lėktuvus, taip pat vežii- 
s:us Sovietų ginklus į Nikara- 
guą. Reikalą giliau panagrinė
jus, išaiškėjo, kad antrieji du 
lėktuvai galėjo vežti ginklus j 
Salvadorą. Tiktai ginklai ėjo ne 
Salvadoro vyriausybei, bet į 
Salvadorą Įsibrovusiems parti
zanams.

Nikaraguon plaukia 
ginklai iš visur 

i 
4 

Buvęs Izr i lio gynybos minis
ter’s Arei Saron buvo atskridęs 
j Vidurio Ameriką, kad galėtų 
parduoti š:o rajono kraštams į 
ginklų. Dabar tie ginklai veža
mi į Hondtiro centrą. Izraelis 
turi gerus lėktuvus, ie gali pa
siekti Centro Europos valstybes.

JAV praeitą savaitę palelio 
radarinius lėktuvus Vid. Ame
rikos Erdvei sekti. Didžiausias 
dėmesys bu\ > kreipiamas Į NI- 
karaguą.

Ed n Pas 
jis kvie ia v 
liečiąs imti 
kovoti prieš

TEISMAS NUBAUDĖ
8 POLITIKUS

EISENSTADT. Austrijos, 
teismas svąrstiriaištuttnių politi
kų labai nešvarią bylą ir pasky
rė jiems kalėjimo bausmę.

Burglando apylinkėje veikė ir: 
tebeveikia vadinama Austrijos; 
liaudies partija.' Tos partijos pa
reigūnas Ernst . Rauchwuster 
nuteistas 10 metų kalėjimu už 
nusavinimų žmonių turto. ;Jis 
buvo Burglando apylinkės sei-į 
mėlio narys. Jis gavo 10 metų 
kalėjimo keturias dienas prieš 
pačius rinkimus Į vietos seime
lį. Jis tikėjosi būti išrinktas, bet 
dabar jis negalės būti seimelio 
nariu.

Walter Zimpler, tos pačios 
partijos sekretorius, gavo trs 
metus kalėjimo už dokumentų 
klastojimą ir svetimo turto pa
sisavinimą. Kiti šeši politikai ga
vo mažesnes bausmes.

<irai pranešus, kad Į 
sus Nikaraguos pi i 
įlinkius rankon ir 
dabartinę Nikara

guos sandin lų vyriausybę, lėk
tuvai su g rikiais pradėjo plauk-1 
ti j Nikaraguą iš visų pasaulio K , 
kraštų.

Nikaragva pasiekia lėktuvai 
iš Libijos, Prancūzijos, Meksi
kos, Argentinos, Senegalijos ir 
kitų kraštų.

— Lenkų vyriausybė užsispy
rė neleisti Lenkijos darbinin
kams švęsti Gegužės 1 d. šian
dien visi Solidarumo veikėjai 
rengiasi tų dieną švęsti.

šioms giminėm 
kės pašlaitėmis, 
per kalnus.

Ten gyveno Hezbės islami 
giminė, Jamatų giminė ir llarn 
batų giminė. Anksčiau šios is 
lamų giminės naudojosi šimt 
mečius einančiu keliu, o daba 
rusai neleidžia tuo keliu naudo 
tis. Keliu greitai važiuoja auto 
mobiliai, stumiantieji Į šąli ja 
kus, kupranugarius ir žmones 
Rusų automobiliai užmušė dau 
geli žmonių.

Dabar visos šios islamu g: m i 
nės susijungė. Jos turi ginklų ii 
naudoja kalnų susisiekimo pr'e 
mones žinioms perduoti. Ju 
naudoja stiprius veidrodžius.

Maištininkai puolė 
Kandaharo centrus

o vietoms ne

nuo Kandaharo provincijoje yr: 
■ įrengta Babrako Karmalio vy 
riausybės Įstąiga. Iki šio meti 
R. Karmalio vyriausybė neturė 
jo jokios valdžios įstaigos..

Kai Sovietų karo jėgos misi 
leido nuo kalnų, tai Ksnd ihara 
tapo svarbiu susisiekimo cent 
ru. Rusai naudojo Kandahar:

NEW DELHI, Indija..- Iš 
Kabulo atvaž'avusieji diploma
tai tvirtina, kad nuo šios savai- 
tsė pirmadienio prasidėjo smar
kūs Sovietų kariuomenės puoli
mai Įvairiose Afganistano vie
tose.

Kruvini mūšiai prasidėjo, kai 
gerai saugomas Sovietų karo 
jėgų konvojus iš Kabulo išva- 
ž'avo Į šiaurę, tikėdamas pa
siekti Sovietų pasienį. Viskas ra
miai ėjo. kol Sovietų sunkveži
mis nenusileido Į Panširo slėnį. 
Nespėjo rusai nusileisti į slėnio 
tarpukalnius,
čiai pradėjo kapoti 
sunkvežimius, 
kareivius, 
turtą. .

Rusų aviacija bombar
davo Hcratą

Sovietų' karo jėgos jau 
balandžio 1 dienos koncentravo
savo^ jėgas kęlSose >trat; gi rieše 
vietose. ' Sovietų kariuomėš’ės 
vadovybė-, nemanė ir nelaukė, 
kad iš'Kabulo išvažiavęs konvp-' 
jus būtų.afganistaniečių .liecSa-!

•pjųąs. Konvojaus priešakyje ir vi- 
ifąryje rds^

. kurių kuB^j^^^|^^s^sjšiėkintui-su Kabulu ii- Iranu 
siekti pašla^Ję'šb .kphjdjutšekąi3-< ^^hdąharo per kalnus
ėius šaulius? pasiekdavo Pakista

Į konvojus tiek nemiki nfėjb,. kiek 
dabartinisį suklimpęs į, l’anširu, 
slėnyje. Keliai užversti ^prieša
kyj e ir užpakalyje. Negali grįžti*. 
Į Kabulą, ir negali pasiekti Sovlė-' 
tų sienos.' - .

Sovietų agentei žinbc.kąd af- 
ganišta n iečiai pereina Į Iraną. 
Iš ten jie gauna rusiškų ginklų 
ir maisto. 'Iraniečiams jie par
duoda vilnas, odos produktus, 
kepure^. Kai kitas Sovietų avia
cijos dalinys puolė Kandaharo.

ke-

arga

na. Pradžioje rusai mani 
pasiekti jūrą per Pakistaną, be 
vėliau atsisakė nuo šios minties 
rieš ^įsitikimas per kalnus laba 
sunkūs., Bušai padėjo B. Karma 
lio valdžiai Kandahare pastatyt 
valdžios centra. Praeita savaite 4 4 «
Vietos gyventojai Įsiveržė į Kan 
daharą ir išgriovė valdžios na 
mus. Sovietų aviacija p^adėįi 
bombarduoti Kandah iro gyven
tojus. Tai buvo kerštas už Eub 
rako Karmalio namu isgrlo 
vimą.

PASIRAŠĖ SOCIALINĖS 
APDRAUDOS ĮSTATYMĄ

WASHINGTON, DC. — Pre
zidentas Beaganas trečiadienį 
Baltuose Rūmuose pasir išę nau
ją socialinės apdraudos įslaty-Į 
mą, kuris apsaugos socialinės 
apdraudos sistemą nuo galimo i. 
bankroto. Įstatymų leidėjai iri 
prezidentas dabar yra įsitikinę, 
kad naujai priimtas, įstatymas 
apsaugos dabartinę socialinę at> 
drauda bent iki šio šimtmečio * I
pabaigos. (Klimas daiktas, kad 
reikės dar Įnešti kalias pakaitas, 
_o! gal galės ausie ti ir be jų.

Socialinės apdraudos pakai
toms vadovavo senalorius Rob
ert Dole. Jis sudarė komitetą Iš 
demokratų ir respublikonų, ap
svarstė spragas, rado priemones 
tokioms spragoms užkišti, pa-į 
ruošė įstatymą, jį priėmė Kon
gresas, o dabar minėtą Įstatymą 
prezidentas pasirašė komiteto

I narių akivaizdoje. t

srityje, tai afganistaniečiai 
liavo i Pakistaną.

Susivienijo trys afganis 
tankečių giminės

Iki šio ; meto Panširo slėnio 
kalnuose gyveno trys gan; gau
sios islarfių giminės. Jos tu: ėjo 
kalnų jakus, kure padėdavo

— Juergen Mcelcntan 
do Į Libiją, kad galvių 
km!i apie vokiečių arės 
bijoję.

us Ei

— Libijos valdžia su< 
vokyčių, keršydama už 
pa< ioje Vakarų Vokietijoje.

me

Salvadoro kautynių metu nukcntčj 
kai sprogo galingos bombos
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Rrdmtuoia PRANAS AULAS

— Nebijok, — saku jam moti
na, — jis nekąs. Matai, vizgina 
uodegą.

vi metai

SOCIAL SECURITY DILEMA
Klausimas, kuiis niekaip ne-1 

’iNp.endžiam;. Baltuose rūmuc.Į 
m ir Kcngrese — t.u iš kur gauti į 
p.nigų pensijoms mokėti, šelpti 
.u.anuus ir nedaioinguosius bei 
jų visų milžiniškoms gydytojų 
ir ligonių sąskaitoms apmokėti. 
Beskaitant spaudoje visokias šio 
klausimo svarstymo variacijas, o ką.dabar turime? Beribiai 
niekur neteko pastebėti, kad bū-Į -« T-—|: — —
tų mėginta ieškoti tikrųjų prie
žasčių, kodėl socialiniams rei
kalams fondas beveik išseko. I

Valstybių vairuotojams be; 
miestų valdytojams, jei pristin
ga jų biudžetams pinigų, tai 
pats geriausias būdas — mokes
čių padidinimas, O kaip gi su 
pensininkais, invalidais, nedar
bingais ir bedarbiais — iš kur 
gauti ijiems pinigų, kad nebadau
tų ir nepapultu į teismus ligo
ninių ir gydytojų neriboto dy
džio sąskaitų nepajėgią apmokė
ti?

, i
Vis garsiau ir garsiau k.ubą 

ma, kad tų kurie paseno, nors 
jie valstybės prievoles pilnai at
likę, pensijas reikia mažinti, o 
invalidams, nedarbingiems bei 
bedarbiams mokamos pašai po
reiki? apkarpyti.

Visiškai nesuprantama, kodėl 
valstybės vairuotojai, kai tik pa
liečia Social Security klausimą, 
nei kiek nepažiūri į tą pusę, kuto 
S. S. fondų pinigai išgaruoja. Ne.

Kita vertus, kodėl valstybės! 
iždo pinigai lengva ranka mėto- j 
mi į užsienį tokioms valstybėms j 
remti, kurios vėliau pavirsta ko- * 
munistinėmis ir Amerikai rodo’ 
špygą? ■ . ,

Rėmėme Kubos Castro, rė- 
mėme Nikaraguos sandinistus,

re-
m ame Izraelį — ne milijonais 
o bilijonais. Pav., 1984 metai 
Izraelio paramai Reaganas pa-j, 
skyrė 2 bilijonus 450 tūkstan-i 
čių, o Kongresas prie tos sumos * 
dar pridėjo 365 milijonus dole-j
rių. O sakykite — kokią naudą > Grsn<rK«<lijJS, Mieli., šokėjų grupė, dalyva vusi 1957 m. h;rž Ko .‘JO dieną Pirmojoje Lietuvių Tautinių Šokių šventėje Chicagoje.
•A mmilzA.'- rem IX T ______ imi > • -r-      »,     . ■ ... —-———— ——— ■ ■ . ■ ■ ■■ . ■- ■- -   ■■ --------------------------------- ■■■' —Amreikos gyventojai turi iš Iz-Į 
radio? Atsakymas aiškus: jo
kios! Bėdos, tai Amerikos vy
riausybė turi ik valios.

Jei būtų patvarkyti gydyto- Į 
jai ir ligoninės, ir tie pinigai,!

Pas pirmuosius dažniau pasi
reiškia aukštas kraujo spaudi
mas, ukalk.ėjimas arterijų, įvai
rūs šircSes sunegalavimai, ir ki-

. tokios ligos. Su mažomis išim-
> nuskraidinami į Vidurio’ timiS) pį-ę šios grupės plikiau-!

Rytus intrigoms kelti būtų ati-j
v «. • : r»__ • I f''_____ r____ y___ i

nės nori stovėti ant galvų, iai jraxna “Laikas”. 21:35 
jie tai ciaro. Mū>ų kūnas stipiė- nis filmas “Skrydis 
ja su bet kuria veikla, ar manks- Žinios”.
ta j r Silpnėja niexo neveikiant.

Svarbus žinoti, sako tas dak-Į 
taras, kad mūsų fiziški veiks-1 

ta-
timis,
so ir lįetuvįaj .ateiviai, kuriems mai. laikui bėgant, hesėja,

cii i Social Security fondus,) nelengiįį jjuvo įsikurti, įsigyti čiau nežiūrint to, žmonės turėtų 
namus,-45įzftius, profesijas ir iš- 

! auginti šeimas.
Ankšiyvesnių amerikiečių šei-’

iantben pensijų ir pašalpų klau-! 
-:imas būtų visai kitoks. ’

Neturėtume pamiršti tokio mo. Į 
raiinio ir gana seno posakio: į 
Pirma susitvarkykime patys. o! 
tik tada kitus tvarkykime! Į

Jonas Preibys | 
; j

GYVENIMO SUNKENYBĖS 
PATIEKIA SĄSKAITAS,.

Vėliausi gydytojų tyrinėjimai į katą.
jaugi nei vienas iš tų aukštų- j parodė, jog tie žmohėą 'kurįel 
jų ponų nežino, kad didelė tų i jaunesni -būdami sunkiai . dirbot, 
pinigų dalis sulenda į godžiųjų bandydami pasiekti ar tai meksi

■ r . r
..' Emil Schlittler, nuvykęs į .Bom- 
,. bay, India, pradėjo tyrinėti tas 

I žoles, jikūriaš vietiniai žmonės 
naudoja kaipo vaistus. ;

f- Iš 175 įvairiu žolių, rnedici- 
I nos ekspertai pripažino, jog 64 

rūšys g.di būti panaudotos vais
tams, o likusios, neturi medika-

< liškeš vertės.’ ' • • ■'
Iš vienos tekios žolės, vadina- 

j mos “Rautvolia serpentina”, da
bar pradėti; gaminti vaistai, ku
rie sumažina skausmą ir numuša 
aukštą kraujo spaudimą.

no ir be taip sunkiai dirbo, ma- i 
žiau yra užklumpami tokių ligų.

Išvada iš to padaroma tokia: 
mačiusieji baugiau vargo, po 50

stengtis kuodaugiausia veikti, 
ką kas gali.

Du didžiausi senatvės priešai, 
tai vienatvė ir jausmas, kad esi 
niekam nereikalingas, teigia dr. 
Shelton, šie du reiškiniai -ve
da prie fiziško sunegalavimo la
biau, negu beF kurie kiti fakto
riau sako dr. Shelton”.

ir dažfiiate. j>at&rinti įsavo svei-

— Meni- 
22:40 —

nepatinka 
jie gali žiūrėti 

stočių, iš

Jeigu lietuviams 
vilniškė picg 
"Sąjunginės I ir H 
Maskvos. Čia, žinoma, viskas
rusiškai ir dar daugiau propa
gandos. Įdomu pastebėti, kad 
okupuotoj Lietuvoj (ir Rusijoje) 
dabar vis dažniau televizija va
dinama “TV’. J. Sandi/s

gražesniam orui užėjus;
vaikščiokime atvirame ore.

pasi-j
I

gydytojų kišenes ir ligoninių pa. 
jamų aruodus? Kodėl šių iei

lo ar geresnių gyvenimo aplin-
jamų aruodus? Kodėl šių rei kybių, greičiau palūžta sveika* 
kalų nedrįstama sutvarkyti taip. Į -t-i e, negu tie. kurie lengviau ir 
kaip yra susitvarkęs visas kūl- i be didesnio- vargo pasiekė savo 
turingas pasaulis? tikslų.’ - ’

APLEISTAS AVILYS
Dabar esu lyg avilys sode, pasenęs ir apleistas 
Auksinių bičių, cšius ų lyg tėviškės pušų šilai. 
O kai pavasariais pradės kitur jau gė.ės skle stis. 
čia bus tylu; tušti būdės belapiuos medžiuos inkilai.

Apl'nk šnarės išdžiūvusi žolė pavasariniuos vėjuos. 
Ir tartum spiečius šniokš šakose šiltas vasarų Lėtus 
Primindamas, kad čia kadais balti žiedai kvepėjo, 
Balti žiedsi, ir sodas, ir medus.

Ak. niekad nesugrįš išskridę nežinion svajonės — bitės, 
h nelipdys auksin o miesto mano vystanvioj širdy. 
Tklai saulėlydis, rudens vėsa, tik žolynai nuvy'ę. 
Tik sopuliu sugrįžta iš kažkur pavasario daina kurti.

TYRINĖJA, KURIOS ŽOLĖS 
GALI TIKTI MEDICINAI

Veik prieš dešimti metų. dr.
apie i

ŠTAI-KĄ DR. J. SHELTON 
PATARIA SENESNIO ' • 
AMŽIAUS ŽMONĖMS

Kalbėdama^ Cape Town, Pie
tų Afrikoj universitete sureng
toje vyresnio amžiaus žmonėms. 
Dr. Shelton, pasakė:

vyresnio amž:au< žmo-

MADOS PASTOVUMAS
— Kokią puikią tur ite sukne

lę! — steoejosi p-aios Kiapa- 
uuskienės draugė.

— Ją gavau nuo savo vyro, 
minėdama 3U-tą gimtadieių — 
su pasražiavimu ir šypsena pa
reisite p-ma rsJapatausKiene.

— .Nuostabu, ir per tiek metų 
neišėjo iš mados?

♦ ♦ ♦

DU AIŠKŪS PANAŠUMAI
MeKsikxetis, kalbėdamas su 

ameiiKieciu, oanoo įsKetu į pa
dangę savo revisKę:

— nerasi tamsia visame pa
saulyje kuo tokio puikaus klas
to kaip MeKSiKa. Aą mes galė
tumėm aar. sunauaou, tai paao- 
icomų žmonių ir aaugiau van- 
ueiis.

— Sutinku, — pastebėjo ame
rikietis, — to paties trūksta ir 
pragare. * * *

DAR NE VISKAS AIŠKU

Elenyte: — Mamyte, man ro
kus, jog Antanas mane myli ir 
neužilgo piaaes pirštis. Vakar 
jis prase, Kaa vadinčiau jį krikš
to vardu.

Motina: — Tai dar nieko ne
reiškia, dukrele. Tu galėsi būti 
tikra tik tuomet, kai jis pradės 
vaainci tave savo pavarde.

® Savo laiku garsus jumoris
tas Will Rogers^papasakojo, jog 
sykį būnamas pas ’pažįstamus, 
jis pasisotino a^it kelių 6 me-MIEGO REIKŠMĖ MŪSŲ 

ORGANIZMUI
Visi žinome, jog miegas yra 

neatbūtinas mūsų sveikatai. Žmo 
nės gali išbūti be miego. 24 va
landas be ypatingo sukrėtimo 
ar nuovargio, bet po 48 valandų 
aemigos gaha ima svaigti, o kc- 
jos svyruoti. i

Miegas yra ramybės ir poilsio 
būvis, kai visiškai ar iš dalie3 
neveikia sąmonė, kai raumenys 
visai aisipalaidoja ir teveikia au
tomatinės organizmo dalys.

Tuo tarpu- nervų sistema mie
go laiku atgauna savo jėgas ir 
papildo energiją sekančiai dar-. 
bo dienai. Virškinimo veikla ir 
kūno dalių aprūpinimas -reika
linga medžiaga nesustoja, bet tik 
sulėtėja.

Kaikuriu autonominiu siste
mų. kurių žmogus nekontroliuo
ja ar mažai kontroliuoja, veikla 
nemiegant net sustiprėja. Taip 
iškinami tulžies ar inkstu ak

menų priepuoliai, kurie dažniau
siai Įvyksta nakties metu.

Vaikai ir jaunuoliai reikalingi 
Igesnio miego, suaugusiems už
tenka 7 ar 8 valandų miego. At
liekanti protinį darbą reikalingi 
Jaugiau miego, negu tie. kurie 
dirba fizinį darbą. j

I

Miego metu mes atgauname 
iek fizines, tiek dvasines jėgas. 
Kiečiausiai mes miegame pir
momis dviem valandom, o pas
kiau miegas atslūgsta. ;

Bet šiais Laikais ne visi gali- 
n e kaip reikiant išsimiegoti ir 
pailsėti. Norint išvengti nemi
gos, nep3isivalgykime persun-i 

kiai einant gulti, nesukime gal-'
o •

į tų seimininkų sūnelį ir pradėjo 
i jį “jodinėti”. ’ į-

— Na, o kaip patij|są tau toks 
yOainėjimas? —j?f>aKl^isė be
rnuko jumoristas." ■ v

— Ne taip gerai, kaip ant tik
ro asilo, — atsakė tas.

❖ *
— Tuojau po vedybų aš ban

dydavau pažadinti savo vyrą 
t y tmetyįje, pabučiuodama jį

O dabar?
— Po trijų mėnesių jis nusi

pirko žadintuvą.
* * *

— Nugirdau iš kaimynų, įjog 
tu pasakoji jiems būk susituo
kei su manim tiktai dėl to, kad 
esu gera virėja. Ką gi tas reiš
kia? Juk tu gerai žinai, kad aš 
ir kiaušinio nemoku išvirti.

— Ką gi aš galiu padaryti? 
Kuomet žmonės klausia, kodėl 
aš apsivedžiau su tavim, turiu 
juk kaip nors jiems paaiškinti.

SURADO PASITEISINIMĄ

— Kodėl taip vėlai atėjai 
mokyklą, — klausia mokytojas 
Jonuko.

i

KA PAVERGTI LIETUVIAI 
MATO VILNIAUS 

TELEVIZIJOJE
Ame. ikiečiiį nuomonė

televiziją žymiai susilpnėjo pa-Į 
Laraisiais Kelias metais. Natio- 
n;.; Associatioit of Broadcasters 
buvo labai nustebinta, kai šio-į 
mis (.ienomis patyrė, kad Ame 
rikos publika pradėjo labai kri-! 
tiškai apie televiziją galvotij 
tiek daug į ją nežiūri kaip pu - i 
miau. Žmonės sako, kad progra- ! 
mos menkos be turimo, žiūrėti i 
į jas tik brangaus laiko gaišini- į 
mas. Dar tiek gerai, kad publi- j 
ka turi daug stočių pasirinkt.. ( 
Chicagoje. pavyzdžiui, galima 
rinktis tarp 11. stočių.

Ar jums įdomu, ką paverg'os } 
Lietuvos žmonės teievizyo] ma
to? štai, pavyzdžiui, yra balan. Į 
Jžio 13 d. programa ((kaip pa-j 
skelbta Vilniaus .spaudoj): 

“9:15 — Panorama. 9:30 - ■! I 
TV tiems, kūne mokosi. Rusų | 
kalba. 10:00 — Mūsų svečiai.1 
10:30 — Muzikiniai filmai. 11:05 
— Meninis filmas “Skrydis”. 
12:10 — žinios/ 17:30 — TV i 
tiems, kurie mokosi. Mokomės 
Kalbėti angliškai. 18:00 — Ži
nios. 18:15 Lietuvos TV do
kumentinis filmas “Mūsų žemes 
metai”. 18:45 —' XI penkmetis- j 
gamyba taupumas, rezervai. 19:-' 
15 — Estijos TSR VF senosios 

kos ansamblio “Kortus mu- 
koncertas. 20:00 — Pano- 
20:30 —"Labanakt, vai- 
21:00 — Informacinė p o- vos kebliomis problemomi

— Mokintis niekad nėra per- ; 
vėlu,’ponas mokytojau, — atsa
kė vikrus berniukas.

PELECKINĖJE MOKYKLOJE

Mokytojas: — Kada geriausias 
laikas bulves kasti?

Petriukas: — Nakties metu, 
kai kolūkio sargai užmiega.

LOGIŠKA IŠVADA I
Berniukas išsigando, kai pile 

jo pribėgo šuo. -

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY? ' 

1 ^ii ■■■ ■ ■ ii iw;

©3TEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
fcO/S, WILL MORE THAN 
DOUBLE THEIR PRESENT 
NUMBER -GROWING FROM 
16,000 TODAY TO MORE 
THAN 36,000 PHYSICIANS 
IN THE NEXT 20 YEARS/

Vincas Kazokas

sicus
cama.
kučia:

■ Stay your property to guyd ag^tost 
kKJt<Hb •nforc#nwnt

«Qende<4r0<X2* orot action
— Protect «Q«nst addflfcna* board to

windows or in the walls or 
wf; oorer or Otherwise, proteof fucnisNng* 
from further danjsęfe by ra n or wind. W 
necMSty, haw utUfcM turned oh to prb-

V NkWfy fMt' Hmranee agent M y<xr toss ** 
«ton si pMwtoto. Me can mMm ?ou what to

■ Doni be rushed into con
tract*. Ry-by ntaht repaint a c ten orev oa 
torr^o vietas be aure you kąc-v wHn whom 
you’re detune vpur insurer ri ,
NSter >«Mutd be abto to hc’fP^ /Our 
Better Business BurMO or fr«etos 
to r«cortW>end semoorė.

GETTING PREPARED
Know how to get jpenerganov waitbar

been aightad. Mt coaar.

mm of a tornado.

2, 1^X3
Bj

dMoh (X o#wr dMMSMW. 
t you’rw a cm. get em

■ Be you hare toe tight kind cf tosunnee 
ani mough o*** to oorer af d-vnage a tornado 
eatodde.
— Meka an toventery W everything in your 

MM t * J ae*p P*** a*<ay from
iwrne (See dSpBaft box). tfe-e 
grant heiP'to npeadma pay®*** tor-your

’r

TORNADOS
If one struck, would you 

know what to do?
Tom*dos reepect nd geograohlc boundaries. Over 

•m last five year* 4.245 tornados have touched down in 
46 different states. White they can occur anytime. March 

Brough August are cons^ered the "danger" months State 
Farm Pre and Casualty, a major home insurer, otters the 

to#o**xj suggestion* to help you get ready for the coming 
tornado season:

M
rd
i means.

atwtttr.

IF IT HAPPENS
■ Cooperate toBy with knr enforcec<nt and 
disaster service offknaH. Check your local 
neM inMto tor r»touctton» and informatton on

■ Keep receų>.s far ai repais and ackittonW 
-vi-ip expenses Moti home owners msueme* 
contracts win reifiO'X'e 
<»mS sxceedmg S100 th-. ■ 
jt «* uw tmr

E FULLY UCSNSfDTmilClltt 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTtLlZA 
-O-AER SCIINTIFICALLY ACCEPTED 

MEANS FOR TREATING tMJURYAI©. 
INCLUOIMS THS US I OP MANtPULATIVg i 
THIRAPY. A

MUTHOUCH OHLYHVf 
PCMISTTMTHI 
SCUM PMUumM
KIALTM

TK PUfcLJC. SOME 2



J. Venclovos ‘'Mindaugo krikštas 
- Lietuvos krikštas”

4

’ užgrobtas lietuviškas žemes ir. 
išsikraustyti prie Juodųjų jurui

t ginti Europą nuo totorių
| Po pri. varlinės karaliaus Min
daugo mirties, katalikybė Lie’u- 
voj ąežlugo. Kaip matosi iš ”Ge-

. diinino laiškų”, ji buvo laisvai į 
į skelbdama ir --praktikuojama I 
j Vilniuj veikė pranciškonų ir do-' 
i mininkonų ordinai ir jų atsto- 
; vai dalyvavo net Lietuvos kara- 
liaus taryboje. Be to, didelė Lie- 

■,j tuvos valstybės dalis buvo krikš- 
■’ čionišką pagal .Rytų bažnyčios 

apeigas. Karalius Gediminas po
piežiaus .nuncijaus pasiunti- 

?s žemaitis ’ niains pareiškė, kad jo valstyr
; bėję viešpatauja pilna pakanta 
j visiems tikėjimanis pagal jų ap-, 
i e:gas ir kad m .s visi (taigi ir j . 

r.iveršitelas tebuvo lietuviai pagonys) išpažįstame 
it’.i 1579 melais, bet tą patį yieną Dievą. 1

** - i
^.12‘uvo- lenkinimo; Jogailos 1386 m. priimtas 

--s nuncijuj A. krikštas Krokuvoje pakeitė tik 
į Lietuvos sukrikščionėjimo trulę- 
' dytojus: iš vokiečių ordino da
bar tą rolę perėmė lenkai. Len
kams Jogailos krikštas buvo pir-i 
moję eilėje dviejų valstybių po- 

į litinis aktas', plačiai atidaręs 
’ lenkų įtakai vartus į Lietuvą. Ir

'C-p az aus
is. lankydamas 1595 m.1 w ivyskupiją, retai sutik-' 
nigų, savo raporte pa- 

ė, kad ir tie reti kunigai 
kraštui nebuvo naudingi, 
:sai nemokėjo lietuvių kal- 
Tais laikais, kaip ir .vėliau, 
;TPy J.iyluvoje klestėjo. vjsaį j)aniatuoiai studijos auto- 
u kunigai katalikų tikėji- Į rjus iq§ pateiktų istorinių 

mą vi.d no lenkišku polska ^apjnįu aiškiai jnatyti, kad len- 
wiara, ir vertė žmones mokytis kai :pĄr jogaiio£ krikštą įvedė 
k-ikisKai. f:x 1907 m. Vilniaus £jejuvoj Jenkvbę, bet ne krikš- 
kunigų seminarijoj buvo Įvestė [ponybę” (žr. 15^-psl.).'Į kai ku- 
sal:a visuotinės lenkų kalbos, y >'rių mūsų istorikų, pvz., Z. Tvins- 
l.e.uyių kalbos pamokos. Jogai-. jęjQj pastangas reabilituoti Jo- 

pavedė Lietuvos bažnyčios gaįj^ jr\ pastatyti -jį .Lietuvos 
"kyii.ą Lenkijos arkix\skų-, krikštytoju vieton Mindaugo, j 
. carų laikais po 1863 m. su- autOJ.jlIS sako: “Liūdniausia,1 
mo jes ixaiKyma . pereme k4d mūšų- ‘‘kritiškų istorikų”. ^lų indoktrinuotų, kurie gąsdi

na nuolat su niekuomet mūsų 
istorijoj nebūtais dalykais: “lie- 

| tuviškas šovin’zmas”, “lietuviški 
Toliau autorius nurodo visą' stabai”, “tautiško, bei lietuviško

Šis atstovų suvažiavimas įvy
ko š. m. kovo 19 d. Prisikėlimo 
parapijos parodų salėje, 999 Col- 
lese St. Toronto, Ontario.

i J šią Baltic Veterans League 
in Canada yra įsijungę netik ka
riai veteranai, bet ir kitos gi
miningos organizacijos: Lietu
vos šauliai, Latvijos “vanagai 
ir t. t. I Baltic Veterans League 
in Canada jau pradėjo paskuti
niais metais vis daugiau suva
žiuoti atstovų ir į tai. pradėjo 
atkreipti daugiau dėmesio netik 
Kanados Apsaugos. Ministeriją, 
bet ir civilinės valdžios politinės 
partijos,.ir jei yrą politinių par-

sako:
k:hmo jes tvarkymą , perėme m(įgų.K y kritiškų istorikų”, 
taip pat sulenkėjusi Mogiliavo nžs:spvrimu palaikomos tik len- 
arkivyskupijos vadovybė. Tik kų_pretenzijos į pačią Lietuvą”. 
atkūrus nepriklausomą Lietuvos psl 
valstybę, buvo įsteigta savaran-| ė-
ki Im-tuvos bažnytine provm- ei]v ••‘‘kritiškų 1 istorikų’^ idealb3ksftkątūra;’ .(Atrodo, tai 
CljC‘ . i j padarytų-klaidų-, faip.-kalb. k.1 autoriaus, nepavardintos prof.

Vokiečių ordinas, nukariavęs Būga klydo^ visai suniekinda- st. Šalkįąųskių leksikono
Prfisus su Mažąja Lietuva, dėjo mas df." Ji Basanavičiaus Siam- kos)J it kitais 'panašiais Baubais 
žiaurias pastangas užvaldyti vi- blausią, darbą, apie trakų-frygų ;r [UO žlugdo tautinę sąinbpę b.ęi 
są Lietuvą, ' ir buvo Lietuvos su'lietuviais ' giminystę. Sekant Į lietuvišką susipratimą.: ' <
sukrikščionėjimo: svarbiausiu lėnkais^ apkaltinairnąs .Lietuvosj .
trukdvloju. Tu jo intrigų pašė- istoriko Narbuto, falsjfįkątorįu-j Autorius J. Ye^ pya, y.isa rę- 
koje, * karalius Mindaugas su mi, ’ menamai . dėl jo išgalvotos Ummuojate griutmej išvadoj 
dviem savo sūnumis 1263 mė- Bychovo kronikos, dabar ją at-į ^gia: Mmdaugę keptas tik- 
t-is buvo nužudyta?. Dėl ordį- radus, buvo visai be- pagrindo. • ,ra',^ J3°

intriga karalius Gediminas Tą pat tenka pasakyti ir dėl nu- • Įg^a kpksciony^e gab bųti hęy 
:-~L ’są- vertinimo mū?u istorijas’-tėvo?S.į Jautpą- .stiprybes .pama-.

. j fas’”. -jis-yraipapatiy
Užbaigoj autorius, paširėm-jautdrių.,nuorųon|s;-

ries pajėgas ir rėiką]ingumą pa
gal krašto dydi bent 30,000 ka
riuomenę padidinti.

Palietė Sovietų Sąjunga, įjung 
damas ir Varšuvos pakto apsi
ginklavimą ir. AĮijantų pajėgas. 
Gana ’^palankiai 'atsiliepė apie 
JĄV-bių Prezidentą ir jo vędą-į 
m^;-fK>litiką/-Rea^i,iĮą. G^nęrbĮ 
jas G. G: BelL pareiškė:/Ręągąr 

SLKriKsiijimo su vokiečių■ atnpe- u»m«>.cnc y Frez^^^?.
ratorium Karlu IV, nerado ki-' pasisako dėl
tos išeities, kaip pastatyti saly- čtonvbės su tautiniu -patnotiz-rsynkia?s f nepalankiais keliais pasitikėjimą pažądafe: ir^asidkė 
gą, kad jiems apsikrikštijus, vo- mu. Dėl to- jis sakių “Reikia lietuvių |.rė vienųige^tąrp^sir te
kiečių ordinas privalo grąžiųtį griežtai .saugotis svetimų, apąš-

no
buvo priverstas 1323 m. atsisUŲv ..
kyli nuo apsikrikštijimo. Kęstų-. Daukanto.
tis su Algirdu, derybose dėl ap- Užbaigoj - . . . .. y -,y._ ;
slkrikštijimo su vbkiėdtf ampe- daiiias eile duomenų,

tosU'išeitiesValpVastat^r^ly-. SJbės su tautiniu' patnotįį sinkiais '.ir nepalankiais keliais pasitikėjimą pažądafe: ib^pasidhė

■^dta sūkrikščionėjoj ’ patartina seshės prieš Varšūyos paktojkp1- 
gį kruopščiai- atliktą darbą ąti- munislų pajėgas. Taip pat išę-, 
j^žiai pastudijuoti. . ■. reiškė, kad ešant Carteriui JAy;

(Iš Vinčb Žemaičio faštų) prezidentu,’ juomi Europos valš^BRANGIOS, BET mTINGOS KNYGOS
C LiTERATORA, lietuvių Hteratūros, meno ir moksle 

3 TA- m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vint* 
I riėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
i Raukčio, dc. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 

!• ąilans straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis h 
b . K. Čiurlipnio-.M. šileikio, V. Kašubo®, A. Rūkštelės ir JL Varai 
k irybes ?oVė3ts!ais. 565 puri, knyga kainuoja tik M.

$ DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir to 
* oių šokių pirmūnės Juožės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafnį 
> -cntes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainnojao- 
Lems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
t:i užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

e -TENISO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraly 
U j 2uozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte- 
r s tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr

'• LIETUVIAKASIS PAMANYS, Henriko Tomo-Ttmisa^L. 
Įdomiai parašyt* rtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* 1 
1 abgnvos apskričių duomenimis- 'Aprašymai Įdomūs HekiJenasR 
lietuviui. Leidinys Clustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vttzTvF.rdžlų pavadinimai*’* Jų vertini*! J vokiečių kalb^. Ea&d 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprt*tų UmUapk Kaliu M.

> KĄ EAŪM2S L1MR, rašytojos Petronėlės OrintaftM 
m in tari Ir mlntyi apie asmenis Ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir ptr- 
n>alsiais bolševikų okupadjo* metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
ba kainuoja tik Į3.

a JULIUS JANONIS, poetas fr revoliucionierius, nesupr**- I 
Uj? I? klaidinga! interpretuojamas gyvenime Ir politikoje; tik 
fjrgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* j 
rt;ą. Dabar būtų JJ galim* pavadinti kovotoju UŽ žmogaus tel'"*.
1 nyga yra didelio fstmato, 265 puriapių, kainuoja

Sutahii^i vį/taskyaįf

Lietuvos 
t

i ržsierJii reikalų ministeris J. Urbžys pasirašo sutartį. Stovi iš kairės į dešine: L. Natkevičius, Mo
lo ovas, Bizauskas, Raštikis, Potiomkinas, Stalinas, jvorešilovas, Zdanovas ir .Pozdniakovas. • .

SĖKMINGAI PRAĖJO BALTIEČIŲ VETERANŲ LYGOS 
ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS

lybės nepasitikėjo.
Generolas G. Bell, dalyvau

damas Baltiečių Veteranų Lygos 
atstovų suvažiavime, buyo gero
je nuotaikoje ir šnekus; Jis, su
sipažinęs su Baltiečių karių ve
teranų siekiais ir darbais, pri
vačiai pareiškė: “Aš jaučiuos 
esąs tarp geriausių savo drau
gu."-

Generolui G. Bell baigus kal
bą, organizacijų atstovai ir sve
čiai už pasakytą reikšmingą kal
bą audringai plojo. Po generolo 
kalbos dar kalbėjo Estijbs geri, 
konsulas J. Heinsoo, D. Black- 
buru. Pastarasis perskaitė Ka
nados Apsaugos Ministerio, Et
ninių Grupių ministerių, bei 
parlamentarų raštiškus sveiki
ntinus. w.

Baltic Veterans League in 
Canada metiniame atstovu ‘ su
važiavime buvo perskaityta re
zoliucija ir vienbalsiai priimta, 
liečianti Sovietų Sąjungos pasi
rašytas' taikos sutartis su Lietu
va, Latvija ir Estiją, pacituojant 
ir sutarcių pasirašymo 'datas.. 
Taip pat pabrėžtą; kad I£$0 me
tais pagal Molotęvo-Ribbentrop 
Paktą tos trys neutralius PaŪal-

tijų atstovai pakviesti visuomet 
atsilanko, paseko kalbas ir susi
pažįsta su Sovietų žiauria okn-i 
pacija Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje.

Kaip buvo skelbta, atstovų 
suvažiavimas prasidėjo tik 5_ 
kioms mirt, vėliau. Suvažiavimą 
pradėjo Baltic-. Veterans League 
in Canada pirm. A. Jurs ir pa
prašė sustoti ir pagerbėti vėlia
vų įnešimą. Vėliavų įnešė 12. 
Po Kanados himno vėliavas su- 
statė į stovus ir įjos buvo, kol 
užsibaigė . suvažiavimas. Invo- 
kaciją perskaitė T. Augustinas 
Simanavičius, OFM. Ą. Jurs po 
įžanginės kalbos tolimesnei pro
gramai pravežti pakvietž St. Jo
kūbaitį. -i'

St. Jokūbaitis supažindino at
stovus su atvykusiu pagrindinių^ 
kalbėtoju — Kanados karinio — 
strateginio instituto pirmininkii; 
generolu George G. Bell ir pa
kvietė generolą kalbėti. Gene-

ivrolris kalbėję Per tą _ - , .x . ■
laiką palietė Kanados kariuome- valstybės SoįriętųTbuyo o^ų-

puotos, ir ta Sovietu okupacija, 
tebesitęsia iki dat>ąr. Rezoliu
cijoje buvo prašomą užsienio rei
kalų ministerio paremti ' Euro
pos Parlamento priimtą rezoliu
ciją kad Pabaltijo . valstybių 
klausimas btų perduotos Jungti
nių Tautų de^olonizacįjįįsy..pj<- 
komisijai švaistyti. ..:. 
T šiais^-metais' iietuvjų^įlabrĮ^ 
ir. estų-.karinių organižacijųj^į 
stovų suvažiavime dalyvavo virš 
70 delegatų. Lietuvių atstotų 
skaičius buvo gausiausias. Panxi- 
nėsiu tik tų lietuvių: karinių or
ganizacijų dal in ių .'vi enetįis, 'jtab.- 
rie dalyvavo sų.-vėliavomis: iš 
St. Catharines BKyS; OR^avė’’ 
skyrius; iš Montrealio, Kanados,

r*

SIUNTINIAI I LIETUVA
MAISTAS Iž EUROPOS SANDŽLIŲ

1508 West 69tb SU Chicago. UI. 60629 * TeL $25-2787

Dideli! pasirinkimas gero* rūšies jvsiriu prekių

MARIJA NOREIKIEN2
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rVrSTOVOAl UMLDOMI BJCCEFTA1 •-FAKN1X MAT Uk-
DUMTNAI • KOffifXTIKOS BKIMXNYB

Atdara šiokladieniab nu®
| vaL ryto m 1| tnd, vakar*, 

z"c I ra’., rrlo M I;.ff

parašė ,700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada i? 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių kalbą: Jis mokėsi kartu su kun. 'Jaunium ir prof. K 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

ViliJaus šaulių Rinktinė ir Mon. 
trėalio LK Mindaugo šaulių kuo
pa, iš Delhi DLK Gedimino šau
lių kuopa: iš Hamiltono DLK 
Algirdo šaulių kuopa; iš Toron
to Vlado Putvio šaulių kuopa ir 
Jūrų šaulių kuopa “Baltija”. To
limiausi atstovai buvo su vėlia
vomis Ignas Petrauskas ir Au
gustinas Mylė iš Montrealio.

Programos vadovas St. Jokū
baitis anglų kalba per suvažia* 
vimą perskaitė visų trijų Bnl- 
tiečių karinių organizacijų su- 
yaziavime dalyvavusių vienetus, 
pacituodamas ir pavardes, kas 
tuos vienetus atstovaują.

šį suvažiavimą organizuqjant 
didžioji darbo našta atiteko1 vi
suomenės veikč/ui St. Jokūbai
čiui su šeima. Atstovu suvažiavi- 
mui svečiams vaišes paruošė š. 
Marija Jokubaitienė; padedant 
š. š. D. Jckųbaitytei ir A. štoš- 
kienei.

Buvęs Baltic.Veterans League 
in Canada pirmininku A. Jurs 
kadenciją baigė ir dabar šios or
ganizacijos pirmininko pareigas 
perėmė St. Jokūbaitis iš Toron
to. , ■ . ■ : ■

Suvažiavimui labąi sumaniai 
piiminiųkavo Stasys Jokūbaitis 
ir visą progrąmą pj-ayedė valan
da anksčiau kaip buvo numaty-

rauskas atėjo paprastai nusta
tytu la ku, o susirinkimas šį 
kartą pradėtas anksčiau.

Sekretorė perskaitė prae to .. 
susirinkimo protokolą. Kai ku
rie skyrių vedėjai padarė trum
pus pranešimus apie tūs:mus_ 
parengimus.

Susirinkimas buvo trumpas,; 
neę buvo pakviestas stud. Arvy-’ 
das Žitkus, kuris rodė spalvotą 
filmą iš Brazilijos ateitininkų iri 
lietuvių gyvenimo. Mat, jis vizi-j 
tavo vietos jaunimą prieš Liet.* 
B-nės rengiamą kongresą, kuria
me dalyvaus ir Brazilijos 
nimo. Puikūs vaizdai 
.Paulo ir Pė » de Žaneis o. 
jaunimas, s ir nekam 
v iš kai, bet d

jau-:

iv.:

ka tai
4A i

tu va, kuri,

rnes iiihIl m 
ti kavute su py: 
vavo dautj vi ei

nas t 
. Buvo

0’Z*ė

b.ug.amą ma 
sukalbėjo kan. V. 73ė 

Baigus suvažiavimą vėliavoms 
sąliųtuojaųUrinuziką-: sugrotą Es
ti jos, Latvijos ir Lietuvos 'him- 
nus- J.. Šarapničkas

sis menesius, kc! įtikino John 
Hinckley turėti vienos valandos 
pasikaicėjimą televizijoj. Ji at
ėmė pasikalbėjimą iš CBS. John 
Hinckley pasikėsino prieš prez.

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS

1983 m. balandžio 13 d, ,7:45 
v?.l. Marquette Parka parapijos 
salėje pirn į. P. Binkis pradėjo 
sus rinkimą ir sukalbėjo maldą, 
nes dvasios vadas kąn. V. Zaka-

Roagano gyvybę

o Sykį paklausiau Bernard 
Shaw, ar daug moterų susituo
kia iš meilės.

—- Visos, — atsakė jumoristas^ 
neabejodamas. — Tik kaikurios 
jų įsimyli į pinigus.

4

Endowment

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
' seniausia, didžiausia ir, turtingiausia lietuvių fraternal 

r&anizacija,Jlietuviams .ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

. y darbus dirbai ’ 
' • » b ; •»** * * < ’

' z X v V- - ?* £ Y V r

SLA n_ išmokėjo daugiau, kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
Ą i aporsud’ir nariams;

SLA —apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLĄ neieško pelno 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 

■u, ^Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
. . .< >. Suatyieni-priie. ajjsidi^usti iki $10,000.
SLĄ— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

■. Įnsura^c^/kurį ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
f," \' ,adk^jo-mpįsid Jįr □ų gyvenimo pradžiai.
SLA’— vaikusjapc^u&įa..pigia terminuota apdrauda: už 
;. >$1,000 apdraudę suma temoka tik $3.00 metams.

' ‘‘r"- V . T ■' . *c

yrą. vjSįoise. lietuviu kolonijose. : ;
‘-p^Kreipkitės^4 savo apylinkės kuopų veikėjus,

- •-jie'rjtimš įti eM gelbės į SLA įsirašyti..
f.Galite iktęilrtisfir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
T. 307 W;;a»ft.^ New Yftrį N.Y. 10001 
; Tel. (212) 563-221Q ’: ■ , • , .

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

If
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GedftMirb kalną Vilniuje birbta bubėjo pašfėijM Sovietu 
' kari^ B hė kbih'uhistų paAijos pftmtašiš seki^tBKūt 

linas galėjo tokį dalyką primihU gbh. čėrftf&heVškftv 
o thš jau būbį žihojęš, kada ir ką piifeirj’ti- Sniečkus jūl 
buvo čėWačhOVfckfo Užfrontėje, kad jo nepasiėktų joki- 
vokiečių kulka aVba Vėjas heatpūstų fronto dūmų. Kai; 
Sniečkūs žBlėfO pasiekti Gedimino k^hą, jėlgU j!fe buv
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Stalino įsakymas Antanui Sniečkui
Vakar pakrapstėme Mikasės Meškauskienės atsimi

nimų apie Antaną Sniečkų paviršių, o šiandien norime 
priminti Stalino įsakymą, grįžti į Vilnių ir Gedimino kal
ne iškėlti haėi’orialistinę Lietuvos vėliavą.

Daugelis nenorės patikėti tokia nesąmone, bet Me
čislovas Gedvilą, vienintelis lietuvis kartu šū Shfe'čkum. 
buvo pakviestas į Kremlių, kad išklausytų Stalino Įsa
kymą jie tiktai jpąmįnėtiėm’ dviem vyram, bet. ir. ten bu- 
yųsi^t^Tat^ąifi's J. Kalnberziniūi bei; V. Laciū^ ir ‘estams 
— N. Kaųtanui bei A. Veimeriui.

Pas Staliną Įiim^^kviMa visk eile kitų Sovietų val
džios parrigūnį —V.-Molotovas, M. Kalininas. Ten buvo . 
pakviesta ir daugiau žmonių, bet Užtenka žinoti, kad ten 
1944 m. liepos pradžioje buvo Sniečkus ir Gedvilą.

Kremliuje visi buvo nuvesti į Stalino kabinetą, kūr 
prie stalo stovėjo pypkę rūkantis Stalinas ir pranešė apie 
liepos viduryje ruošiamą Vilniaus išlaisvinimą.

— Draugai lietuviai, būkite pasiruošę, — tarė jieinS 
Stalinas. — Jau galite vykti arčiau Lietuvos, į 3-jo Balta 
rusuos fronto vado gen. 1 Černiachovskio štabą. Jūsų; 
draugų latvių ir estų sostinės bus išvaduotos kiek vėliūli.

Bet pats įdditti^ilfeiAs. Stalino pareiškimas buvo pa
darytas Antanui Sftiėckūi. Iki šio meto ši Stalino pastaba, 
niekur spaudoje nebuvo minėta. Jos nepaminėjo nė vie-: 
nas latvis arba estas. Jos nepaminėjo aukštesni pareigu- - 
nai. Kiekvienas .jų žodis buvo čekistų kontroliuojamas. 
Kaip Sniečkus, tūip ir Gedvilą ilgainiui gyvi išsilaikė, 
bet Sniečkus niekad heūž'siminė, o Macys Gedvilą tiktai 
kovo mėnesį paleido. '

Gedvilą tvirtina, kad Stalinas kreipėsi į Sniečkų ir 
tarė:

“Užtikrinkite, kad Vilniaus išvadavimo dieną 
ant Gedimino bokšto plevėšU'os lietuviška nacioiia- 
linė vėliava”. (123 psl.)

Stalinas, ištaręs šiuos žodžius, atsisveikino ir išėjo, 
niekam žodžio netardamas.

Kyla klausimas, kuriais sumetimais Stalinas būtų

Šhiečkūš galėj
kikentas bėhi žb kHbmetrų nuo piriftųjų ftėhlo Bhijų j

PAgailaū ^tSifciŪs būtų pėsakęs £ėh. Krylovui, kuri 1 
vyfcūšlūi vūdovavb Sdvietų tankų div^ijai. Stalinas žino j 
jū, k&fl gėh. ČėrihfeeWvŠkiui vadovavo visam Ifr'ehto rur j 
žūi, bet ruožą p'ralauždaVb gen. Krylovo tankai. Vokiečia; j 
bandė sustabdyti Černiachovskio dalinius. Kai jie ryžda ! 
vosi, tai iūsūš sustabdydavo. Sustabdydavo ir pati gėr < 
Krylovą. Vienas kitas jo tankas nosį įkišdavo į vokiečių 
laikomas pozicijas, tankas užsiliepsnodavo ir kariai su į 
spirgėdavo, tai kito tanko ton vieton KryloVas jau he 
siųsdavo.

černi’achovskis galėjo panašiai saugoti kartūs. kn; 
Krylovas saugodavo savo tankus. Bet Černiachovskis br 
vo kitokio būdo karo vadas, jeigu kulkosvaidžiai išklo-; 
dėvė riebią Sovietų karių kuopą, tai jis siųsdavo antrą ę 
-Jėigū to nėūžtėkdaVo, tūi į tas pačiis pinkles riųsdavo; 
>-čią kuopą, bet poziciją paimdavo. Vargas būdavo tūnis 

kapitonui, kuris nenorėdavo vesti savorJkarių į kryžminę 
kulkosvaidžių ugnį, bet lūkėdavo eiti ir kojas ■patiesti

-Sovietų karo jėgos Vilniaus nepaėmė be mūšio, kaip 
:Įi‘e tikėjosi. Vilniaus priemiesčiuose .Vyko pašipfiėšini- 
lias. Sovietų artilerijai įsakyta griauti Vilniaus mūrus, 
kad 'gynėjai neturėtų apsaugos. Gal Stalinui rūpėjo gauti; 
paramą pačiariie Vilniuje. Jeigu Vilniuje, Gedimino kaine 
bus iškelta tautinė Lietuvės vėliava, tai gal jis tikėjosi. 
kad lietuviai padės rusams nuginkluoti žmones, kovojan
čius prieš- VįMįun kojos įžengti negalinčiuš Černiachov
skio dalinius. Stalinas galėjo naudoti visas priemonės 
Lietuvai okupuoti, galėjo ir šitokiais sumetimais patarti^ 
Šniėekūi ’Ge'dirnino kalne iškelti tautinę Lietuvos vėliavą^

Bet Stalinas galėjo turėti ir kitų^šųmėtimų-. Stalinas' 
žinojo, kad gen. čemiaehoyškiš hefeiš' jOkiąjUx Šhiččkuiį 
savo ruože kelti tautinės Lietuvos vėliavos; Toks arąsūo-: 
lis būtų vietoje likviduotas. Jam nebūtų jokia reikalo įh 
černrachoVskib klausti. Tautinė vėliavą iškėlusį Sniečkų 
būtų nušovęs bet kuris Černiachovskio karininkas, ir nei 
šuo nėsūlotų. Kad 'Sniečkus btivo jdffitašfe ,Ė|ėtUvOs ko
munistų partijos sekretorius — Meko Ūėreiškė. '^rriętų 
Sąjungoje komunistai turi būti Sovietų karo jėgų įran- 
kiai. Maršalas Grečka pakėlė Leonidą Brežnevą -į mar- 
š'ėlUs Viėh tik 'todėl, kad jis šūtiko ’dubti Šbvfėtų karo jė- 
gOttlS viskį, ko jos iš Sovietų valdžios prase^,^: << įi,

Caro laikais kariuomenės vadovybei riskb neduoda
vo, ko. jai reikėjo. Kėrenškis kariūorifeft'ėš Vadejfc/bę ttahdė 
šūVaidyti, Užtat kariai prieš Kerenskį ir sųfelo. Beninas 
prižadėjo TuėnaČevskiui duoti viską, kad tiktai jis gintų 
Sovietų valdžią. Brežnevas sekė Lenino pėdofnis.

O gal Stalinas turėjo kitų sūmetita^-. Ua! jis norėjo 
Sukompibmitlioti Sniečkų ir šitokiu būdu atsikratyti 
Sniečkaus. Tuo metu užfrontėje buvo ir pulk. Tranas 
Pėh’ohiš. jis tikriAd'avd kiekvieną lietuvį, kuris būdavo 
paimtas Sovietų kariuomenėn. Jis pirmas’ būtų tardęs 
Sniečkų, drįsusi vykdyti paskutinį Stalino įsakymą, jis 
likvidavo šimtus jaunų lietuvių, patekusių į Sovietų karo 
jėgas. Jis būtų labai lengvai likvidavęs ir Sniečkų, iš-

t

riūoihenės vadui? Juk kiekvienam turėjo būti &Wu, khi

i
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-vatihjiS'iioš iTfehibiftko Jordl donas nupieštas Viduržemiu iii. o* vafiSa
———v.-., ■■ r-------------i--------------- - . -y

'.■ LIETUVOS ATSTOVYBES ROMAI
niems jSrtėiflniš. Tbiiąu jJš.'pa 
ptšče IM. fer. iAžatiską plMčiau , 
supnžmČIfifti organizacijų Sto
vus su vykdomais rūmų rėstaū- 
tavimo ‘darbais. •\

Inž. Gr. Lazausko pranešimas. 
. 'Rūmai

Lietuvos, atstovybės iūinąi;.yia 
pastatyti 19'09 /metais. LieYUyė^ 
vyriausybė juos'nupirko
(Kiek prisimenu iš nepriėjau/ 
somos Lietuvos spaudos,; riįp'ai: 
buvo nupirkti garra. palankiomis 
sąiygcžnis. Namo saviųš^tas-.pą-j 
prašęs, kad Lietuvos, 
kas metai mokėtų viso namo su-. 
tartą nuomą per 12 metų ir po' 
12 metų, namas būsiąs visai ap
mokėtas ir pereisiąs, pilnon Lie
tuvos Valdžios nuošavybėn. A.
Pi;)-. Prie namo yra’du sklypai: 
vienas prie 16-tos -šrVės, o kitas, 
namo užpakaLyį&/.Deširrėje na
mo pusėje, žiūrint iš priekio, už

'■ / (Pabaiga)
■ . .f Įį • -'X" ‘ •

T3ąr trūko 18,000 dol. Tai sumai 
pagreitintai šurinkti, nes visi 
darbai, pagal ‘pasifaš^tas sutartis 
'(kontraktus) ,. tūri' būti baigti ir 
atsiskaityta iki š.’ m. 'gegužės 1 

.’d.i Jodei, vajaus •k'diiifslja š. m. 
kbvoib d.- išsiuntinėjo kelis tūks-_ 
taričius - laiškų — prašymų, kad 
iiriiTOtą/sumą iŠ,900 dbi. pasi- 
t^&ijgjtU^f^koti iki š.' m. gegų- 
jžėsi Jid’.YF’agąl; Lietuyoš;. atstovo 
■^^'/ĘScjSų'cprahešim'ą Inž. Gr. 
Oąajjfe,Mi š. pu Įsąlandžioi 

a gauta 10§-,ĖK)0 dol..
kiąY-siūšti tiėsibg; Lie-. 

tuv-GSutafetovybei šiuo Adresu:

a’

‘^rėety N. W.
D; ė/ŽOOM

< i ■ ♦,f ‘ r \ , t

f Pen^.’vjV.5^ndis:sAxo .ir,dr. 
:Bąč^.& v^dtt-firi^rdžiai Į»dė- 
-kaja' Uz- .afik&š ristoms Iretūviš-

w £arie' yra^Kuboš ąjnh^ada, ga- 

į•■■'•_>: yiena klausimo pūšė.' K‘Odėi Mečys Gėd-
rila, M- Šųmauskas, Pranas Petronis ir nėt R.'Šarmaitis 

šio mėto tylėjo -ėpie. įį| Stalino pareiškimą? Šiandien 
..•jžiT-fiiĄ;StąHhp; liėi Sniečkaus. Tai kuriam galui 
.jiems reikėjo kelti viešumon tokj Stalino įsakymą Snieč
kui? Visi žino,’ kad .Sniečkus jokios vėliavos Gedimino ar 
kokiame kitėme kalne neiškėlė, tai kuriam galui dabar 
leista Gedvilai ’ šitą klausimą kelti viešumon? Jei Lietu
voje būtų laisva spauda, tai šis klausimas išryškėtų, bet 
dabar Lietuvoje veikiantieji komunistai tylės, kaip jie 
tylėjo 40meliį.

Amerikon jau atėjo keli komunistai, vienas kitas 
daug žino, bet-jie tyli. Jais pasitikėti negalima. Tikrovės

kėlusi ar bandžiusį iškelti tautinę vėliavą Gedimino kalne, pasakyti jie dar negali, o gal ir nenori.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Į tai atsakė linksma daina: 
Vienas vhrgaš šu kitu 
Kryžkėlėje Šoka.

Kam čia šokti šokinėti.
Kai vargeliai ėda?
Ei, ei, ei!

Zbyška, išgirdęs tokį atsakymą, susimąstė.
Tuo metu daina nutilo ir tas pats balsas 

paklausė:
— O kaip senasis Macka laikbši? Dar kvė

puoja?
Macka pakilo vežime ir htsakė:
— Dėl DievOy čia kažkokie saviškiai!
Zbyškk pavarė arklį pikinyh:
— Kas teiraujasi Aptė $Iačką}
— Kaimynas Zychas iš Zgožėlicų. Jau

savaitę joju paskui jus iė teiraujuosi pakeliui 
žmon’ų,

— O viešpatie, dėde! Zyc’nas čia, — sušuko 
Zbyška.

It pradėjo linksmai sveikintis, rreš ZychAS 
tikrai buv-» jų kai*ryi.as, o, be to, geras ir visų 
dėl savo links nūn u labai mėgiamas žmogus.

— Na, kaip laikotės? — klausinėjo kratyda
mas Mackus can.fa.

visė

— tai jus pamatyti, atrodo, kad jau 
bšatffė ^ačihiftė Ėogdaniece. — atsakė Macka.

— fefš jiims yra, nes girdėjau, kad jus vo
kiečiai perkovė?

— Berovė šūnbroliai! Ir geležies atplaiša 
šdftkiulių įstrigo...

— Bij'čk Dievo, na ir kas? Ar bandėte lokio 
Hhfe) '

— Matote! — tarė Zbyška, — kiekvienas pa
taria lokio taukus gerti. Kad tik Bogdaniecą pa
siekčiau ! Tuojau su kirviu prie bičių drevės eisiu 
tykoti.

— Gal Jagienka turės.
— Kuri Jagienka? Nes jūsų buvo Malgoch- 

nht —paklausė Macka. , 1
į — Kas ta Malgochna! Per IV M’ykėlą W 
į jaū trečias ttfdifo, kaip ji kapines^ ilsisi. Taupi 
būVo tfiotėn&Rė^ duok jai amžiną atilsį, Dieve. Bet 

’ Jėgienkė pasekė ją, nurs ir jauna...
Už ktonėfio šviečia kupstas. 
KokiA močia, tokia dtlkra.
Ei! ei, ei!

O Malgochnai kalbėjau: nelipk į pušį, kai tau 
per penkiasdešimt metų. Bet ji nė — įlipo, o čia1

ūkininkauti buvo V^ęrtV Ir iš pušies iškrito — 
žiūrėkite, žmonėm! f '

I — Nukrito,, kaip -konkorėžis žiemą... O ir 
liūdėjau, žinote?. Palaidojęs, taip iš.gailesčio pa
sigėriau, kad tHš. dieijiąšūhah^ negalėjo pąžadin- 

jti. Manė, kad ir aš:nu§ĖcąpafUbsių. P paskui kiek 
'priverkiau, tai kibiran netilptų. Bet ūldfiinkauti 
ir Jagienka moka. Dbbar ^jskąs ant jos -gMvos.

— Aš. vos ją atsimenu.'Kai išvažiaVAū, buvo 
. nedidesnė iiž kirva,kotą. Apačia arklio .gėlėje pra
lįsti, galva arklio pilvo nepa'iietuš. Bet tas jau 

' seniai feuvo, tūrėjo jau.išaUgti.
- -— Per šv. Agotą'jjaigė penkioliktuosius me-

:hėfltačtau.

’ * > x w * * r - «

man lygu nelaisvei.
- Mačka, nor&ir Hgqpis būdamas, i 
bant apie karą, atkišo.-ą^Bią ir paklaus

-r Gal buvote jU iftfidgarkščiu Vj^iūtu priė 
Vofksloš? •'fč

‘j - feuvau, — Hnkbritai atsakė ZyėMas. — Bet 
Dievas ihafi nesiAėlkėTaimės: nugalėjo* Mus Edi- 

tWfef. Pi^Usi&^^Aiius SBtiakTo- 
šaka nulūžo ir bumptelėjo. Tai jums pasakoja, torius nekirs tavę^ir^HL kaip kRkščbiAių rite- 
nes net duobę žemėje išmušė, bet tik trečią dieną^ r»ai daro, bet iš tolo iš'lahkų šaudo. Jei tu jį pri- 
išleido paskutinį atodūsį.

— Pasigailėk jos, Dieve! — tarė Macka. 
Atsimenu, atsimenu... kai į šonūs įsirėmusi 
žvelgdavo, t šiene slė T

■kal-

remsiu tai išspruks ir vėl šaudys. Daryk tu juo, ką 
nedaręs! Nes, matote, mūsų kariuomeihk riteriai 
dMžiėVoM & Miko lt Mkė: hhkokti fte-

i. Bet reikės, nei kardu ištraukti — arklių kanopomis

na stipriai saugoma. 1979 m. ten 
sprogo kažkieno padėta bomba 
ir Lietuvos atstovybės rūmams 
išbyrėjo nuo to sprogimo beveik 
XTSi lingai. Kitų nuostolių nepa- 

f^Hėš kokią ta metų, 
Lfeta'Voš paštarttinybės j ajonas 

Į sudni% labai blogą vaizdą — ap
linkui tėli fitatėsi daug apšepu-

l *5d, ntrskūfusfo juody no. Pasku- 
j ‘ift^iis metais tas rajonas page- 
I rėfo ir VK; ^gerėja. Dabar tie ap- 
I skūbe rantai net kelių rajonų 
I aplinkoje jau nugriauti ir sta- 
i iomi nauji, dideli puošnesni na- 
! tnai. (Tame rajone dar yra Is

panijos, Meksikos, Lenkijos ir 
kitu ambasadų rūmai. Iš “Tėviš-

ės Ž burių”).
Dabar apie vidų.

Kai Įe’n: i pasiuntinybę, tai pir... 
įname (aukšte, kainoje pusėje 
yra Lietuvos atstovo raštinė, su 
iškabintais buvusių Lietuvos 
prėžiJėtitų. paveikslais ir kitais 
žymia-š eksponatais — politi
niais irzistorihiais. Kai užlipi Į 
iiiitlą aŪlčštą, dešinėje pusėje 
yi'-a svečių priėmimo kambarys, 
gana puošnus, o kairėje pusėje 
yra valgomasis.^ Jis yra ne vien 
Valgomasis, bet ir konferencijų

rriingasl Tarne aukšte galima tal- 
omti apie 1Š0 asmenų. Trečiame 
aukšte yra W vlehas gyvenamas 
būtas, kuriame gyvena dr. Bąč- 
kišj. .Ketvirtas aukštas yra pa- 
vėrštas archyvu. Ten yra sūde- 
tit ir -įvąįbūs efesponatai, mani- 
keri'al •net-lietuviškos, lėlės iš P. 
ryžtaųs f^>d.ps. Yra net atsi
ras lėlių Kš^barys. Penktame 
laukštė - Vra tik ’mažas antstatas, 

.‘lyg savotiškas bokštas, kuriame- 

. yra- tik ' du • kambariai, kuriuose
Patogūs 

-;-^"UvnjiSrS ’Kdi ' kas siūlo tą

nįį namb is'/aiždą. Namo rūsys, 
tai'tikros katakombos. Ten tal- 
oinama visa šildymo sistema ir 
įvairūs sandeliai-. Dabartiniu 
nSetu šildymui yra naudojamos 
dujos — gazas. Tuose ątstovy- 
bęs iiūinuose jriąn-' t^m -bšti at- 

. ’ Mikais. -Kai už-
ėini i. antra aukštą, tas vadina- 
•inąs. valgomasis kambarys yiša-

/da bųday^/iož&ryiįš' Jau tada 
dubų ir si enu tinkas, buvę gero
kai .aptfūpeįę. Visus svečius pri
mindavo’ ar vaišindavo tik 
ežnimo kambaryje.

Remonto darbai

Jau sutvarkytas stogas, 
gai ir pati blogoji siena, iš 
bos ambasados pusės.. Lietaus 
metu per tą sieną vanduo sun
kėsi i vidų. Taip pat reikėjo pa
keisti ir visą elektros sistemą. 

.Visi laidai pasenę, izoliacija tru
panti.

(Bus daugiau)

pti- 
ž

PILKITE JAV TAUPYMO BONUS

tuos šliužus sutraiškysime”. Taip jie gyrėsi, o 
strėlės kad pradėjo, skraidyti, net tamsu pasidarė 
— ir baigta! Vos tik vienas iš dešimties gyvas 
išliko. Patikėsite? Didesnė dalis kariuomenės ir 
septynios dešimtys lietuvių ir rusų kunigaikščių 
kovos lauke pasiliko, b kiek bajorų ir įvairių 
dvariškių ir kitokių? — per dvi savaites nesu- 

i skaičiuotum.
| ~ Girdėjau, —
ritelių taip j5at •nėmhždi žnvė.

j — Nėt ir deVyhi fa^yžiūočiai, neš ir jie turėjo 
j Vytautui tarnauti. O mūsiškių taip pat trūnys, nes 
žinote, kiti ir apie save apsidairo, bet he mūsiš- 
K®, fr Didyšh tCtfhigafkttfš švaistėsi kaip 
vėtha — l&feaj įLįiiė S §utiąuyČ, b jpačf&rh — 
nieko! Žuvo Špi&ė k Melsti no, ih ksĮrdinmkas 
BeiVtotak, Ir taurininkas Mikalojus, ir Prakopa’s, 
ir Predayas, ir Dobrogostas, ir Jaska įš Lazeri- 
cų, ir Kainas iš Bambravos. ir PeVrilcai iš Milo- 
sfą’vds. ir Ščeperis, ir Oderskis. ir Tomka Lagoda. 
Kas čia juos visus išskaičiuos? O kitus mačiau 
taip strėlių privalytus, kad atrodė kaip negan i 
ežiai. Nfet juokas ėmė j juos žiūrint!

adejo juoktis, fyg pasakotų apie 
uyKus, ir staiga uždainavo:

> pertraukė Macka. — Ir mūsų

linksmiausius du _ . ,__ „
Ir pažinai tu totorių, 
Rai jis kailį tali iM rinko !

(Biri daugiau)

ridav. April 2*2. 1983
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GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

■ SPECIAL T B*; AKIŲ UGO4 

*907 Wes, 103rd Street 

valandos pagal ausi tano.

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDtTQ.AS IR CHIRURGAS

Westchester Community klinikos į 
Medicinos direktorius

193S S. Manheim Westchester, III. 
YALANDOb- 3—y darbo dienomis 

ir kas antra šeštadienį 8—3 ▼<! 

TeL: 562-2727 arba 562-2728

' f. -4

Funeral Home and Cremation Service -

-

L
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r. Augusunaviciaus paveiksiąsPavasaris Lietuvoje

s

į
t— Lietuvių Žagarės klubo eilinis 

nariu susirinkimas įvyks šeštadienį, 
balandž-o 23 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman. Nariai 
prašomi atsilankyti, nes yra svarbių 
reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Chicagos Lietuvių Suvalkiečių drau
gijos narių susirinkimas įvyks penk- 
tadienį, balandžio 22 d., 6 vai. vakarp 
Vyč.ų salėje, 2455 W. 47th St. Nariai 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikaių aptarti. Po susir.n- 
kimo bus vaišės.

E. Strungys

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

tokiu adresu:

Naujieuos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 606U&

^^iHHiiniiiiuiiuiik-iiiiddUHwni^iniiiJUIlUUiijiuiuuiUiliHlUiniltl^tflllUHllUUlIllIlllilllilllllllllll^UlIlWlh.

SUSIRINKIMU

Charles Stasukaitis
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS“ DAIMID

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

kalba lietuviškai 
2413 W. 71*t St. T»L 737-5149 

tiicrma rtu, Pritaiko * Irinin* 

ir 'contact tenaei".

UjAZNASSEIBUTIS 
iNKSTV, t'USLIS IR 

■'KOSTATOS CHIRURGU A 
:65a WEST Mrd STRIKT

Qfi*® teletoaes: 774-28M, 
wdMcijM tolei: 441-4544

r L U ii i D A

Moterų klubo veikla
Brighton Parko Lietuvių Mo

terų klubo susirinkimas įvyko 
balandžio 7 d. Anelės salėje. Pir
mininkė Nellie Skinulis atidarė 
susirinkimą, pasveikino susirin
kusias nares ir pranešė liūdną 
žinią, kad mirė trys mūsų klubo 
narės — Stella Zur, Emily Pre- 
legauskas ir'Anna Trijonis. Vi
sos narės atsistojo ir susikaupu
sios tylos minute pagerbė miru
sias. Joms buvo suteikta vaini
kai ir garbės grąbnešės, o jų 
šeimoms išreikšta gili užuo
jauta.

Buvo perskaitytas praeito 
sirinkimo protokolas ir kiti 
rašai. Visi buvo priimti.

Pranešta, kad sirgo Anna 
Štumbris, Anna Trijonis (vėliau 
mirė), Petronėle Zigmant, Della 
Kirklis ir Sophie Doran. Sergan
čioms palinkėta greit pasveikti.

Po susirinkimo buvo vaišės ir 
malonūs pašnekesiai.

Sekantis narių susirinkimas 
Įvyks gegužės 5 dieną.

Eugenija Strungys, koresp.

su-
UŽ-

VASARIO 16 MINĖJIMAI VOKIETIJOJ
mą.

i 
rostatos, inkstų ir ilapumo

takų chirurgija..
JV25 CEN1HAL AVBL 

->t Petersburg, Fla. 337 Ii 
let (813) 321-420*

-'■‘KRAUSTYMAI

-•idimai — Plirt apdrtv*
ŽEMA KAINA i

nimarn MAStfiT ChlTĮĮt j
ir VISA korteles.

4. tERSNAS. T«L 925-40*4

(Tęsinys)

Gausiomis poezijos citatomis 
išpuoštą paskaitą skaitė Vytau; 
tas Bernotas, iš Memmingeno. 
Jis apžvelgė garbingą Lietuvos 
praeitį ir jos laisvės kovas. Ilges
nis negu 20 nepriklausomo gy
venimo metų laikotarpis įgalino 
išugdyti patriotišką jaunąją kar
tą. Nemažiau patriotiškai nusi
teikęs ir dabartinis Lietuvos jau
nimas. Ir mes, gyvendami sve
tur, turime išlikti gerais lietu
viais, kad išsilaisvinusi tėvynė 

, galėtų mus priglausti kaip gerus 
vaikus.

Dviem išėjimais 14 dainų pa
dainavo solistė Nelė Paltinienė, 
magnetofono juostelėmis:-- bei 
vargonėliais palydima Arvydo 
Paltino, iš Mannheimo, susilauk- 7 z
darna triukšmingų klausytojų

Bad Zwischenahn

Vasario 16 minėjimas čia pra
dėtas-kun. dek. V. Šarkos ir kun. 
P. Girčiaus konceelebrUotomis 
šv. mišiomis. Šventinį pamoks
lą pasakė kun. P. Girčius. Bu-, 
vo giedamos lietuviškos giesmės.

Parapijos salėje minėjimą ati
darė ir paskaitą skaitė L. B. 
apylinkės, pirmininkas Oswald 
Krause. Maironio ir Augustai- 
tytėš-Vaičiūnienės eilėraščius 
raiškiai 'deklamavo mokyt. D. 
Grinienė. Susikaupimo minute 
pagerbti Lietuvos laisvės kovo
tojai.

Po. programos linksmai leis
tas Jaikas --dainuojant ir šokant. 
Grcyo plokstelių muziką ir akor. 
dėoništaš O. Krause.

■ Vok. Biuletenis 
(Pabaiga)

KĄ TURIM PRISIMINTI 
VIENOS DIENOS EIGOJE

vai- 
grei-

M OViNG 
apdrausta* pertraustyma* 

a Įvairių atstumų, 

ANTANAS VILIMAS 
<•1. 376-18*2 arka 27449M

• Mokytojas pasakoja 
karus: ‘‘Tuštuma gamtoje 
tai kuom nors užsipildo”...

— Ne visad, ponas mokytojau,. 
— pastebi Jonukas. — Aš per
daug išspaudžiau dantims valyti 
pastos iš tūbelės ir kai mėginau 
atgal įstumti, tai jokiu būdu ne
lindo”...

ra, vos prieš pusmetį ^atvykusi 
iš Lietuvos, jau spėjo įsijungti 
į meninį Vokietijos lietuvių gy
venimą ir jį pagyvinti.

Lietuvos vokiečių draugijos 
atstovė K. Wilde savo gražius 
jausmus Lietuvai išreiškė pusiau 
vokiškai, pusiau lietuviškai pa
rašytu eilėraščiu. Sugiedotas Lie
tuvos himnas.

Prie skanių užkandžių ir ka
vutės ilgai truko draugiški pokal
biai ir nuoširdus lietuviškas ben
dravimas.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1I

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Šalia visų kitų kasdieninių 
^arbų, kuriuos- turime atlikti, 
verta prisiminti ir kaikuriuos • 
kitus dalykėlius, kurie turi ne- j 
mažai reikšmės ir vienos dienos Į 
laikotarpyje. . į

Būkime kiek galima Unksmes- 1 
ni, nes tas suteiks _ apsaugą 
jurus patiems ir jūsų artimie
siems. Laimingesni momentai 
vėtai pasirdiškia • ijtiems, kurių 
veiduose atspindi rūstybė ir 
piktumas.

Kasdieną bandykime pratur
tinti savo protą, stengdamiesi 
ką nors naujo išmokti ar patir-v 
;i. Nebūkime protiniai “loafe- 
iai” arba tinginiai, nes tas blo

gai atsiliepia į mūsų bendrą sa
vijautą. ;

Bandykime padaryti ką nors 
;ero kitiems savo tautiečiams. 
Jeparodykime kiekvienname 

žingsnyje nepasitenkinimų kitų 
elgesiu arba ištartu žodžiu; jūs 
galite būti įžeisti kuom nors, 
>et tegul tas pasilieka tik jūsų 
rinioje.

Siekimės būti laimingesniais, 
"erėkimės gamtos grožybėmis, 
ypač dabar, pavasariui viešint 
pas mus, ir parodykime daugiau 
nuoširdumo saviškiams bei pa- 
ustamiems.

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Muenster-W.estf.

VLB -Muensterjo apylinkė dau
gelį metų neberodė jokių gyvy- 
oės žymių. Todėl 1982 gruodžio 
<5 įvykęs susirinkimas pavadin
ąs ne atsteigiamuoju, bet stei
giamuoju susirinkimu. Pirminin
kavo Dominika Gotšalkienė, se
kretoriavo dr. med. Dana Got- 
.alkaitė.

Į apylinkės valdybą išrinkti: 
pirmininku Mečys Kiužauskas, 
š Warenaorfo ir vicepirmininke 
'oei iėdininke dr. med. Dana Got- 
.alkaitė' iš Muensterio. Kontro- 
.ierės — dr. med. Ira Gotšaikai- 
.ė ir Irma Mauzienė. Pasisakyta 
jž naujų narių verbavimą ir or
ganizuotą lietuvišką veiklą.

Hannover
SOPULE. BARČUS
MUUO i&iMOS VALANDOS LB

'159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 6OR29

'edėja — Aldona Dairiai* 
Tolofj 773-1543

“Lietuvos Aidai* 
<AZ1 BRAZDilONYT*

Sesuaiemaia ir aekmalianiali " 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stotie* WQPA - 1498 AM 

trualiuoiamoa ii mūsų studies 
Marquette Perta

Stm LESS M!

HEART AND HEALTH habits started early 1* chQdhoed its 1969 Heart Fund Campaign here and in 8500 other 
can reduce the risk of heart attack in later life, according communities through February. The Heart Fund supports 

your Heart Associatioa. The Assodatioa to condoednj r^aarch, educatfe* CPmnraniV service program’-

Nuo 1914 metų
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

fRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

£929 SC. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 69455 

Tel. 59^9400

m
MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION 

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

Žem. Saksonijos sostinės 
apylinkės pi< nininkui G. Pūdy- 
maičiui ir netrukus iždininkei 
A. Vilkienei : .irus, apylinkė bu
vo likusi be vadovybės. 1983 i 
sausio 8 Kaiedų eglutės proga 
įvykusiame VLB Hannovcrio 
apylinkės narių susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: nirminin. 
kas Vitas Ram.mauskas, buv. Va
sario 16 gimnazijos tarnautojas, 
vicepirmininkė Anelė Kalinaus
kienė ir i,alininkas Algirdą-’ 
Pralis, buvęs Vasario 16 gimna
zijos mokinys.

Kontrolieriai — Petrė Pralie- 
nė ir Jonas Jakobas.

« Zuikio ranka nepagausi.

Aikštes automobiliams pastatyti

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

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

:ū

Kx*±en nuo pirmadienio Iki peni 
tadiemo 8:30 vaL vakaro.

Vi*oa Ūkio* ii WCEV stotis*,
v banga 1400 AM.

St Petersburg, FIs-, 11:30 vsL p.p
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga

2S4S W. 71»t Stredl
Chicago, fllinoo 60621

Tetef. 778-5374

VASAITIS-BUTKUS 4

Add Years to Lives of Your Children
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

<XA O* 
SH»X5
DOCTOR* 

RffiULACLY.

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

S3
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Montessori mokykla

Albbr KcTLn'i, iš Matquet’e 
Parko, pratęsė pron .meratą vie- 
neriems metams ir pridėjo $55 
Naujieną paramai. •

į širdingai, dėkojame už nuola
tinę prranių. j

AI.Tcs Lake apskr. skyrius, 
per pirm. Alkertj Vi iką, iš 

! East Chicagp, kai., atsiuntė $20 
Naujienoms paremti. *
Ačiū. Į
P. Tamulionis, iš Cleveland, 

Oh o, rašo: t t
I ‘‘S: mėiu $103: $15 prenume- ( 
i ratai pratęsti. $5 už kalendorių 
t ir >'50 Naujienų paramai. Be to, 
■■ širdingai dėkui Naujienų tend- , 
Į radarb ains — Sviloniui, dr. V.
Dargini, D. Tričhnei, A. Pieš-Į 
kiu;, A. Juškevičienei bei ki-

rael’.ię darbo konferenciją. ( 
Lie.avių visuomenė ir orga

nizacijos kvi.eiai'.ms g insis; joje 
daly vau i. i

Chicagos I.i-t. Taryba ( 
_______ 1— _ >

M r'jt’ef'.? Parko BALFo 
5-to skyriaus valdyba kviečia 
visuotini metini narių ir prijau
čiančių'ų susirinkimų, kurs1

įvyks balandžiu 21 d., 11:30 vai., 
tuoj po pamaldų, švč. Mergelės 
Marijos Gimimo parapijos sa-į 
lėj?. Prašoma kuo skaitlingiau 
susirinkime dalyvauti.

Bus valdybos ir kontrolės ko
misijos pranešina!, naujos val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai. Valdyba

INFORMACIJA IR AKCIJA 
KGB - 031 REIKALAIS

Lietuviams ginti komitetas 
i sekmadieni, balandžio mėn. 
11 d., 2 vai. popiet, Jaunimo

Ifijcrnl. i*fni — PardavlimH . Namai, lanU — Par^rrlaaM 
REAL ESTATE FOR SALE | RIAL S STATI FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
UI ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUULAIS.

z DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANACSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tek 847-7747 
<

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY!

LIETUVIŠKAS VAIKŲ DARŽELIS
Kriaučeliūnų vardo Vaikų Na

rveliuose, 2743 W. Lith. Plaza 
Court (69th Str.), Chicago, HL, 
veikia montessoriniais principais 
vedamas lietuviškas priešmokyk
linio amžiaus vaikų darželis. Tai 
vienintelis tos rūšies darželis vi
same pasaulyje, įsteigtas 1963 m. 
Amerikos Lietuvių Montessori 
Draugijos. Darželis šiais metais 
atšventė dvidešimtmetį. Kas 
metais jį lanko maždaug 30 Mar
quette Parko apylinkės lietuviu
kų ir iš tolimesnių priemiesčių 
atvežti.

Kodėl šitoks darželis svarbus 
jaunoms lietuviškoms šeimoms? 
Pirmiausia, montessorinė auklė
jimo sistema'yr^ pątraukli ir vai
kui natūrali. Aplinka ir moky
mo medžiaga yra taip paruoštos, 
kad vaikas savarankiškai gaji 
Ūiębti. ši juslinė medžįaga yra 
paruošta iš praktiško gyvenimo, 
kalbos, matematikos, geografi
jos, gamtos ir meno sričių, ir duŲ 
da pagrindus tolimesniam kūry
bingam mokymuisi.

Lygiai svarbu tėvams yra liė- 
'.tuvių kalbos ir kultūros verty
bių perdavimas savo vaikamą; 
šitą uždavinį Vaikų Nameliai; at-

liek:, pasigėrėtinai. Klasės sie
nos yra papuoštos lietuvių daili
ninkų tapyba, drožiniais, plaka
tais, Lietuvos žemėlapiu, Vytimi, 
kryžiumi ir koplytėle. Ant len
tynų stovi Marijos statula, lietu
viškos lėlės, gaubliai, skulptū
ros, gyvi augalai ir žuvelės. Prie 
sienos stovi didžiulė Lietuvos 
vėliava. Visas mokinimas vyks
ta lietuviu kalba. Susirinkus vai 
kams i bendrą rateli, vyksta pa
sikalbėjimai įvairiomis temomis, 
deklamuojami eilėra'Uiai, dai
nuojamos dainos ir sekami lie
tuviški šokiai.

Vaikai greitai susidraugauja, ir 
tos draugystės tęsiamos lituanis
tinėse mokyklose ir padrąsina 
įsijungti į lietuviškas organizaci
jas, o vėliau į — lietuvišką vei
klą. Šiame darželyje žengę pir
muosius lietuviu bendruomenės 

C

žingsnius, dirbdami ir žaisdami 
su bendraamžiais, mūsų vaikai 
subręs į lietuviškai kalbančius, 
tautiniai susipratusius visuome
nės narius.

Kriaūčeliūno vardo Vaikų Na
meliuose, nuo rugsėjo mėn.. 
veiks dvi klasėš. kurios susirinks 
penkiom savaitės dienom po 3

valandas. Rytais nuo 8:30 iki 
11:30 v. vyks klasė lietuvių kal
ba. Joje bus pabrėžiama tvirtas 
lietuviu kalbos nasisavinimas ir

■i Aleksas Ambrose,

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

j koresponden- Centro kavinėje reng a informa- 
{ eini pranešimą, kaip KGB k’.as- 
Į loja dokumentus, ap’’e lietuvių 

•. • tardymus, remiantis sovietiniais
.itylojai priešė <|okumenteis ir tt.

prenumeratą melams ir paninė. Kaftės adv p žumbakis r.,.
1 S3 Razgaitienė ir dr. V. Stankus, 
( komiteto pirmininkas.
j Visuomenė kviečiama gausiai 

IS . dalyvauti.
Lietuviams ginti komitetas

tiems Naujien
tams. Sėkmės i 

Dūkui.

jos praturtinimas, susipažinimas į N?ujienas: 
su tautos tradicijomis ir bend-1 
ravimas su bendraamžiais, ben-: 
drakalbiais vaikais. Po pietų, j 
nuo 12:30 iki 3:30 v., vyks kla-} 
sė anglų kalba, kurioje bus pri
imami ir nelietuvių kilmės vai
kai. Lietuvių kalba bus prista-J 
tomą kaip “svetima kalba”. ĮI 
kiekvieną klasę priimami maž- , 
daug 20 mokinių nuo 2% iki (Jrbaitis, iš East Chicago, Ind.; 
4% metų amžiaus. Vaikas gali . 1 
lankyti darželi 3 metus. i Trenton, Mich., Alfonsas Pieži-

Gegužės 1 d., sekm., nuo 1 iki nis, iš Hot Spring 
p. p. Vaikų Nameliai bus zas Ulevičius;

iMich.;
( po S5 — M. Augutis, iš Rock-

$30 — D. Brr.zdžicnis, iš Los 
Anglies, Calif.;

po $25 — P. Gronskienė, i.'. 
Marquette Parko ir Juozas Liut- 
kenis. iš Brighton Pa'rko;

po $15 — J. Danilevičienė, iš 
Marquette Parko, A. Pautienis, 
iš Cleveland, Ohio, F. Razgai- 
tis, iš Seven Hills, Ohio, ir A.

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas 
ko paskola.

5 ir
imokėjimas. Savinin-

5 kambarius. Centri- 
atskiras kiekvienam

MŪRINIS—2 po 
nis šildymas, 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan-
gai. švarus. SS2.900. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

po $10 — Joseph Martin, iš

Ark. ir Juo- 
jš South Haven,5 v.

atidari visuomenės apžiūrėjimui
Tuo metu bus galima užregis-
truoti vaikus rudens semestrui, ford, Ill., K. Braze, iš Oak Lawn. į

Kviečiame visus lietuvius ir
amerikiečius, besidominčius dar
želiu, atvykti pas mus geg. 1 d. 
Norintieji daugiau informacijų, 
prašomi paskambinti rytais Į1 
Namelius, tel. 476-4999. I

8 Iš senesnių laikų oro spė
liojimų: jei birželio mėnesio 
pradžia yra lietinga, tai rugiapjū
tė bus sėkminga. EEo/as

I1L, Berta Hoyer, iš Brighton 
Parko, Z. Mišauskas, iš Union 
Pier, Mich., Lucille Samoa, iš 
Marquette Parko ir V. Yuodelis, 

[ iš Ičdmonton, Altą;
po $5 už kalendorių Jonas 

J. N. j Bernctaitis, iš Borneo, Mieli., P. 
j Plestys, iš Marquette Parko ir 
Į Povilas Teresevičius, iš Brighton 

Parko.
Širdingai dėkojame visiems.

— Chicagcs Lietuvių Taryba 
š.m. balandžio 24 d. 2 vai. p.p. 
Lietuvių Tautiniuose namuose, 
6422 So. Kedzie Avė., šaukia

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

O - ■ ■ ■■■■.......... —
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lekfiTą.

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, I 
garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

Mike Šileikio apsakymų knyg» 
“Lincija” 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. R 60629.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-Sd METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui autonwbllia 
Liability apdraudimas pensiaia- 

kams. Kreiptis:

4*45 So. ASHLAND. AVI. 
TeL 523-8775

i

i

HELP WANTED —\ MALE-FEMALE 
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

rESlAftlENTAl
Tuo reikalu jums gali dau<; 

padėti teisininko Prano ŠUL> 
paruoštą, — teisėjo Alphon<*. 
WET I .S peržiūrėta, “Šūduos 
išleista Įmyga su iegališkomi- 
formomis

Knyga bu formomis gauna 
•ni Naujienų administracijoje

1

$250.00 TO $500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly pay checks 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 anch ad- 
dress to: AMFICO, Hiring Dept. 77, 
1040 Lone Star Dr., New Braun
fels. TX. 78130.

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

ARVYDAS KIELA
. 6557 S. .Taiman Avenue 

'Chicago, IL 60629
434-9*655 ar 737-1711 (

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

Laikrodžiai Ir brangenybėm 
Pardavimai b Taisymas 
2*44 West 8<Hh StTMf 
Tel. REpublIc 7-1*43

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

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO .RAILOS 
NŪS IB AST YNAI

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL 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

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

Tarot Card Readings
Š10

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Astrological-

Nuomos
RENTING IN GENERAL

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus :

P.. MEDAS; 4059 Archer Avėnut,;

Chicago, III. 60631 Tal. YA 7-5910

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

KNYCĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta.

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
—**

Naujienose galima gaud nepaprastai įdomius gydy
tojo, vixunmenė$> veikėjo ir rašytojo aUiminimu^

Dr. A. GuMeu — MINTYS IR DARBAI, 259 psL, liečia 19B5 
metų jvykiuA, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ii 
•uairūnininų , _________

Dr. A. J. Guseen — DANTYS, jų priežiūra, avelkata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnase) — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
fcMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik _ ___

Galim A taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ČekJ arba 
money orderj, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo išlaidom*.

18.00

84.00
83.00

82.06

ITKI KALBTMD CHICAGO, DC

BRIDGEPORTE, arti 35-tos ir. Eme
rald. išnuomojamas 3 kambarių butas 
1-ame aukšte, kiemo pusėj, suaugu
siems. Skambinti LA 3-1387.

—------ -----------—.—-. .....

M. šį M K U S f 
.. • ■ -z.”1

Notiry Public ’
INCOME TAX SĖRVIC1 

4259 S. Maplewood, Tel* 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, gimiirilĮ 
iškvietimai, pildomi pilietybei pra* 

šymai ir kitokie blankaL

PERSONAL
Asmenų Ieško homeowners policy

NAŠLE priimtų protinga vyrą arba 
moteri gyventi Beverly Woods apy
linkėje. Asmuo turi mokėti vairuoti 
mašiną. Pageidauja apie 65 m. 
sininka. Rašyti:

Box 268
% Naujienos
1739 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

ENERGY
WiSE '

Organize car poob ta 
sava gaaolln*.
Doni ba a Bom LoaM

pen-
IVAVi W. Hfh U 
Zv«r*. Park, IU. 
4O64X - 424-M54

SiaTt farm-F'iv anj Casueity Co *•( >T

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLA1TIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6506 S. Kadzle Ava.
Chicago, 111. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAATĮ “NAUJIENOS*’

Q — Naujienas, Chicago, 8, DI. Friday, April 1983
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