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IRANAS UŽDARE KOMUNISTUS, VARO ŠNIPUI
ITALIJOS PREZIDENTAS SANDRO
PERTINI PALEIDO PARLAMENTA

i NAUJAS PARLAMENTAS BUS RENKAMAS BIRŽELIO 
MĖNESĮ, VISOS PARTIJOS .RUOŠIASI

ROMA, Italija. — Antradienį 
Italijos prezidentas Sandro Per
lini prašė Senato pirmininką 
nepaleisti Senato, nes jis buvo 
įsitikinęs, kad dažni rinkimai 
nepakeičia gyventojų nuotaikų 
ir parlamentas negali susitarti. 
Ketvirtadienį pats prezidentas 
Pertini paleido parlamentą ir 
paskelbė birželio mėn. rinki
mus. Prezidentas manė, kad 
krikščionių demokratų partijos 
vadovybė pajėgs paskirti kitą 
politiką, kuris pajėgs vykdyti 
svarbias krašto reformas, bet 
krikšč. demokratai tokio politi
ko nerado. '

KrikšČ. demokratai buvo pasi
žadėję pravesti žemės refonną, 
siūlė paimti pagrindai! kun. M. 
Krupavičiaus planą, bet nė vie
nas politikas nepajėgė rimtai 
šios programos imtis.

Antroji problema yra mafijos 
galia Sicilijos mi-estuosri*r viso
je Napolio. srityje. Karabinierių 
generolas dalia Cliiesą buvo pa
siryžęs šį klausimą paliesti iš 
pagrindų, bet jis su žmona buvo 
nušauti ir visas planas sustojo. 
Mafijos atstoyš'i '.-Įaįvai valdo 
mi nėtąs . prbvinciją<ri? Ji$L.prade
da plėsti šavo, gaĮiąt j Italijos 
šiaurę, . yv

Prez. Pertini pritaria1 šioms 
reformoms, bet iš’patarė socia
listams neskubėti, tačiau jie ne
teko kantrybės ir išėjo iš koali
cijos, ;kai Fanfani nepajėgė gauti 
krikščionių vadų pritarimo že
mės reformai. Pats Fanfani yra 
linkęs pravesti kad ir mažą re
formą, bet jis .nesudarė tokiam 
klausimui reikalirigos.- krikščio
nių dėrifokratų daugumoj.

Italijos komunistai 
nenori rinkimų

Kitos politinės partijos rinki
mų nebijo, bet šį kartą komu- 
istai tvli. Praeitu rinkimu metu 
komunistai pralaimėjo apie 20 
atstovų. Jiems labai- pakenkė 
“raudonosios brigados” teroris
tai. Jie buvo pagrobę JAV gene
rolą. bet italų policija pajėgė 
išaiškinti vietą, kur generolas 
buvo laikomas, ir jį išlaisvino. 
Tada į policijos rankas pateko 
daug adresų, padėjusių policijai 
suimti nemaža teroristų ir su 
jais dirbusių komunistų skai
čių. Italai yra priešingi žmonių 
žudymui. Komnnistai gali netek
ti kelių parlamento narių ir šį 
kartą.

Jeigu sustiprės mažos koalici 
nes partijos, tai galimas daik
tas, kad naujas parlamentas ga-

lės pravesti žemės reformą, bčt 
jei keliais nariais sustiprės vien 
krikščionys demokratai, tai že
mės reformos gali ir nebūti. 
Krikščionys demokratai priklau
so nuo Quirinalo. Partijos nuta
rimus vetuoja Quirinale sėdin
tieji italai.

POLICIJA ĮSILAUŽĖ
Į VARŠUVOS VIENUOLYNĄ
VARŠUVA, Lenkija. — Ant

radienį Varšuvoje buvo įvykdy- 
ir Kanados parlamento nariai, 
racija. 8,000 darbininkų išėjo: 
gatvėn, susikabino rankonris ir. 
reikalavo Laisvės -darbininkams 
ir Solidarumo sąjūdžiui. Jie vie
šai- minėjo -Konstitucijos dieną.

Jaruzelskio policija pradėjo 
guminėmis lazdomis pulti de
monstrantus. Vienus gerokai su-~ 
mušė, olkiliems pavyko pabėgti 

’ ir įsmukti į yienuolyną. Policija 
pralaužė, vięhuplyno duris, įsi-

kiekvieną viduje -sutiktą: žifibgu. > 
Gavo darbininkai, bet gavo' ir 
vienuoliai, drįsusiejj iŠ savo- vie
nučių j^K^A^alvą ir pą^iūrėtir

AMERIKA NEPRIPAŽĮSTA 
LIETUVOS OKUPACIJOS
National Geographic žurnalui 

protestavo vienas skaitytojas,, 
kad tas leidinys neseniai at-į 
spausdintame žemėlapyje pa: o-į 
do Vakarinį krantą Palestinoje, į 
priklausantį Izraeliui. Girdi, zur

inamas n.turi teisės spręsti sienas 
tarp valstybių. Žurnalo redak
cija sutinka, kad ji negali ir ne- į 
nori į sienų nusta'ymą įsileisti. : 
Mūsų žemėlapiai, girdi, jokiu 
būdu nenustato juridinių sienų, 
liet mes turime rodyti rubežius, 
nors jie yru ir disputuojami, to
kius, kokie jie yra šiandien, kaip 
keliautojas, ten nuvykęs, juos 

ras. ;

Redakcija nurodo, kad žurna-I 
lo žemėlapiai dabartiniu laiku • 
rodo Li.tuvą, Estiją ir Latviją-; 
Rusijos ribose, nors tų šalių pa- Į 
grobimo Jungtinės Amerikos j 
Valstybės nepripažino ir nepri
pažįsta.

National Geographic žurnalas' 
yra plačiai pasaulyje skaitomas, i 
Jis turi virš 8 milijonų tiražą. Į 

_____________ i 
Bri tų premjerė Margaret Į 

IradėjoMaužytr Thatcher;, gali^ šaukit; rinjcimirij 
biržeijd rnedėsį? nes’darbiečtai * 
laimi ‘pąpildohius rinkimus.

I . — >'■ ir ■

UŽDRAUDĖ KOMUNISTŲ PARTIJA 
VEIKTI IRANO TERITORIJOJE

PASIKVIETĖ SOVIETŲ AMBASADORIŲ UŽS. MINISTERIJ' 
IR ĮSAKĖ 18 DIPLOMATŲ IŠVAŽIUOTI PER 48 VALANDJ

TEHERANAS. — Irano vy- imsis agitacinio darbo, tai 
riausybė trečiadienį nutarė už-Tbus 
daryti Irano komunistų partiją,; teismui. 1 
šnipinėjusią Sovietų Sąjungai, minisleris
Tą savo nutarimą trečiadienio ambasadorių Vii K. Boldyrev 

vyriausybė pranešė per [įsakė jam tuojau išsiųsti iš
kad visi krašto, no 18 šnipinėjanėių Sovietų ■

suimtas ir atiduotas iste
Irano užsienio reik 

pasikvietė Sov

’ ~prižadėję.
: Jiįm’^^SiL^.mitetui traukti teis- 

’iniiaū nepildančius Gamtai glo
boti įstaigos patvarkymų.EGIPTAS^UŽMEGS RYŠIUI?

i^jįKREMLIUMI

KAIRAS-. — Egipto vyriausy
bė rengiasi užmegzti diplomatic 
nius ry’šius šuj Sovietų • Sąjunga. 
Egipto prezidentas Anwar Sadaį 
tas 1981 metais nutraukė sau-? 
tykius su Sovietų Sąjunga.

Sovietų .valdžia paliko labai žinoti be susitarimo. Mubarakas
daug visokios karo medžiagos' 
Egipte, kai buvęs prezidentas' 
įsakė Sovietų jėgoms išsikraus
tyti. Rusai norėjo, kad Egiptas 
jiems sumokėtų stambias su
mas. Sadatas paprašė skolas ge
riau paskirstyti, kad lengviau 
būtų mokėti, bet Brežnevas ne-

Iš Nigerijos buvo išvyti pusantro milijono Togo, Benino 
ir Čado darbininkų, bet ap:e trečdalis jų jau grįžo į Ni

geriją, nes vietos, ūkininkai be jų pagalbos 
nepajėgia prižiūrėti laukų.

SOCIALISTAS KALF.VT SORSA 
SUDARĖ SUOMIŲ KABINETĄ

SOCIALDEMOKRATAI VALDYS 8 MINISTERIJAS, 
CENTRO PARTIJA — PENKTAS

vakare 
radijo stotis, 
gyventojai žinotų apie komu
nistų partijos narių dabartinę 
būklę.

j Praeitą savaitę radijo stotin 
buvo pakviestas Irano komunis
tų _partijos (Tude) sekretorius 
N'usedin Kianuri. Jis laisvai pa
pasakojo apie Irano komunistų 
partijos veiklą. Jis pasisakė, 
kad jis nuo 1945 metų bendra
darbiavęs su Sovietų vyriausy
bės atstovais ir Sovietų diplo- 

' matais pačiame Irane. Jis pa- 
■ i-eiskė, kad ne tiktai jis pats,

lomatų.
Irano vyriausybė davė So 

tų šnipams 18 valandas 
kraustyti iš Irano teritorijos

Paaiškėjo, kad septyni au 
komunistų partijos pareigi 
prisipažino, kad jie duodavo 
vietų valdžios pareigūnams 
no vyriausybės nutarimus : 
karo ir vidaus reikalus.

JAU TRYS DIENOS INDJ 
PEŠASI SU SICHAIS

NEW DELBI, Indija. —
; dienos, kai eina krūvi 

' muštynės tarp indų ir Pur 
provincijoj gyvenančių sicht

bet ir kiti partijos nariai palaikė .trys 
'gerus santykius su Sovietų am-’ 
basados atstovais.

Viešas partijos sekretoriaus kartą kovos eina Patiala mie 
įKiapuri, jirisipąžipinias, kad kuris yrą apie 130 mylių Į ši

• J-jfeike -.žinias-- Sovietų diplomą- ^vakarius nuo New Delhi, 
tams apie Irano vidaus reikalus, 

'' b.ūtį.xp.ągi'indg.s koniurųs- 
, r^pąrtijųtMnlaryti ir./U^Iraiišli

__A^t kokią josios veiklą? viso-Te Patiala mieste. Miesto c 
teritorijoje. - j.-c jau mirtinai sumušti

j - Irano komunistų partija pri- žmonės. Jie buvo nugabenti 
šidijo prie Iii tilps R. Chomeini 

OTTAWA, Kanada. — Prem- vesto-.perversmo prieš Irano. sa-
jeras Pierre Trūdeau pareiškė, člibi^riątisylię. Komunistai‘Sk-j 
kad Jurijus Andropovas, pasiū- dalyvavo pačiame pfer-
lęs suskaičiuoti turimas viduti- Cersį^'-?p vėliau prisidėjo-prie 

Choiii-.' inio organizuojamos isla
miškos vyriausybės gynimo ir 
su^tiwiniAip-'- Buvę |acho .k§,įįUi

Trudeau pareiškė, kad tis tuo- Ųąndėnuyersti islamiška Irank) 
Vyriausybę, bet patys islanile- 
čia:, komunistų padedami, nuo 
jos gynėsi; Apskaičiuojama, ka i 
dabartiniu metu Irane yra apie 
2,000 veiklių komunistų. ) 
^ Trečiadienio vakare vyriausy-' 
bą jau suėmė ir padėjo į kalėji- 
ęng-76 Irano komunistu parti
joj, narius už poros valandų po 
tp; kai radijo, ir televizijos ąfo- 
tjs -pranešė krašto uyvenlojanis, 
kad Irano komunistų narliia in
formuota, ir bet kokia josios 
veikla Trižftė - sustabdyta. 'Jeigu 
b-t kuris kitas partijos narys

Kaip indai, tair ir sieliai, 
siginklavę kardais, akmeni 
ir geležies virbalais, muša vii

HELSINKIS, Suomija.— Suo-i 
miai išsirinko naują parlamen- 

(ta kovo mėnesį, bet liktai tre- 
Į čiadienį pajėgė sudaryti naują 

Paskutinė d’ena rsgistruo- ministerių kabinetą.
ti- ginklus buvo pra'eitą antra-' Socialdemokratai pravedė dau- 
dienį, bet miesto taryba rengia- giausia narių į 200 atstovų par- 
sLpratęsti fegistravimo laiką. ; lamentą, užtat buvęs premjeras 

.... . --------- ------ ■ . Sorsa buvo įpareigotas sudaryti 
naują kabinetą. Jam teko labai 
ilgai tart’s su kitomis oolitinė
mis partijomis, nes kiekviena 

( norėjo valdyti didesnį ministe- 
i rijų kiekį. Centro partija turi 

beveik ketvirtadali parlamento 
nariu skaičiaus, tai gavo penkias 
ministerijas valdvti. Daugiau at
stovų pravedė ūkininkų partija. 
Ji turėjo tiktai penkis atstovus, 

. o dabar pravedė dar vienuolika, 
i Ji gavo dvi ministeri jas.

Dar vra vadinama “liaudies 
Į partija”. Ji tain nat <ravo dvi mi- 
I nisferijas valdvti. “Liaudies par- 
į tijos” nariai r-’škė didel:u nre- 
; tenziiu i ministerijas. Jie norėjo 
j gauti “geras” ministerijas, svar- 
! besnes. l>ct dabar, kai gyvento- 
i iu balsų nepajėgia gauti, tai di
deliu pretenzijų iau nebeturi.

Ūkininku partija pravedė dau
giau atstovų, nes rinkiminės 

i kampanijos metu j:e gerokai 
j kritikavo buvusiu vvriausvbc. 
į Kai n-snaudžia, bet turi kantrv- 
; bės a:škinti žmonėms, ko jie 
1 sieks parlamente, tai tada ir bal- 
I su daugiau gauna.

Suomiai pasitikėjo socialistais 
karų metu. Taneris kvietė visus i 

; kovon prieš Sovietų karo jėgas, 
j todėl už socialistus suomiai ir 
, balsavo. Ne dyvai. kad parla- 
• mente jie gali pravesti siūlomus 
įstatymui. . į

sutikęs, tai Sadatas liepė išva-

sutiktų skolas mokėti, bet visas 
reikalas turi būti aptartas.

Maskva nori greičiau susitar-' 
Vi ir gauti pinigus, bet Muba- 
rakas bijo, kad rusai neužrūs
tintu. JA V-ių, kurios dabar egip
tiečiams duoda įvairios medžia
gos už milijonines sumas.

KALENDORELIS
Gegužės 6: Jonas Apašt., Liu

cijus, Baltuolis, Gaiva, Pomalis, 
Lilė, Rotautas. , ..

. Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:54.
Oris šiltesnis, vėjuotai.

Italijos prezidentas Sandro Pertini trečiadienį 
paleido parlamentą ir, paskelbė naujus parla

mento rinkimus birželio mėn.

MASKVAI NEPATINKA 
ŠVEICARŲ NUTARIMAS

MASKVA, Rusija.—Prieš dvi 
j savaites šveicarų vyriuasybė su- 
’ rinko visus Novosti agentūros 

Šveicarijoje tarnautojus ir liepė

PIERRE TRUDEAU PRI
TARIA ANDROPOVUI

nio dvdžio atomines raketas, ir 
sumažinti jų skaičių, padarė 
žingsni reikalinga kryptimi.

įau paskambinsiąs prez. Reiga
nui, kad dabar pradėtų pasitari
mus su Andropovu, nes dabar 
yra kuo tartis.

Kanados šiaurėje amerik’ečiai 
bando savo raketas. Protestuoja 
ne liktai vietos gyventojai, bet 
taip pat protestuoja ir Kanados 
oarlamento nariai.

Trudeau jau yra buvęs Mask
voje ir turėjo prosos nasimatvti 
su Andronovu. Pastebėjo, kad 
jis yra įdomus, turi tikslių ži
nių. šneka trumpa’, bet apie rei
kalą. Tiktai jo laikas kalboms 
buvęs labai trumpas.

jiems vis:ems tuojau išvažiuoti, 
šveicarai pakvi lė Berne vei- 
kianč’os Novosti agentūros pir
mininką Aleksejų Dumovą. įtei
kė jam šveicaru teisingumo de
partamento tiksliai surašytus 
kallmimus ir įsakė visiems tos 
agentūros tarnautojams susi
rinkti savo valizas ir pirmu lėk
tuvu patraukti tiesiai į Maskvą. 
Ketvirtadienį Novosti paskelbė 
pasipiktinimą. Jie tvirt’na. kad 
šveicarų prokuratūra neturėjusi 
tikslių žinių.

Amerikoj taip pat yra Mask
voje leidžiamų Novosėių agentų. 
Jie zuja po visą kraštą ir el
giasi taip, kaip tie laikraščio 
žmonės elgėsi Šveicarijoje? No- 
vosčių korespondentų ?tari>e yra į 
ir lietuvis. Jis negali Amerikon 
atvažiuoti lietuviško laikraščio 
vardu, tai atvažiuoja Novosti 
redakcijos vardu.

A. Gromyka yi 
giausias žmogt 
povo. Gegužės 
rado metu Gro

šalia J. A ndropovo.

goninę, bet gydytojai nepaj 
jų atgaivinti.

Kovos eina tarp indusų 
Akali Dai s’ohų grupės. Jie 
kalauja, kad premjerė In< 
Gandhi padarytų sieliams kt 
religines ir politines koncesi 
bet premjerė pareiškė, kad 
prašomos koncesijos yra prie 
gos Indijos konstitucijai. Ji 
kariuomenę, kaip padarė su 
šamais Assamo musulmor 
Juos apgynė.

JERUZALĖ,’Izraelis. — 1 
r"torius George Shultz per 
savaites įtikino Menachem 
gina, kad atšauktų savo ka 
iš Libano. Dar yra keli mi 
teria’, kurie nesutinka su sel 
toriaus Shultz pasiūlymais, 
naujas Izraelio štabo virš! 
kas vra pasiruošęs atšautki 
vo ginkluotas pajėgas iš Lib:

Sekretorius jau vra pasi 
šęs skris'i į Siriją ;r kalbėti: 
prezideniu apie reikalą atša 
Sirijos karius iš Libano. Dar 
ko radijas tvirtina, kad Sir 
karia1 ta’p lengvai n išeis š 
bano, bet sekretorius Shultz 
kelis argmentus. kurie gali 
vemti Siriją atšaukti savo 
rius iš L bano. Gal'mas daik 
kad j<igii Sirijos kariai r 
trauks, tada Izraelio kariai p 
ruoš ir s r’jiečivs iš-turns 
Libano.

— Jare Byrne, norėd: 
baig i susisiekimą 
paskolino pustrečio 
lerių bankrutuojar- 
vei.

m'lijono
•iui ben.

Argentinos laivas, tur 
išplaukti į Falklando s; 
d dėlės audros buvo priver 
grįžti i Madryn uostą. Iš ten

uždiaūsla išplaukti; :



ANTANAS BLAŽYS RAŠO APIE 
KARIBŲ SALOS MOKYKLĄ

nori mokvtis.

“Brangus ponas Jiasėiauske.
Sveiki gyvi! Kaip laikotės, ir 

K2.ip. ten reikalai atrodo Chica- 
goj;? Norėčiau, kad žiema pas 
Jus nebūtų tokia bloga.

Leiskite man šį tą pasakyti 
ape mano nuotykius ir gyve
nimą.

Montserato sala, kurioje da
bar gyvenu , ir mokausi, yra la
ba: maža sala, turinti liktai apie 
10,000 gyventojų. Bet joje labai

Rūmų j patogų, nors ir čia kasdien da- 
1 rosi vis karščiau ir drėgniau, kai

touiobilis gali pravažiuoti. Nie
ko stebėtina pamatyti pajk#k*je 

graužiančias avis, tup tarpu 
kai jas ganantis piemuo miega 
po kukavo medžiu.

Pivmoutli vra mažos salos * •>
centras. Mediniai namai s# v, 
.Lenas greta kilo..kiekvienas jų 
nudažytas kitokia spalva, žmo- į 
nes susirenka mieste kiek vi. ną 
rytą. Kai kurie eina į rinką, ne- 
u..iuią jckio stogo. Kiti stovi- 
.riiOji g.itsė; kampuose ir par- 

‘ la/.nėjn vaisius arba žemės rie
šutus, o kiti skubinėja aplinkui 
ir prašinėja.

Visi salos gyver. o ja. yra 
draugiška ir padorūs. Saloje b> 
ve k nėra jokių nusikaltimų. Vis 
lėlio saloje yra keli pikti nusi 
kallčliai, vagią vaisius ir auto
mobilių dalis. Monseral saloje 
yra ka.ėjimas. Jis yra kitoje rin
kos pusėj;, miestelio viduryje. 
Kaliniai verčiami dirbti. Jie tu
ri plauti žolę pakelėse. Turi 
piauti tą žolę, kurią avys negali 
nuskinti. Tuo tarpu kalėjimo 
gargai juos seka, ginkluoti tik
tai švilpuku.

Gyvenimas čia bėga taip, kaip 
jis hėgo par daugelį metų, labai 
lųažai kuo primindamas' mcdęr- 
nią friyiijzaclją. Dauguma tų na
mų iškiio, kai saloje buvo pa- 
SJatyla medicinos mokykla. Ji 
labai praktiška ir joje labai ge
ra atmosfera mokytis.

^ledicinos mokykla pastatyta 
•'Šalia kalvos, ugnikalnio papė
dėje. Iš mokyklos gali matyti 
Plymouth ir visą Karibų jūrą. 
Mokyklos aplinka yra niod:rni, 
pagražinta gėlėmis ir krūmais. 
Ten yrą astuoni nimiąi, miega
mieji, dveji namai paskaitoms.

,Aį Marčiulionis — Keturi Evangelistai

* pavergtoms uuioms Plačiau kai 70 žmonių, kas mūsų apyiinkt- 
bėjo apię §. m. pradžioje vykusią je jaune visai mažai- Šeiminin- 
Eujopos par limento sesi ją, ku- kės vaišino visus šiltais pietu- 
rioje taip plačiai nagrinėtas ir skanumynais, kava. Veikė
iškeltas Pabaltijo* valstybių irt įvairių gėrimų bufetas. Visi tu-
tuo pačiu mūsų tautos reikalais. 
Galutinoje išvadoje didelės dau- mę loterijoj, kuri buvo gausi ne

blogais fantais, šeštadienio po
pietė prabėgo gražioje lietuviš-imta rezoliucija, smerkianti 

pavergėjus. Po paskaitos buvo’ koję nuotaikoje ir buvo pagei- 
paklausimų į kuriuos davimų, kad tokių gegužinių bū

tų rengiama dažniau. Balio val
dyba dėkoja visiems dalyviams, 
ypatingai, kurie prisidėjo savo 
auka ar darbu prie gegužinės pa
sisekimo. Pelno gauta 450 dol.

KLARA VIRŠKUVIENĖ
Kovo men. 31 d. per NBC sto

ties televiziją po 12 vai. žinių 
pasirodė- 5 min. mūsų lietuvė 
Klara Virškuvienė sų savo dar
bo margučiais. Pasipuošusi tau-" 
tiniais rūbais, gintaro karoliais, 
ji garsino margučiu marginimo 
meną ir papročius. Jos margu
čiai buvo žavūs. Ji papasakojo 
apie darbo techniką, kad dalis jų 
yra išmarginti vašku, o dalis iš- 
skutinėti peiliuku. Baigdama iš- 
tarė net kelis žodžius lietuviškai, 
palinkėdama Linksmų Velykų! 
Klara su vyru Juozu Viršku yra 
Lake Worth miesto gyventojai.

keletas 
prelegentas taikliai atsakė.

Be dr. K. Bobelio ir jo žmonos 
Dalios bei sūnius Jono vaišėse 
ir susirinkime dalyvavo VLIKo 
valdybos nariai J. Stukas ir J. 
Daugėla bei Vyčių organizaci
jos centro pirm. L. Stukieuė. 
Susirinkimas baigėsi vaišėmis, 
paruoštomis v-bos narių.

PARUOŠIAMIEJI UŽMOJAI 
JUNO BEACH

Naujų 1984 m. sutikimo rei
kalu posėdis įvyko š. m. balan
džio 21 d. pas V A. Biliūnus. 
Dalyvavo L. B. vietos apylinkės 
pirm. B. Aušrotas, vicepirm. J. 
Mildažis, Palm Beach Pensinint- 
kų klubo pirm. V.' Mickus ir 
Lietuvos Dukterų pirm. A. Biliū
nienė ir BALFo skyriaus pirm. 
V. Biliūnas.

Walter Rask keliauja po pasaulį, b.t neužmiršta 
ir tų, kurie'tikri

Praeitais metais Vladas Ras , 
» .čiauškąs padėjo Antanui Blažiui į 
^įžengti i aukštesnę mokyklą., 
. Blažys ne pirmas, kuriam Wal- į 

. ter Rask investavo dalį savo san- 
.taupu lietuviškam reikalui.

c Iki šiam melui nė vienas, ga-j 
vęs ekonominę Raško paramą,. 
neatsiliepė, tuo tarpu Blažys;

’’ pirmas parašė įdomų laišką,! 
kuris gali būti įdomus ir kitiems 
Amerikos lietuviams, ypač Illi-i

' nois Lietuvių Prekybos
nariams, kasmet padedantiems 
'mokytis norintiems jauniems saulė pakyla.ir artėja. Sala..yra 
berniukams ir mergaitėms. Da-: labąi lapuota . ir A^tlfe^Joje

"Gis jaunuolių paramą priima irt augą įvairiausi yaisiai’ ir’ įvai- 
J*užm:ršta, tuo tarpu Blažys rado j riaus os gėlės. Aš visai nežino-

reikalo parašyti. Tai ne sunkus! jau, kad tokių vaisių ir gėlių 
dalykas, lai smulkmena, bet ta: buvo Žemėje.

« smulkmena ragina tokius žmo 
t* nes, kaip aš, toliau padėti. ’
iZ štai Antano Blažio iaiškįs?''-'1 Tbkįo pločiū/kad Sos vienas ąu-i'dcntų, o aš. imū-'Š+ūns kin-sps

i Salos keliai yra siauručiai ir 
Ųšmąrkiai besisukantieji. Jie yra

ąamas studentų žaidynėms ii 
sportui. Statomos tenisui žaisti 
aikštelės, ir kalbama, kad bus 
Įrengtas baseinas plaukiojimui. 
Bet maudynės, baseinas, gali 
būti vien studentų pageidauja
mas gandas, o ne tikrovė.

Mano klasėje yrrf-apie 120 stu-

biochemiją, genetiką, hislologi- mi tamsoje, bet paskutiniu metu 
ją, embriologiją, anatomiją, gy
domąją psichologiją, anatomi
jos bei histologijos labpralorijas. 
Klasės prasideda 7:30 vai. ryto 
ir baigiasi 4:30 vai. popiet, nuų 
pirmadienio iki penktadienio, 
išskyrus vįęną valandą užkan- 
džiavimiii.

Prięš kelias, savaites pas mus 
ėjo vidurpiečio kvotimai. Man 
pavyko visur. Mokyklos moky
tojai, bendrai paėmus, yra geri. 
Dauguma jų jau anksčiau buvo 
dėstę kitose medicinos mokyk
lose.

Man čia, teisybę pasakius, ne- 
ouvo jokių problemų. Aš pripra-

' tau prie dėstomų dalykų, kaip {noli, kad pasaulyje yra žmogus, 
jie čia buvo dęstonii. Jeigu turi! kuris pasitiki manimi ir mano 

• reikalo su valdžios pareigūnais, (' užsimojimais. * -
lai geriausia paklausti jų paaiš- | Prašau rūpintis savo sveikata 
Kinimų. nes kūaip dalykai susi- j ir gerbūviu.

J maišo ir visas procesas ilgiau 
| užsitęsia.
Į Kartas nuo kario mes palieka-

tas vis rečiau pasitaiko. Praeitą j 
savaitę mums jau įrengė karš
tą vandenį, bet karšto vandens 
negali gauti rytais. Retkarčiais 
sala netenka maisto atsargų, 
netenkame miltų, sviesto, pieno, 
vaistų.

Didžiausioji problema, kokią 
aš šioje mokykloje turėjau, tai

L. B. valdvba nutarus N. Me
tų daugiau nebevuošti, buvo duo
tas sutikimas valdybos vicep. Jo
nui Mildažiui imtis iniciatyvos 
ir susisiekti su visais šioje apy
linkėje veikiančių organizacijų 
pirmininkais ir organizuoti ben
drą N. 1984 Metų sutikimą. Di
deliam malonumui visi pirmi
ninkai nutarė be jokių abejo
nių tokį N. Metų sutikimą ruoš
ti. Tam reikalui sudarytas ko
mitetas: pirm. Jonas Mildažis,

Floridos Lietuvių žinios

IŠNYKSTA INDĖNŲ RASĖ

Dabar šioje didžiausioje Loty
nų Amerikos valstybėje senųjų 
gyventojų beliko apie 200 tūks
tančių. Nors vyriausybė tvirfi- 
na, kad indėnų nykimas* pustab- 
dytas, antropologaiJr misionie-

Cold war

Because winter x Valley Bargr meafW boot, 
adfreezing temperatures All serial < iKmies t© > 
TWtkeshift army wit bout proper ckxhuw, 

nearly enough food, and abort co
oaoccmnorL

k was an armv kxig co crxiraaL 
kM short, on monry

And then the 1
♦<<<

sunkumas gauti reikalingų kny- į aai’ia'> Ą< Bifiūmenė, V. Biliūnas, 
gų. Karlas nuo karto los pamo-j 
ko.ms reikalingos knygos man j 
turi būti atsiunčiamos.

Tuo tarpu aš tiek ir terašysiu.
Aš liktai norėjau Jus pasveikinti

i :r padėkoti už Jūsų suteiktą pa-i 
į raina man mokvtis. Malonu ži-j

Nuoširdžiai spaudžiu dešinę, 
Antanas Blažys

Floridos naujienos

V. Mickus. B. Aušrotas pareiš
kė, kad J is dėl kitų įsipareigoju 
mų įeiti į šį komitetą -negali ir 
į savo vietą.pasiūlė L. Štaškūną. 
L- Staškūnas sutiko. Visas N. 
Metų ruošimo komitetas įsiparei
gojo dirbti ir dėti visas pastan
gas, kad N. Metų sutikimas bū
tų paruoštas visų stropumu ir 
stengtis pltęnkįnti. daugumos 
pageidavimus. Sutarta visiems 
dalintis pinigine atskaitomybe/ 
a gautą pelną pasiųsti į Vokie
tiją, Vasario 16-tos gimnadijai 
paremti. Čia pat buvo svarstomi} sa blogybž. 
visi technikiniai N. Metų ruo
šos reikalai. Sutarta išnuomoti 
St. Paul of the Cross parapijos 

į salę. Erdva, netpli važiuoti, ma- 
i

se gentyse, teigia priešingai. Jų 
nuomone, pavojus išnykti indė-

gu anksčiau... Sakysim,' tš'ėptih- 
tojo dešimtmečio pradžioje .gy
veno .600 kararao gentties indė
nų, dabar jų tėra tik 23 žmonės.

• Jonas: — Aš esu labai susi
rūpinęs. Pradėjo smarkiai snig
ti, o mano žmona yra vidurmre$_

Petras: — Nieko tokio, ji gali 
įeiti į kokią krautuvę.

Jonas: — Tame ir gali būti vi-

DR. KAZYS BOBELIS—JUNO 
BEACH LIETUVIŲ TELKINY

šios kolonijos pirmūnų A. V.; 
Tomkų kvietimu dr. K. Bobelis 
su žmona Dalia ir sūnum Jonu : 
š. m. balandžio 9 d. atsilankė, i 
Čia svečių garbei įvyko vaišės, į kino 
kurių metu šeimininkai Tomkai i 
įteikė dr. K. Bobeliui dovana; - 
skulptūrėlę “knygnešys”,' su
kurtą skulpt. Kulpos-Kulpavi- Į 
čiaus. Kaip tas “knygnešys” y a 
simbolis Lieiuvos apšviėtbs, taip j 
garbus svečias šiais laikais, esant 
Lietuvai vergijoje, yra nešėja.- 
Laisvės... Taip porino šeiminin
kė. 1

Vietos pensininkų klubas, 
naudodamas retą progą, pakvie. > 
ė svečią su paskaita, kuri įvyko Į 

iia pat Metodistų bažnyčios sa- 1 
!ėje-

Klubo pirm. V. Mickus pasvei-
• susirinkusius ir pakvietė 

pravesti klubo narį J. Daugėlą,' 
kuris meistriškai vadovavo. Dar
bų eigoje buvo tik vienas punk
tas: dr. K. Bobelio paskaita, ku-j 
ri tesėsi daugiau valandos laiko. 1

z ’’ * I

Tačiau neatrodė, kad kas nors, 
nuobodžiautų. Paskaita gerai iš. j 
mąstyta, planintga ir savo turi-1 
niu labai aktuali. Išryškino Hel
sinki konferenccijos reikšmę

j SOME Ltcrc (XUSTTRSOei

don’t cut in FSTVEGN CAftS 
THAT AP€ ALjOVV’N.9- SAF5F

iš-

šinoms pastatyti aikštė čia pat 
ir didelė, o taip pat pilnas priva
lumas. Muzikos klausimas su
tartas su Ąžuolu Stelmoku iš 
Chicagos. Bus grojama lietuviš
ka, visiems maloni šokių muzi
ka. Kiti reikalai padiskutuoti, 
tačiau nutarta,’palikti sekančiam 
posėdžiui. Posėdis numatytas 
sušaukti tuoj pat, kai bus su
rinkta visa reikalinga informa-' 
cįja ir valdybos nariai pasiskirs- ’ 
tys pareigomis. Sveikintinas už,! 
mojus.

BĄLFO JUNO BEACH IR 
APYLINKĖS SKYRIUS

Balio Juno Beach ir apylin
kės skyriaus gegužinė įvyko ba
landžio 23 d. Singer Island. Nors 
buvo gana vėjuota diena ir pra- 
načavo lietų, tačiau susirinko
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DETROITO NAUJIENOS
Programos vadovas A. Misiū- 

nas padėkojo ’ organizacijoms, 
L kurios šią Aušros 100 m. sukaktį 

■ suruošė. Padėkojo kartu ir me
ninės dalies atlikėjams bei pu- i 
blikai už gausų atsilankymą. Mi- ‘ 
nėjimas baigtas visiems sugie- 
ęfant Tautos himną.

Šią iškilminga proga buvo su- • 
rengtos ir dvi- parodėlės. Auš- i 
ros gadynės parodėlę suruošė, 
Algirdas Vaitiėkaitis. Parodėlėj į 
buvo pavaizduotas sukilimas, 
žemaičių vysk- M. Valančiaus 
nuotrauka, spaudos draudimo 
laikotarpis ir Aušra. Antroji 
parodėlė vyko mokyklos klasė-1 
jeje, kurią suruošė Viktoras Ve-. 
selka. ir .Juozas jesiūnas Buvo 

! išdėstyta iš medžio įvairių dro-(

Paminėtu Aušros 1G0 metų 
sukaktis

ši sukaktis paminėta man Flo
ridoje' atostogaujant. Nors ir pa
vėluotai,derėčiau Naujienų skaį 
tytojus painformuoti, kad ši su
kaktis buvo ^kilmingai pamiųė 
ta.‘ . >

Aušros sukakti suruošė sekan
čios organizacijos: Detroito Lie
tuvių Kultūros klubas,dšvytūrio 
Jūrų šaulių kuopa, Stasio But
kaus šaulių kuopa, Detroito ra- 
r pvėnai. Kūrėjai savanoriai, VU 
niaus Krašto S-gos skyr. ir Lie
tuvių Žurnalistų iDetroito sky
rius. Minėjimas, prasidėjo ba-- 
Lmdžio 10 d. Ilr3ū vai. Su pa- 

i - r ■ ' t ’ * ■ . . ■

maldomis Šv. Antano šventovėje, 
už gyvus ir mirusius spaudos 
darbuotojus. Mišias atnašavo ir žinių ir Įvairių lietuviškų audi-; 
tai dienai pritaikintą pamokslą nių. z d
oasakė klebonas' kun. Alfonsas Į

. Babonąs.. Minėjimas — akade-. 
mija vyko parapijos salėje. (

Antanas Musteikis, at įdaręs 
minėjimą, pasveikino atsilankiu
sius, o savo žodyje paminėjo, dvi 
Aušras: vieną aušrą, kuri kiek- > 
vieną rytą žadina lietuvį keltis ; 
ir eiti prie darbo, o kitą — lie
tuviu prieš ■ 100 m., spausdintą 
“a4^| kųriųp0admo lietuvį, 
siekti Lįėtuitei' laisvės ir nepri
klausomybės. .. . , ... : - .

Tblimeshėf ’’programai vadb-. 
‘ vaųti buvo, , pakviestas Vilniaus..

Krašto Lietuvių .S-gos pirmu Al-. 
■bęįfaš' Misiūnas^:<kuris sudarė.’ 
prėžidiuihą ir pakvietė- Šv. Ąp- 
tano parap. kleboną kun. Ą. ^ja- 
bbhą, atkalbėti invokaciją. Pa
skaitau buvo pakviestas Vilniaus: 
Kraštų S-goĮ .garbės narys dr. 
Algirdas Budreckisi iš Bostono, 
kuris sava -pasiraitoję apžvelgė; 
Aušros;’ , atsiradimą.?:; Anot j o. 
Aušra nebuvo pirmasis lietuvių 
laikrą^isjmėsį.būyb-įr kitųTą^- 
raščių. Bask’aįtą Įjųvę turiningą 
ir užsitęsė ąpiė valandą Taiko.-

; " * f i’5 * • > \

Po trumpos’- pęrtrąukpsį sekė 
menine■ ląĮiS;? naujai pakeltoje 
scenoje, . mecenatai, esą, 
Oną ir; ^ęsys’Šileikos, Muziko 
Stasio. rŠĮižip; vadovaujamas pą;- 
rapijoš.:inpteriį.choras padaina
vo ęr?-Budriūno-į-mą dalį kaįi- 
tatOs- ?‘Tėv^K namai’’:; Po -jos, 
akto’riu^Y^ąujtas;; Ogilvi^p^ie-

Tautybių festivalis Detroite j

Tautybių šokių festivąlis' įvy
ko gegužės mėn. 1-d. 8 vai. vak., 
šiaurinėje Detroito dalyje, pre-j 
kyvietės patalpos, prie Ever-* 
greėn Rd. Dalyvavo per 17 tau-Į 
tybių, kurių tarpe ir lietuviai su Į 
savo tautiniais’ šbk;a is. Šokius ’ 
atliko “Audinys”, kuriam vado
vavo Rusnė Kasputienė. Lietu
viškų Tūbų margumas ir šokėjų 
grakštumas atkreipė žiūrovų dė- 
męąfcfe susilaukė ,au dringų aplo- 
dismenthų. ' ,
- ■ Valio.Rusnei!!

?. ' ..Ant. Sukauskas

1

i

Muzikantas ’. A. Dagys

NUO TIM0R0 IKI TALINO
Taip buvo pavadintas Michasl. 

Bernard straipsnis, pasirodęs 
.populiariame Australijos laik
raštyje ‘The Age”. Jame apra
šoma neseniai laimėjusios par
lamento rinkimus Australijos 
leiboristų partijos laikysena 

į Baltijos kraštų atžvilgiu. Patėi-

kūnijimas, principų, kurie tu- mai. kurie sieki* autorės kūdl- 
rėtų būti brangūs Tibs raliai”1 kystę, vaikystę ir baigiasi jau- 
žmogaus teisių klausimui demo
kratinių šalių sąžinei. Tas fak
tas, kad š ų žmonių priespauda 
yra mažai ž nonia,’ pdrodo šios 
sąžinės šališkumą”.
J Lietuva, su jos įžymiu Kry

žių kalnu Šiauliuose, yra l iii ka
ina tema velykiniams’ apmąstys 
mams. Nors šveplos, vielos iš- 
niękintojai ir toliau tęsia savo 
piktadarišką darbą, bei jauni
ntas, taip -- jaunimas, pokari
ne karia, patyrusi nieko dau
giau k:;ip sovietinę priespaudą, 
vietoje dingusių kryžių, jų viėr 
tbje slapia pastato naujus kry
žius. Tautinė dvasia nemiršta.

i.oms nepriklausomoms valsty- j>sį |ivOniju tęsiasi toliau. Ar
gi tai ne ironiškas pasityčioji
mas, kad BaUijęs kraštų jau
nuoliai, kurių tėvai kovojo prieš 
sovietinius įsibrovęlius, dabar 
verčiami tarnauti sovietinėje ar
mijoje, kuri, Maskvai .įsakius, 
dabar užkariauja Afganistaną. 
Afganistano patriotai savo atsiA 
šaukimuose kreipiasi į užka
riautojus sekančiais žodžiais: 
?Taip kaip lietuviai, latviai ir 
estai, mes norime gyventi savo 
šalyje, n epriklausomi .nuo rusų 
viešpatavimo. Nepadėkite' Sp:‘ 
y’etų Sąjungos imperialistinei 
politikai! Nešaukite į afganus!” 
i Europos LieĮnvio)

k’ek sk : I ngoj -padėtyje e?an 
Žios Lenkijos ir kitų Rytų bloko 
šalių), llawke vyriausybė po

I \Vhitiamo eratiškų ■ valdymo 
j melų, padėjo gerą pamalą ton- 

' ratįnei kampanijai, kovoje už 
mogaus le;ses. vystyti. t

Viena iš paskutiniųjų Senato 
tkcijų, valdant,-buvusiai vyriau- 

syb. i, buvo senatoriaus Lewis 
pasiūymo priennmąs,^ .kuriuo 

, jis pareiškė, kad "'sovietų kohr 
nizacijos merais 'Baltijos ton
oms buvo daug nusižengta 
megnus .teigiu srityje’', tuo pa- 
:u j’s ragino savo vyriausybę 

pasiūlyti Jungtinių Tautų Asam
blėjai, kad '-‘pripažintų jipsi- 
prendimo teisę šioms buvu-

nysnės dienomis. Knygoje visų 
pirma pasakojama apie autorės 
tėvą, pedagogą, visuomenės veū 
kėją Planą Mašiotą. Bet jis ben< 
dravo su daugeliu ano laiko žmo.- 
nių. Todėl šioje knygoje švyste
li ir kitų kultūros veikėjų šilu e ', 
tai: V. Kudirkos," J. Jablonskio^ 
P. Rimšos, P. Kalpoko, M. ŠikšŲ 
nip ir kitų. • j

Pagal recenzentą, M. Uibšieiią 
parašė.išliekamos vertės atsimk 

’ nimų knygą. ;
Marija Urbšienė buvo pasku-' 

tinio užs. reikalų ministro J." 
Urbšio žmona. Pirmos bolševi
kų okupacijos metu ji. kartu sų 
vyru, buvo suimta ir išvežta į 
Sov. Sąjungą. Jiems buvo leisū 
ta grįžti į Lietuvą tik po Stalinė 
mirties.

Bet apie tai Lietuvoje dabatf 
nekalbama.

nėms ir leisiu joins laisvai 
vyslyliss ekonom kps, kultūros ir 
socialinio gyvenimo srityse”.

Laimei, šis klausimas dar ne- 
■•mirė. Pvz., Šių metų sausio m ė-, 
nesį Europos Parlamento J poli
tinių reikalų kqmiletas priėmė 
pas’ūlymą, pagal kurį Europos 
užsienio reikalų ministrai turėtų 
pateikti Baltijos šalių klausimą 
JTO dekolonizacijos komitetai, 
be .to, jis dar papildomai reika
lavo, kad Baltijos taktų klausi
mas būtų pęržiūrėtas Helsinkio 
susitarimų šviesoje. ’

Aišku, daug ko, tikėtis iš to 
šiuo metu dar negalima. Euro
pos šalių dėmesys dabar yra nu
kreiptas' į Rytų-Vakarų nusi
ginklavimo ir atominio ginklo 

: pusiausvyros išlaikymo kląusi- 
'č me- m^‘ to’ im^ritis konkre- 

j .čių žygių šiuo ^Įąū^imu tarp-
- - I tautiniu mastu, s^i^s'gąKmy-; 

bes reikėtų iš ankstą’ kruopščiai 
išstudijuoti.' ' b . : .

Reikia pripažinti, kad- jeigu 
šiandien, po 40 yrįė?pąųdos me
tų, Lietuvos, Latyijosrdr Estijos? 
tragedijos vis dar rąųdą ą-tgąrsf' 
tarptautinėje sąžinėje, yrą pūčių 
pabaltieeių, tėvynėje ir * už- jos 
ribų, nuopelnas. . •>/ ?r.. ’

Tragedija | šis Įžodis vątįį^ąr: 
viską išreiškia. Po i}ępri.l(laūšo-. 

klausimu yra sveikintina, taip
’eija, vėliau — nū<W ddmįnacK 
ja, po to vėl soviėlT reokupačĮ- 
ja, po kurios sekė žudynės-, bru
tali priespauda, masiniai išveži
mai į Sibirą (60Q,OQO;tarp? 1044 
ir 1949 m.) bei kultūriniai sų-'. 
varžymai, atitinką ? paskutines 
pasaulyj e koforiia.Rpėsnuperi j ės' 
dvasią, ir dabartihiąi suvaržy
mai religijos,- mokyplo, žmogaiis 
teisių ir kitose srityse.?; . --y” ?

Michael Bordeaux; Sayo kny-‘ 
goję apie katalikišką-?Lietuvą 
“Kryžių šalis” pažymi,TĮąd . “šie 
žmonės turi ką pasakyti-pašau- : 

: liui... daugiau negu ta'iU.jie :’.’į»Į-; 
tys yra asmeninės ląi&vėš, Jsąži?? 
nės ir kalbos laivė .principų įsi

SAULlLS LAIKRODŽIAI '

VDR teritorijoje yra daug sau 
lėš laikrodžių, kurie pagaminti 
prąeitaiš šimtmečiais. 1980—1981 
m. šie laikrodžiai buvo su regisi. 
tFuotL Paaiškėjo, kad jų yra 440. 
Dąugelio amžius—- du, trys šim4 
tai metų. Seniausias laikrodi^ 
yrą šiaurėje, netoli Giustrovo 
miesto, kaimo gotikinės bažny
čios ąųkštoje sienoje. Nustatyta, 
kad jis Čia -Įrengtas 1450 m. Laik. 
rodis veteranas gerai išsilaikęs 
iki mūsų dienų.

ATSIMINIMŲ KNYGĄ
“Vagos” leidyklą Vilniuje 

leido Marijos Urbšienės - Mašio- 
taitės atsiminimų- knygą ‘Prie 
žibalinės lempos”.' ;
;-Kaip ASadauskas “L. ir M.” 
savaitraštyje sako, ši knyga —.
tai 1946-47 metais rašyti .Marijos, 
Ųrbšienės-Mašiptaitėš .prisimini- pakliuvau į teismą.
?- . V' . -V*’ r -* A 1 1 V

pasilieka gyvybingais ekonomi
niais ir kultūriniais vienetais. 
Ir .kad-Sovietų karinės pgjėgos 
1940 m., neparėjus
tams po gėdingo sovietų - nacių 
pakto sudarymo, užėmė Balti
jos šalis, kiekviena iš jų buvo 
suverehi valstybė, Tautų Są
jungos narė, pasirašiusi nepuo
limo sutartis su Maskva.

Vis tik, reikėtų pažymėti, kad 
yrą ir vienijanti gija šiame klau
sime, tai — apsisprendimo teį- 

: sė, atmetanti karinę okupaciją 
ar tai kitą -kokią priespaudos 
formą. Leiboristų partijos nau
ja, reali pozicija Baltijos kraštų

pąts jos susirūpinimą R. Timo- 
ro atžvilgiu reikėtų irgi supras
ti, netgi, jeigu tai ir apsunkintų 
Australijos ir Indonezijos tarpu
savio i ša n tykius, bet.-su sąlygą,, 

į kad šis susirūpinimas dėl R. Ti- 
^<WJg^ČX^ftrt'ėirių yra tik
rai kilnių, humaniškų j ausm ų,-’p 
ne: . "ą^ątorių ‘■šūksnių, kurių 

■ motto būtų' — “kenk dešini a jai 
• tndpjiėzij'ai ,.kiek Įgali”, padik-
tuotaš. . ..

. Baltijos šalys yrą; klasikinis,. 
Jei ne klasiškiaušias, tautų, pa-, 
-yer^mo ir; kultūrinės represijos . 
pavyzdys, (žinoma, nereikia

is-
— Kaip tu vadiniesi? — klau

sia teisėjas kaltinamąjį.
— Karl Marx.

• — Atrodo, lyg girdėta pavar-

■ SIUNČIA PENKIS LAIVUS 
J FALKLANDO SALAS

LONDONAS,. Anglija.— Pra
eita antradienį britų vyriausybė 
išsiuntė ų Falklando salas pen-Hiąme kiek sutrumpintą straips-. 

:kis britų karo laivus,, kad Ar- nio vertimą.
gęntmos kariąi nepadarytų ža- Dar nežinia* kokias pastangas 
loš Faklando salų gyventojams, Įgįįoristu partija parodys spren- 
vdldžips . centrams .galimu už- ‘ ’ •
puolimu ir vėl pasitrauktų į A.r- 
gėnliną., ’ .-■

■ -’s.-'.y ■ s.- • ■ ' ■
Ąrgentiniečiąi,' gavę smarkų 

smūgį’ Falkl^ndo salų kare, vėl 
pą^ijūte laivą' į Fa-lkląndo salų 
vandenis, kad galėtų paleisti gė- 
fių;.vainikus ląivo. -General Bel- 
'grano” .nųskęndimo .i vietoje, 
į ':A.rgentirios?-karišij - ’gavę visus 
belaisvius; galėjo sifekti taikos ęu 
;UntaĖiš;fK^jiėįto^edą^ Jie .te-, 
bęėrtiiraj.bn tas id Falklands? sa- 
lų' klausim.o 'nebaigia. Britai tp-. 
dėl siiihcia' penkis ’ Karo'. laivus, 

:kąd apsaugotų saIa's. ‘hub-naujo 
argentiniečių puolimo: r- :: J / i.

Dar nežinia' kokias pastangas

— Negali būti. Aš pirmą syki

SŪSIVIĘNIJIMA$ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
į yra’.Seniausia, didžiausią ir • turtingiausia lietuviu fraternalinė 

; organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus. 
' ' 'r -» ’ * *•’ ' ' r- < ’ ' ’ ” ' - •

. SLA — atlieka, kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
• - .ętarbus.-dirba. ’ ' . - i-T . . .

/ŠLA —išmokėjo"Taugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 
į . apdraiuįų šava\. nariams/ •■'-5/ •' ? v .

' ,l i * *1 • ’ ** " y \T"' l .'' ’■ / / - * f

’•-'r " SLA-r-rapdrapdžia pigiausiomis kainomis. SLĄ neieško pelno, 
nariams patarnauja . tik. savišalpos pagrindu.

A •' ' ; Kiekvienas Jietiivis ir lietuvių drav— —”
. -L^^.^l^^nijinw. apsidrausti iki $10,00
' ’ SLA —: apdraudžia ir Taupomąja apdrauda

; '-’Jnsąjąącė,-.'kuri. sPąę naudinga jaunimui, siekiančiam
‘ aukštojo: mokslaiir ,jy gyvenimo pradžiai.^

*"'?'< - "-y r<~ •’•v; ‘ ‘ t • -’i" .

SĮĄ -LVMkusGapdraūdžia pigia terminuota apdrauda! už
- apdį^.wos-sąiną temoką' tik 0.00 metams.

jSLALį^nę^ijr yra, visoše lietuvių- kplotnjbsę. .
T^r jKręmkitęš: i :sąve-apylinkės kuo^j veikėjus, 
, : |re'-jrain^-ū)aęlat<'pagelbė|‘ į SA fsirašyti. :.

' ’■ ./ LV-Galitė’. kreiptiszir. tiesiai į SLA Centrą: •

. TUT^ANTĄN.ALLIANCE OF AMERICA 
a , ? n.'k 10001

Tel?(Ž12) 563-2210
.C-J.' T/

džiant. Timore, statuso klausimą 
(Rytų Timoras priklausė Por
tugalijai, bet 1976 m. Indonezi
ja,- ? nepaisydama tarptautinių 
protestų bangos, užėmė, R. Ti- 
morą) , bet; nepripažindama Bal
tijos šalių: inkorporavimo į- Sp- 
..vietų Sąjungą<de jure,, ji sųtym 
tino savo prestižo pozicijas ■ ko
voje už žmogaus teises;'. .?<:

L Cinikas, tikriausiai,- pasakytų, 
kad leiboristų partiją’, padaliau 
suprato tautinių..'•feįą^umų''svar-'. 

. bą ir žino ki ek Bąlsų--jy'prąrąstų, 
ir ne vien tik pabaltieeių kilmės 
rink ė j ų tarpę, tuo a įveju,; ■ jt i j i 
pripa žinių rĖąJiiJos?šąĮįų-iokųpa- 
ciją de jure?', i ' ? j

- Endowment

M K? ChrriionkL M. JffeiBo, V. Kaiubot, A. RtUritelė* ir A. Ys?»-

« IATT1TNW WOVTLlft. M, Ewfenkr t

1 i

Ttė;Kuo nauja? ?.pucdaš prisi- 
gferri’, '-^oi?ir.senas? atsiduoda. j

pfcnnial pArrfy1* *pi? RĮriorSita*. rėrnUrti* PakaŽDif I 
tpdrričr? dnarrenlmis. įdomfls fetrriemr

’>T-rini, >b*'foj* dnodarm
ritavąrdfių p*^vtinJm»'vTr Jų ▼ertinl*! 1 rokl*lhj Itaft^. Labu

1 UAOflR uao mirtoje* FetronėUf CHatiFM* •*«
— t*®-*! tr mintys «p$s asroecdn tr nsprfL Lietuvoje p-b
— c’riati S-lcrks okupacijoj mettis. Knrgs biri 2JM puslapini
>• tvrixji tik tt. ‘

■® TULrn? JANONIS. >v‘aj -'“/er'n*. nertrtjm
Im fe Irląiilfrųftl' fatyrprftfnoj«rru * i

^orporavimo į lųdonėziją su'Liė-;
^ivos, Latvijos ir Ęst,ijps:.anek- 
,sija. Priešingai negu kad R. Tr-
.thoras, Baltijos šalys- buvo ir- miršti ‘-surusintos” Ukrainos, arNTBLINGIOS, BET VER TM KNYGOJ

j . - L’ n r ' ' C’ *' - v - ■ *• r ‘ ” j • . r3: i / :' y X* ’

■į UTĮSIATORA, Hėtnyfų ;-mend/ fe mofeft
1354 m, metrašti*. Jame yra vertingi, idelraoniet Eė*enftĮ,-Vtew 
KrtvtB, Igno Šlapelio, Vinco Macittaa, P. Tdnflto, V, $t«nkor 
J. R*UkŠo, te Kario Griniaus, trip pat K. Matu*eviči*mi į

> DAINŲ 8YENTSS LAUKUOSE, poet^, rtfytojoc fe U>. 
tinlt lokių pfrmflpėš Juosės Vai&4iiieu& stsiminimri tpie dris" 
Iventęs bd^ Jų Istoriją. fe eigą. Įdomi skaityti fr‘ ned*inuoj*n 
tiems, gėrintis autorės 'puikiu rtfliuml ir rnrinktais dudmenimi 
bri u&uliriaįs. Btučftja yr* 151. pūsi., kilnuoj* H.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS Gir VĖMIMAS, Antano -Rūke
tai Fūovo Adomriao—Dėdės šerno gyvenimą*. Tri ne .muku 
gyveninio bruoių *prriym«*, bet tDcxli to laikotarpio buities Kte 
ratifein* rtudij*, tuakirrtyU aktrtzeyti* T« tasyr

UJi. D*b*r būtū J! p»ra4i3ti kovHc;-

50 metų studijavęs, kaip

Uitu €25. Kieti virieUT.

1733 S. Halsted St, Chicago, EC 50508 >

► — Naujienos, CLicagc. S, III. Fri<Įjy, <,1983

Ml

j ų ■' kurmi u ž į Ma i’mn: o ■ — 
kasjūžię”; dr’
Ht^^'^^iM^^ij.Jk'vartetas- 
pądaijiąvo k^ej^ tdaiiįų, .kuribs. 
darniąi miskambėjb. Publika 
plojimais šdtai’-: pijięmė. ATūo; ir 
bai^riLmeftiaė.dĮliš;'.?- - j ;

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

BW8 West 6 9 th St. Chicago, HL 60621 ♦ TeL >25-2787

Dtdelii pasirinkimai, geros, rūšiei įvairią prekla

MARIJA NOREIKIENA

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVIC1 
#81 JT, IĮU St, Chfc*r>, K- SO42I ♦ Tri. *25-2711

T755
2TQAJ KFILDOMI SMCITTAI • FAXMS KAT UJU 
dvmtmai ♦ tossornxos araaoem

Atdara šiokiadieniai* nw*
rak ar*.

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Hettfvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Japnlum w prof. EI 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liekančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimu* 

ir patarė mums toliau studijuoti-
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Dr. Kazys Sidlauskas

VL. BAKCHAS

Kovojanti ar nekovojanti tauta? __
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Seimas, paskelbęs 

šūkį “Vienybėje su kovojančia tauta”, iššaukė vieną kitą 
komentara.

Reikia pasakyti, kad šitoks šūkis yra labai patrio
tiškas ir neturėtų kilti dėl jo, rodos, jokių neigiamų ko
mentarų, nebent kaip jį bando aiškinti laisviesiems lie
tuviams PLB valdybos pirmininkas Vytautas Kamantas.

Galima .būtų sakyti, kad toks šūkis yra kiek dvi-
prasnSšMs; -Rėš pavergtoji tauta ir.Jaisyieji lietuviai sfc] laisvfe bylai. visiems žinoma, kad visi Sovietų Sąjungos 
daro atskirus frontus, kurių,Veikimo ribos yra labai i žmonės giekia sukurti sau geresni Todėl> koks
skirtingos .nes ko-,nfegkli padaryti mūsų kovojanti tauta, skirtumas tarp kitų Sovietų Sąjungos, tautų ir pabaltie- 
tą gali atlikti jos laisvoji dalis Vakaruose, keliant jų dįų, jgį jįe vjsj norj sukurti sau tik geresni gyvenimą?

tūrą, reikia manyti, neturėdamas savo išvadoms “moks
linių duomenų iš pavergtos Lietuvos gyvenimo.

Man atrodo, jog aiškinti,"'kad dauguma pavergtos 
Lietuvos gyventojų neveda jokios kovos už Lietuvos iš
laisvinimą, o tik “siekia susikurti sau geresnį ir laisvesni 
gyvenimą^, yra labai žalingas konstatavimas Lietuvos

laisvės bylą, nekalbant'jau apie tai, kad ir iš pavergtos 
lietuvių tautos išeina ir Į laisvąjį pasauli eilė demaršų 
apie Katalikų Bažnyčios persekiojimą arba apie Molo- 
tovo-Ribbentrcpo pakto atšaukimą.

Nežiūrint to, šis PLB seimo šūkis “Vienybėje su į 
kovojančia tauta” užkliuvo mūsų didelės mokslinės eru
dicijos istorikui Vincui Trumpai.

Jis rašo “Akiračiuose”, kad pavergtoje Lietuvoje ko
voja tik mažuma, o dauguma tenori tik gyventi, ir kad j 
mūsų pareiga būtų eiti tik su “nekovojančia” tautos 
dauguma.

Vincas Trumpa rašo, kad “šiandieninėje Lietuvoje
vieni kovoja už komunizmo pergalę, kiti nori ją sutruk-, tauta, yra jos laisvės bylai labai kenksmingas pasitar 
dyti”. Bet didžioji tautos dalis nori tik gyventi.

Jis sako, kad tą šūkį “Vienybėje su kovojančia tau
ta’’ reikėtų pakeisti šūkiu “Veidu Į Lietuvą”, kuri anks
čiau yra metęs Lietuvos Nepriklausomybės Akto signa
taras Steponas Kairys.

Į šias Vinco Trumpos pastabas taikliai atsako “Drau
go” redaktorius M. Dranga, kuris pastebi, kad Train- • 
pos mintys esančios subtylios, bet jose slypinčios ir di
delės paklaidos.

Vincas Trumpa, būdamas mūsų pripažintas istori
kas, bando aiškinti ne kokį istorini įvykį, o svarsto da
bartinės pavergtos Lietuvos socialinę ir politinę struk-

Kalbėdamas apie lietuviškus bolševikus, Vinca's 
Trumpa sako, kad jie norį išlaikyti tik “status quo pre- 
servavimą”, už savo kolektyvinių ir asmeninių pozicijų, 
privilegijų bei prerogatyvų išlaikymą.

Atseit, pavergtoji Lietuvoje nėra jokių įsitikinusių 
bolševikų, kurie engtų Lietuvos žmones smarkiau, negu 
tą darytų jų vietose sėdintieji rusai. Gaila, kad pagal 
neseniai iš pavergtos Lietuvos pasitraukusio mokslininko 

j dr. Kazio Ėringio raišnius, mes gauname visai kitokį 
vaizda.

Bet koks aiškinimas, kad lietuvių tauta jau apsi
prato su savo vergijos likimu ir tapo ^nekovojančia”

i navimas.
Labai gerai, kad “Draugo” redaktorius M. Dranga 

išryškino pavergtos Lietuvos gyventojų visokieropą kovą 
prieš sovietinį pavergėją.

Dr. Kazys Šidlauskas
j, ■ i.. ■ ■ ■ ....... .. R. l flll 1| !■ 4 4 I h ■<■■■

— šiandien, penktadienį, ge- — Meras Washingtonas siūle 
gūžės 6 d., 7 vai. vak., Lietuvio 'sukti tarvlios posėdį ir pradėti 
Sodyboje įvyks Chicagos Lietu- vi-ką iš naujo. Vrdolyakas siū- 
vių Spaudos klubo narių susirin-' lo pripažinti tarybos priimtus 
kimas. Bus nagrinėjama naujai nutarimus, ir tęsti toliau poąė- 
susidariusi padėtis Chicagos , už us. j___ ______
miesto administracijoje. klausimą spręs teismas.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys) .. ‘

Tuo metu žingsniai nutilo. Zbyška tačiau tik
rai girdėjo, kad kažin kas sustojo nuo jo per dvi
dešimt ar trisdešimt žingsnių ir lyg atsisėdo. 
Apsidairė vieną kartą ir kitą, ir, nors medžiai 
aiškiai buvo ryškūs, nieko negalėjo įžiūrėti. Kitos 
išeities nebuvo, kaip tik laukti.

Laukė taip ilgai, kad net ir antrą kartą nusi
stebėjo.

— Lokys juk neateitų čia po dreve miegoti, 
ir vilkas būtų mane čia užuodęs ir taip pat ne
lauktų iki ryto.

Ir staiga jį supurtė drebulys nuo galvos iki 
kojų.

O gal kokia piktoji dvasia išlindo iš pelkių ir 
dabar selina iš užonugario? Gal netikėtai jį iš už
pakalio nugriebs slidžios skenduolio rankos, ar 
pažvelgs jam į akis žalios vilkolakio ayks, ar gal 
kas nusijuoks pašėlusiu juoku čia pat už jo ar 
išlįs iš už pušies mėlyna galva voro kojomis?

I pajuto, kad po metaliniu gaubtuvu jo plau
kai pradėjo šiauštis.

Tačiau netrukus šlamėjimas vėl pasigirdo 
priešaky Jo. bot šį ka *tą dar aiškesnis. Zbyška 
atsiduso. Jis T tik 4Jų prielaida?1©, kad tas pats 
“aežiiiGn.asis" p ipejo ir artėja dabar iš priekio.

1 ■■ 1 ’*c "■ h Patogiau suėmė šake®, tyliai

(doleriais) atiteko šiemet: VLI
Kui — Tautos Fondui: 5,152 dol.. 
Lietuvių Bendruomenei. 4.235.50 
dol. ir Amerikos Lietuvių Tary
bai:. 3,188.50 dol. Kitiems au
kota 535 dol

Revizijos komisijos, tikrinu
sios iždo knygas ir atskaitomy- 

g. Raulinai- 
! čio) buvo pasakyta, kad iždo at-

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA
STIPRĖJA KALIFORNIJOJE

r’ftyni minėjimui, kuris įvyksJ pranešime” ((Alg 
birželio mėn. 12 d., 12.45 vai.J buvo oasakvta. k

(T^inVs)
Paskutinio metinio susirinki-. . ... * J- l^atviu Namuose esančiuose 1955’ cvoitArnvBė vplani'i navvzdin-mo D-ctokolą perskaitė senosios j SKauomyoe venama pavytum

valdybos eks. sek". Elena Ged-j 
ga' 7;enė. Pft^okolas priimtas’ 
be jokių diskusijų, taigi ir be; 
pataisų. Praėjusių metų sky-| 
riaus pirmininko pranešimą pa
late A. Mažeika. Jo pranešimą 
č;a duodu ištisai — pažodžiui,] 
kaip ris susirinkimui buvo pada- j 
V*rs Susirinkimą nutarus —‘ 

v«si paris?kymai. ■— diskusijos 
dėl orėsimu buvo nukelta į 
suririnkimo pabaigą (išrinkus 
i’auja v;*1, ’vba). dėlto pirm’nin- 

’ ko p'anešimą sekė iždininko 
praner tos? kurį padarė iždinin-

- kas R. Bužėnas, o revizijos ko
misijos or?.neš’ma padarė Algis 
RaulmaitU. Visi pranešimai vė
liau priimti be jokių diskusijų, 
be jokių pataisų.

Pirmininko A. Mažeikos pra
nešimas apie praėjusių metų vei
klą padarytas metiniame ALTo 
skyriaus susirinkime 1983 m. ba
landžio mėn. 24 d.

Praeitų mėtų ALTos metinia
me susirinkime išrinktieji į val
dybą savo pirmajame posėdyje- 
pasidalino, pareigomis sekanviai: 
Į vicepirm. Antanas Skfrius, .11 
vicepirm. Rimvydas Paškauskas, 
eks. sekr. Elena Gedgaudienė, 
sekr. Arnoldas Kungys, iždinin
kas Ramūnas Bužėnas, iždo sekr. 
Simas Kvečas ir pian teko eiti- 
.prkp pareigas. Pavergtų: Tautų 
komitete mus; atstovavo Rimvy
das Paškauskas ir.aš. Pabaltijo 
Komitete praeitais ‘metais man. 
teko eiti p-ko pareigas.

J ' Atliktieji darbai:
1. Tragiškųjų birželio įvykių 

— trėmimų minėjimas įvyko bir
želio 13 d. šv. Kazimiero^Para
pijos salėje, šiam minėjimui va
dovavo lietuviai. Minėjimą pra
vedė vicepirm. Rimvydas Paš
kauskas. Lietuvių programoje 
dalyvavo sol. Antanas Poirkei- 
tis ir Jaunimo Tautinių -šokių 
grupė “Spindulys”. Šiam minė
jimui per Mike Antonovič buvo 
išsirūpinta ir gauta iš Los An
geles County “Board of Super
visors” proklamacija skelbianti 
“Baltų Dieną”, tai pirmą kartą 
tekio pobūdžio proklamacija. Iš
siuntinėtos rezoliucijos ir Press 
Release. Šis minėjimas buvo 
plačiai paminėtas lietuvių spau
doje.

2. Rugsėjo mėn. 1 d. įvyku
siame Pabaltiečių Komiteto po
sėdyje, perdaviau p-ko pareigas 
estui Bernard Numsen. Taigi

■igu jiedu nesusitars, tai šiais metais estai vadovauja Tra
giškųjų birželio įvykių — trė-

Riverside Dr.
3. Rugsė o mėn. 17 d. VLIKo 

veldybos paprašyta, ALTo val- 
*-yb:v sutiko- lapkričio mėn. 6-7

I d. Les -Angeles mieste suruošti 
VLIKo Seimą. Seime paruošia- 
m’eji 'laibai ir Seimo pravedi- 
ma* nareikrlavo iš visų ALTo 
valdybos nariu daug darbo ir 
o»s:šventimo. Už tai iš VLIKo 
pirmininko-dr. K Bobelio ir vi
sos valdybos gautas nuoširdus 
pridėkos laiškas visai valdybai ir 
los Angeles lietuviu visuome
nei.

4 V •-•airio 16 d‘. minėjimas 
įvyko vasario mėn. 13 d. Minė-; 
urnas buvo rengiamas drauge su. 
Liet. B-nės Vakaru Apygarda, 
•r v:etos Tautos Feodo (VLIKo) 
Komitetu. Pagrindinę kalbą pa
sakė VLIKo vaidybos narys/ 
liaudininkų-varpinipkų veikėjas: 
Jonas Daugėla. Meninę dalį at
liko Šv. Kazimiero parapijos cho
ras ir solistai, vadovaujami muz. 
Aloyzo Jurgučio. Gautas svei
kinimas iš Calif, gubernatoriaus 
Georgė Deūkmejian. Išsiunti
nėtos riezoliudijos ir Press Re
lease. Gauti padėkos laiškai iš 
Prezidento padėjėjo ir Valsty
bės sekretoriaus padėjėjo. Val
dybos paprašyti Tomas Mažeika 
ir Rimvydas Paškauskas Vasario 
16 d. tproga pasiuntė. straipsnius,

buXT-atspausdiųti L. .Ą., kiža anksčiau ir dėlto
Herai Examiner ir National Re-4 : 
view. Minėjimo mętuį'Lietuvės' 
vadavimo reikalams surinkta 
13,000 dol. aukų.

5. Dalyvavome Latvių ir Estų 
Nepriklausomybės minėjimuose, 
kuriuose teko pasveikinti jų val
stybių nepriklausomybės proga.

I gai. Niekam nepanorėjus leis
tis i kokias nors diskusijas dėl 
bet kurio (pirmininko, iždinin
ko, rev. kom-jos) pranešimo — 
gausai ir garsiai buvo paplota 
pranešimus priimant be patai
sų, tuo pačiu pareiškiant prita
rimą ir padėką visiems 
gūnams.

Vėliau, kiauši iriuose ir 
nymuose ((kuriu beveik 
vo) dipl. teis. (L>et. Protestan
tu Š-gos atstovas) J. Kutra pa
klausė. kodėl šiemet vasario 16- 
tos' minėjimo proga ALTai su
rinkta mažiausiai aukų — net tre 
čioje vietoje? Pirmininkas (sky
riaus) A. Mažeika labai taktiškai 
ir'“diplomatiškai” i klausimą at
sakė, kad šiemet čia, Les Ange 
lesč nebuvo daroma didelių pa
stangų prašyti aukų, kaip tai bū
davo daroma jau keli metai anks
čiau ((per radiją prašant aukoti 
pagal aukotojo valią — kai j vi
suomenę per radiją kreipdavosi 
ir ALTos, ir Bendruomenės ir 
Tautos Fondo —VLIKo — vie
tiniai pirmininkai) tai viena, o 
antra — praeitų metų-lapkr. 6 
d. Los Angeles įvykęs (labai ge
rai praėjęs) VLIKo seimas su
kėlė VLIKui didesnio dėmesio 
ir įvertinimo jo darbams, ko pa
sėkoje š. m. vasario 16 minėjime 
VLIKui buvo aukojama daugiau

parei-

su ma
ri ebu-

■jam, ipagaL črtikotojų. valios pa
reiškimą, atitiko didžiausia au: 
kų dalis, ko pasėkoje ALTa at
sidūrė trečioje vietoje. Su la
bai prasminga pastaba čia įsijun
gė Vi. Šimoliūnas sakydamas, 
kad nesvarbu, kad-vien as ar ki
tas veiksnys šiemet ar kada nors 
surenka aukų daugiau, g kitas 
mažiau, tai kitais metais šiemet 
surinkęs mažiausiai — kitais me
tais gal surinks daugiausiai, svar
bu esą, kad visuomenė vasario 16 
•minėjimuose skaitlingai daly
vauja ir gausiai aukoja. Tuo ir 
pasibaigė dienotvarkės dalis: 
klausimai ir sumanvmai.

(Bus daugiau)

Baigdamas šią kadenciją -nuo
širdžiai dėkou ALTo valdybos 
nariams už nuoširdų bendradar
biavimą ir visoms orga niaci joms: 
už pagalbą visuose darbuose.

Po šio mano ir valdybos na
rių pranešimų skaitau mūsų val
dybos kadenciją baigta.

Ačiū.
Tiek pirmininko A Mažeikos 

pranešimo. -
Ramūnas Bužėnas padarė trum 

pą pranešimą apie skyriaus pa-- 
jamas ir išlaidas, pastebėdamas, 
kad šių (1983) metų, vasario lo
tosios minėjimo (vasario 13-tą) 
proga Los Angeles surinkta iš 
viso 13,111 dolerių, kas yra re
kordinė suma —• palyginus su 
ankstesnių metų- rinkliava (to
kia proga).

Pagal aukotojų valią aukos guma ir užbaigti kilusį efzelį.

šakes pakankamai giliai įsmigo, koto nepaleido. 
Žmogus ir žvėris grūmėsi ir kovojo. Šilas nuolat 
drebėjo nuo riaumojimo, kuriame jautėsi įsiuti
mas ir neviltis.

Neįsmeigęs nusmailinto šakių koto į žemę, 
Zbyška negalėjo griebtis kirvio, o lokys, sugrie
bęs letenomis už koto, mėtė jį ir kartu Zbyšką 
į visas puses. Tokiu būdu kova užtruko, ir Zbyška 
suprato, kad jo jėgos ilgainiui išsibaigs. Galėjo 

. ir pargriūti, o tas reikštų mirtį, todėl, sukaupęs 
i jėgas, įtempė pečius, išskėtė kojas, išpūtė krūtinę

pakilo ir laukė.
’ Tuo metu viršum galvos sušlamėjo pušys, vei
de pajuto nuo pelkių pusės ateinantį pūstelėjimą 

• ir kartu jo Šnerves pasiekė lokio dvokimas.
Jokios abejonės nebuvo: prie jo slinko lokys!
Tą pačią valandėlę Zbyška paliovė bijojęs ir, 

palenkęs galvą. įsmeigė žvilgsnį ir klausė. Žings
niai artėjo sunkūs, atsargūs, dvokimas darėsi 
stipresnis; netrukus užgirdo ir jo kvėpavimą ir 
stenėjimą.

ii-ii- f 1 • m i 11 gA 1UUA, U bdri ACITkOVUį 1HU U, LVUC1, OUAauuęč- Kad tik dviese neitų! - pagalvojo Zbyška. jė įte . koja išpūtė krūtin
Bet tą pat valande ę išvydo pries save didelę kai Ianka, ka<J neparvirstų nu0 smūgio ir susi. 

ir tamsią zvenes išvaizdą, kuris, eidamas pavėjui, ■ jaudi pr0 3ukastus dantis dėjc kartoti. 
negalėjo iki paskutinio momento jo užuosti, ypač, j 
kai jį erzino ant medžių ištepto medaus kvapaš. 

' — Ateik, seni! — sušuko, išlįsdamas iš už pu
šies, Zbyška.

■ Lokys suriaumojo, tarytum išgąsdintas ne
laukto pasirodymo, bet buvo per arti, kad galėtų 
bandyti gelbėtis bėgdamas ir vienu akies mirks

imu pakilo ant užpakalinių kojų, išskėsdamas 
priekines griebti, šito Zbyška ir laukė; greit įsi
tempė, šoko kaip žaibas ir visa savo raumenų jėga 
ir savo svoriu įsmeigė šakes į žvėries krūtinę.

Visas miškas sudrebėjo nuo skausmingo riau- 
į mojimo. Lokys sugriebė letenomis Šakes, bandy- 
'damas jas ištraukti, bet spygliai kliudė, todėl, pa- Į_ 
'jutęs skausmą, jis dar labiau suriaumojo. Nore- Įrio ir paskutinių žvėries konvulsijų. Žvėris, tary- 
' damas pasiekti Zbyšką. jis įsirėmė į šakes, dar tum perkūno trenktas, griuvo ant žemės ir pra- 
giliau ja« įsivarydamas. Zbyška. nežinodamas, ar dėjo kriokti, tačiau greitai nutilo. Stojo tyla, per

— Mirtis man, arba tau!
kad
pa-buvo

'■ leisti. Pagaliau koja užkliudęs medžio Šaknį būtų 
^parvirtęs, jei tuo metu Šalia savęs nebūtų išvydęs 

kažkokios tamsios figūros ir kitų šakių, įsmigusių 
1 į lokį, ir išgirdęs prie pat savo ausies balsą, šau
kiantį:

— Kirviu!. Z
Kovos įkarščio pagautas, Zbyška nė ąkimirks- 

niųį.Bepažvelgė į šalį, kad sužinotų, iš kur jam ta 
iPągalba atėjo, ir, pagriebęs kirvį, kirto iš visos 
jėgos. Subraškėjo šakes, laužiamas sunkaus svo-

— Meras Harold Washington, 
buvo susitikęs 15 minučių su E. 
Vrdolyaku iiytarėsi apie tolimes
nius miesto tarybos darbus, bet 
nesusitarė.

— Keli Chicagos juodžių vei
kėjai pataria Washingtonui su
sitarti su Chicagos tarybos dau-

traukiama tik sunkaus Zbyškos alsavimo. Jis atsi
rėmė į pušį, nes kojos drebėjo. Paskui atsigavo, 
pakėlė galvą, pažiūrėjo į šalia jo stovinčią figūrą 
ir išsigando, pagalvojęs, kad tai gali būti ne 
žmogus.

— Kas čia? — neramiai paklausė.
— Jagienka! — atsakė plonas moteriškas 

balsas.
I Žbyška net žado neteko, savo akimis netikė
damas. Tačiau jo abejojimas neilgai truko, nes 
Jagienkos balsas vėl pasigirdo:

— Sukursiu ugnį...

Tuojau pasigirdo skiltuvo garsas, pradėjo 
žiebtis kibirkštys, ir išblyškusioje jų ątošvaitoje 
Zbyška pamatė baltą kaktą, tamsius antakius ir 
pirmyn atkištas merginos lūpas, pučiančias į 
įžiebtą kempinę. Tik dabar jis agalvojo, kad ji 
atėjo į Šilą, kad jam padėtų, kad be jos šakių jam 
galėjo blogai pasibaigti — ir pajuto jai tokį didelį 
dėkingumą, kad, ilgai negalvodamas, pagriebė ją 

' už pusiaujo ir pabučiavo į abu skruostus.

Jos skiltuvas ir kempinė nukrito ant žemės.
Palik ramybėje! Ko? — pradėjo kartoti 

sumišusiu balsu, bet netraukė nuo jo savo veido, 
o lyg netyčia savo lūpomis prisiglaudė prie Zhyš- 
kuslūpų. *

(p”s dangia”)

l — Naujienos, Clnca^n. P' — Frhhv, May 6, 1983
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Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Si
F

E LIDEIKISI'aL: 562-2727 arba 562-2728

s
I

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ik chirurgas 

WMTchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Manhsim Rd-> Westchester, lik 

VALANDOS: 3—y darbo dienomii Upytės Draugiško klubo nariy susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
6 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Taiman Avė.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys, rast.

M. K. Čiurlionio dekoracijos eskizas lo sumanytai operai Jūratė

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

tokiu adresu:

SUSIKINKIMU

i "
‘•4
3 ■

I
I
i

1729 S. Halsted St. 
Chięago, IL 60608

24 Hour Service

TE1_ 233-8551 
Sarvlc* 855-4504, Pa«c. 04058

DR. A. B. GLEVECKA^
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ UGOJ 

A907 West 103rd Street

Valandos pagal raring

Žemaičių Kultūros klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vaL popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
-1982 METAIS

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2411 W. 71«t St TeL 737-5149

Chicagos Lietuvių Našlių, Našliukių 
ir Pavienių klubo susirinkimas įvyks 
gegužės 13 d., 6 vai. vak., Vyčių sa
lėje, Campbell ir 47th St. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Pirm. E. McNamee 
l

ir “contact lenaea”,

Dr. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLĖS i£ 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Yalaudog; utrad. 1—4 popiet,

RASTI Č. DARVINO UŽRAŠAI 

i Anglų spaudoje pasirodė žinu
tė,' kad Kembridžio universitete 
atsitiktinai rasti du sąsiuviniai 
Čarlzo Darvino užrašų ir eskizų, 

į darytų daugiau kaip prieš šim- 
l tą metų. Sąsiuviniai gulėjo se

noje kartono dėžėje, ant kiek-
Ofiso telefonas; 77i~2U^ 

Bni^Mciioo toMu 44M54* galai iš Pietų Amerikos”.
Manoma, ' jog šehiai 'užmiršti 

= arba savo laiku nepanaudoti Dar
vino (duomenys, kurie dabar ti
riami, bus labai naudingi, kad 

- būtų galima, teisingai įvertinti 
mokslininko kelionės rezultatus.

Prostatos, inkstų ir šlapumo
takų chirurgų*, ;

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 3371£

Tel. (813) 321-42W

— Griežta mero H. Washing
ton© kalba prieš partinės maši
nos politiką sujungė aldermanus 
ir leido Vrdolyakui paimti tary
bos vadovybę.

PERKRAUSTYMAJ

Leidimai — Pilna apdravte 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Ch&Tgs 
ir VISA kortele*.

R. 8ERĖNAS. T«L 925-8041

KNOW YOUR HEART

M. ir L. Virbickas, FL; A. Vir- 
kutis, CT; P. Viščinis, MA; A. ir 
A. Vosylius, CA; M. Willis, RI; 
E. Wolfe, FL; J. Žebrauskas. 
FL; A. A. žemaitaitis, CA; A. Žy
gaitis, FL; A. ir R. Zorska, OH; 
J. Žukas, NY; K. ir O. Zygas, OH.

8 dol.: J. Babiys, FL.
Po 7 doL: V. Girnius, FL; P. 

Seniūnienė, FL; E. ir J. Vaičys, 
NY; S. Vaškys, FL.

Po 6 dol.: N. Gabė, NY; A. ir 
J. Kazėnas, OH; C. ir .
nas, CA; K. Uriutis, IL; V. ir 
M. Matulionis, OH.

Po 5 dol.: J. Adienė, FL; J. 
Adomaitis, MA; kun. V. Alekso- 

Schindler, MI; V. Senda, IL; A. riis’ IL; S. Augūnienė, FL; V. 
Šervlauks, IL; F. šeštokas, FL;;
A. ir G. šėrikas, CT; E. Siaudi- 
naitis, FL; M. Šileikis, IL; dr. Ė. 
ir R. Šilgąlis, QH; P.. Šilinienė, 
FL; I. ir P.’ Simaiiau^cas, Ųr;
S. ir S. Šimoliūnas, MI; p.p.-Si- 
monaičiąi, CT; A. ir V. šiurkus, 
FL; V. Sivickas^ Australija; S. 
Skirmantas, CA; R. A. Šlepetys, 
NJ; A. Šležas, MA; E. Smilgis, 
Kanada; P. ir S. špakauskas, CT;
L. špokas, NY; P. ir S. Standis, 
FL; P. Stankus,' CT; V. ir G. 
Stanulis, IL; B.'ir M. Steikūnas, 
FL; P. Steikūnas, IL; A. Ste- 
prens, IN; A. E. Steponavičius, 
CH; J. ir D. Stonkus, AR; N. 
Strasunskas, MA; J. Strazdas, 
FL; A. Stuoka, AZ; A. M. Stu- 
phens, IN; A. E. Steponavičius, 
Ml; M. D. Šumanas, CA; J. 
Sumskis, IL; V. Šuopys, IL; dr.
A. Svalbonienė, NY'; A. Švitra, 
FX; P. Tolik s, NB; O. Trečio
kienė, FL; J. ;r I. Truškūnas, IL;

Pu-

(Tęsinys)

PAVIENIAI:
Po 10 doleriu

S. ir I. Pranskevičius. IL; J.
pininkas, FL; A. Puškoriūtė, 
OH; J. ir P. Puirius, MI; V. Rač
kauskas, FL; V. Rakauskas, IL; 
A.-E. Rašytinis, MI; K. ir O. Ri
mas, IL; V. Rinkevičius, MI; A. 
Rudzitas, NY; G. Rugienis, FL; 
A. Ruigys, CA; V. Ruseckas, AZ;
J. V. Ruzgys, CA; B. Sakalas, 
FL; V. ir S. Šakalys, RI; S. Šal
kauskas, FL; J. šarka, NB; J. 
Sasnauskienė, IL; A. Šatienė, 
FL; V. Savukynas, NY; M. J.

A. Kuče- j

-vaitienė, MA; A. ir A. Karaliū
nas, IL; L. Karpavičienė, FL; 
J. Kariūnas, NB; P. Kasparas, 
FL; J. Kasperiūnas. FL; P. Ka- 
sulaitis, IL; O. ir V. Kavaliūnas, 
□H; G. Kalentas, Australija; 
J. Kirtiklis, FL; M. Klimas, CT; 
P. Korsakas, FL; J. Kovalčiu- 
kas, IL; B. ir A. Kovas, MA; 
kun. R. Krasauskas, CT; A. 
Kraučenka, IL; D- ir P. Kuras, 
CT; V. Kuzavinis, CA; V. La- 
kickas, Australija; kun. J. Mak- 
nys, CT; P. Martynas, FL; P. A. 
Masiulis, FL; J. Matiukas, NY; 
A. ir J. Matjoška, MA; V. Ma
tulaitis, Australija; B. ir A. Ma
tulevičius, FL; O. Merkys, CA; 
V. Mickus, FL; V. Mincevičius, 
CA; L. ir T. Mišauskas, MI; H. 
Misiūnas, CA; P. Misiūnas, FL; 
A. Narkeliūnas, CT; J. Narkele- 
vičįus, CA; . V. Narkevičienė, 
NB; P. Naujokaitis, Australija;

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA 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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

r4

I

Bacevičius, OH; P. Kačinskas, 
FL; V. Bačiulis, OH: dr. O. Ba
kaitis, IL; P. Balandis, IL; W. 
P, Balchas, CA; L. Balvočius, ' 
CA; M. Banionienė, CA; M. Ba
nionis, CA; R. Baranauskaitė, 
CA; J. Baubinas, Australija;' 
M. ir E. Baukys, MI; H. Berg- 
rcii, AZ; S. Biliūnas, MI; T. Bo- 
gušienė, MA; P. Brizgys, IL; 
B. Budzinauskienė, CT; P. Bui
ka, FL; kun.»J. Burkus, AR; 
A. Butkus, IL; V. Čepienė, FL; 
T.- Gondron, MI; O. Dailydienė, 
OR; L. Dainaųskienė, IL; M. 
Dambarienė, FL; O. Dasnikie- 
nė, FL; Z. Daukantienė, FL; 
dr. Decesare, RI; A. A. Deikis, 
FL; M. Dobrovolskis, CA; P. 
Dulevičius, NY; B. ir G. Dumb- 
rys, OH; S. Durickas, FL; K. 
Gaižutis, OH; J. Galio, CA; M. 
Gaputytė, FL; K. Gasparaitis, 
FL; V. Gedmintas, FL; A. Ge
sins, FL; J. Gražulienė, NY; 
P. Gražulis, MA; A. Grigalaus- 
kas, MA; P. Grigaliauskas, FL; 
S. Gritėnas, IL; V. Gudaitis, FL; 
A. Gudechauskas, IL; J. Gužai
tis, IL; P. ir L. Heiningas, MI;
R. Igaunis, CT; T. Ivanauskie
nė, CA; G. R. Jasinskienė. FL;
S. Jokubauskas, IL; E. Juciūtė, 
MA; K. Jurgčla, FL; S. Jurjo- 
nas, IL; J. Kalpokas, FL; P. Kal-

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

tautas, NY; dr. M. Pakštys, CT; 
A. Paleckas, FL; F. Paliokas, 
FL; V. Petravičius, CT; A. Po- 
vilauskienė, NY; J. ir B. Praka- 
pas, CA; V. J. Prauskis, IL; 
A. Prunskis,.FL; I. Ručinskienė, 
FL; S. Radžiūnas, NB; J. ir A. 
Raugaliai, CT; B. Razgys, FL; 
E. Rimkus, IL; B'. Rožėnas, MA; 
V. ir K. Rudienas, IL; R. Rudis, 
MA; J. Rudzinskas, MI; J. Ruk- 
šėnienė, CA; J. Sakalas, NB; 
P. šamatauskas, FL; J. Šarūnas, 
FL; O. Senkuvienė, FL; L. 
Shimkus, CA; V. Simanavičius, 
IL; M. Simanavičius, FL; I. Slap- 
šinskas, FL; B. Smolenskas, IL; 
Č. Sodaitis, FL; M. Stašaitis, IL; 
J. ir O. Statkus, FL; B. Steg- 
man, IL; M. Straznickas, FL; 
J. Strijauskas, FL; Pr. šulas, 
IL; A. Survila, CA; D. ir K. švel- 
nys, CT; R. Taunys, CT; B. 
fompauskienė, FL; J. Ugėnas, 
FL; I. Ulpaitė, MA; P. Vadei- 
šienė, IL; K. ir S. Vaičius, FL; 
S. Vaišvila, CT; S. Vaitkevi
čius, IL; K. Valavičius, IL; J. 
Valiauga, Australija; J. ir K. Va
liūnai, MA; J. Valkauskas, CT

(Bus daugiau)

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

VANCE FUNERAL HOME

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZD1IONYTĖ

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40829

Vedėja — Aldana Daufcwt
T«l«f4 778-1543

Keedien nuo pirmadienio Iki penk
tadienio 8-30 v*L vakaro- 

Visos laidos ii WCEV rtotlee, 
tmnza 1400 ĄM

St Petersburg, FDl, 12:30 vai. p.p 
ii WTIS »totle*. 1110 AM banga.

2646 W. 71>t Street

Chicago, IDinots 60625 
Trirf. 778-5374

gekudieniai, ir gekmalienuli 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryta 
S*otia« WOPA - 1490 AM 

trvuliuojamoe ii mūšy «tvdija» 
Marquette Parka

Read label and follow 
djruciions.

x?ine.»iap2

For constipation relief tomorrow 
reach for EX’L AX tonight. .

. Ex-Lay helps restore your system's own natural
' rhythm eNtfiught. Gently.-Dcpcndably.'Trytit.teilight.
You’ll like the refef/wi the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder? p? 

, IfcY

Apdraustai porkraustymot 
is įvairių atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tol. I76-1M2 arte 17649H

RADIJO ŽEIMOS VALANDOJ

nas, FL; J. Ūsas, IL; A. Vaiče
kauskas, NY"; K. Vaiėeliūnienė, 
OH; K. Vaičius, FL;' M. Vaiš- 
nys, PA; A. Vaitiekaitytė, MI; 
V7. Vaitkus, CT; B. ir G. Valiu
kėnas, MI; D. ic_R. Valodka, FL; 
V. ir A. Varneckas, CT; V. Vaš
kelis, FL; E. Vasyliūnienė, MA; 
A. Vebeliūnas, NY; A. Vėlavi- 
čius. MI; E. Veličkienė, IL; kun. 
J. Velutis, IL; D. Venclauskaitė, 
CT; E. Vilimaitė, IL; L. ir B. Vi
limas. CA; M. Venclovas, OH; Nuo 1914 metu

DVEJŲ METŲ SUKAKTIS
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 nagingi ir ateityje.

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 

TeL: 652-5245
CRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

j-
i 
s

I
j
1

i 
f 
i £

i

s

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

MIDLAND
11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois

Tel. 974-4410

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400
SAVINGS

MARIJA S.MILGIS
(Pagal tėvus — RAMANAUSKAS)

Gyveno Chicagojc. Aštuonioliktos gatvės apy
linkėje. Mirė 1981 m. gegužės mėn. 9 d. 3 vai. po
piet, «■ u laukusi 58 metų amžiaus.

Paliko nuliūdę: sūnus Vytautas, dukterys — 
Birutė. Regina, Kristina ir Vanda.

Mūsų brangiai mamytei atminei 
bus laikcmos-šv. Mišios š.m. gegužėšS a; — 
dien$, 9 vai., Šv. Jurgio bažnyčioje, 3230 S. Litua- 
nica Ave., Bridgeport.

Nuliūdę lieka: sūnus ir dukterys

Motinos

AND LOAN ASSOCIATION

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

TeL 598-9400

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

ŽI

1

■

Naujienos, Chicago, 8, LIL Friday, May 6, 1983

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
*I r
I 4
J



■II-JŲ PtSŽ-NIĮTKREPŠINIO
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio Lietuvių Spur.1 
to Žaidynių Krepšinio Varžy
bos numatomos vykdyti šio>e 
klasėse: a) Vyrų (neriboto am
žiaus), b) Moterų (neriboto am
žiaus), c) Vyrų senjorų (1948 m. 
gimimo ir vyresnių), d) Jaunių 
A (1964 m. gim. ir jaunesnių), 
e) Jaunių B (1966 m. gim. ir 
jaunesnių), f) Jaunių C (1963 
m. gim. ir jaunesnių).

Dalyvavimas yra atviras vi- 
s’ems lietuvių klubams, koman
doms ir kitokiems vienetams. 
Užjūrio kraštai gali sudaryti sa
vo rinktines. Visi žaidėjai pri-

- valo būti neabejotinos lietuvių 
kilmės. šLFASS-gos nariai pri
valo būti atlikę metinę 1‘38 m.» (1964 m. gim. ir jaunesnių), e) 
registraciją. j Mergaičių B (1966 m. gim. ir
\ Principiniai, dalyvaujančių ko jaunesnių), f) Mergaičių C (1968 
mandų skaičius nėra apriboja- m. gim. ir jaųn.).
mas. I t-» i . •Dalyvavimas .yra atviras

Ii I! 1’1.'/■ Krepšinio varžybose, 
g; Ii kit ,;’is į bet kuri ŠALFAS 
S-gos klubą ar, tiesioginiai, j R.

Galutinis varžybų formatas, 
srųulkus tvarkaraštis ir kitos pa- 
skutiniuu'ios . informacijos bus 
pranešta po galutinės dalyvių 
registracijos. j

II-jų PLSŽ-nių Komitetas
KmmI. Žemi — P»rd«vlm«t , _ Mamai, Ž«m4 — 1
KKAL ESTATE FOR SALS J REAL 1STATI FOR SALS

oc e,
t

PLSŽ-ii.ų tinki'no 
guli kreiptis j betvai

kurį ŠALASS-go.- klubą ar, tie
sioginiai, i R. Babicką.

Galutinis varžybų formatas, 
tvarkaraštis ir kitos tolimesnės 
informacijos bus pranešta po ga
lutinės dalyviu i egistracijos.

II-jų PLSl’nių Komitetas

II-JŲ PLSŽ-NIŲ TINKLINIO I 
VARŽYBOS

II-jų P šaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Tinklinio varžybas 
numatoma pravesti šiose klasė
se: a) Vyrų (neriboto amžiaus).
b) Moterų (neriboto amžiaus),
c) Mergaičių A. (1964 m. gimi
mo ir jaunuolių), d) Jaunių

ir

< Varžybos bus pravedamos 
dviejose fazėse: preliminarinėje

i vi
soms lietuvių komandoms. Už
jūrio kraštai gali sudaryti savo

Klemensas Čepulis, iš M 
kegon, Mieli., atsiuntė 
jiem nis paremti.

širdinga: dėkojame.

A. Kapačiriskas, iš Rockford, ' 
Ill., rašo: ‘‘Siunčiu 75 dol. pra- ! 
tęsti Naujienų prenumerata vie-* 
neriems niekams, o 1 kusieji — 
Nau j i cn ų pa ra m a i. (iv riaus i as 
sėkmės visiems Naujienų dar- * _ Motinos Dienos m5nėJimą 
buotojams . Į ruošia R.L B. Marquette Parko

Dėkui už linkėjimus ir Pa“ j apylinkės valdyba gegužės 8 d., 
ramT jsokmadięnį. Prie Marquette Par-

Lietuves šaulių Sąjungos Trem
tyje ir Lietuvių Istorijos Drau
gijos, sumažinto didumo pasiun
čiamas nemokamai jo pagef-

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS >
PETRAS KAZANADSKAS, Prezidentu

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

• 6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
rinktines. Visi žaidėjai privalo' 
būti reabejotinos lietuvių kil-

Dalyvaujančių komandų

Ana Gruz.daitis, iš Ilot Springs, ko parapijos bažnyčios 10 valan- 
; dą ryte pakelsime vėliavas ir 
■ organizuotai dalyvausime pa- 
j maldos?. Molinų garbei, prie 
• altoriaus padėsime gyvų gėlių 
j vainiką.
j Visus prašome dalyvauti ir 
, vėliavas pakeliant, ir iškilmin
gose Mišiose. Valdyba

y- kur bus varžomasi grupėse, 
taškų (Round Robin) sistema ir( 
baigminėje — kur kvalifikavu-’ mės. 
sios komandos žais standartinė- skaičius neapribojamas. ŠALFAS, 
je vieno minuso (Single žli- 
rpination) lentelėje, su peržaidi- 
mu dėl 3-čios vietos. 7” 
noje klasėje, preliminarinių' 
grupių ir baigminėms varžyboms; 
kvalifikavusių komandų skai
čius priklausys nuo užsiregistra
vusių komandų skaičiaus. 

■■■: Visos rungtynės bus praves-!
tos Illinois universiteto, Circle 
Center salėse, South' Halsted, 
St. and Roosevelt Rd., Chicago- ■ 
je, Ill.

Varžybos vyks 7-dienas, pra- trečiadienio, birželio 29 d. iki; noms paremti: 
dedant sekmadienį, birželid 26 šeštadienio, liepos 2 .d. imtinai,' ‘ .
d. ir užbaigiant pagrindiniais fi-) Illinois universiteto, Circle Cen- veland, p., m $•> už kalendorių; j keriojimui leidimus 
nalais, šeštadienį, liepos 2 d. i ter salėse, South Halsted St. &, v į

Galutinė registracija atlieka-' Roosevelt Rd., Chicagoje, III. ! ‘_ 1
rria iki gegužės 25 d., pas II-jų' Galutinė registracija atlieka-! ’š East Chicago, Ind.; M. Mati-j vak. Antradieni ir trečiad. 9 vai.
PLSŽmių-Krepšinio varžybų va-1 ma iki gegužės d., pas II PLSŽ; iš Los Angeles, Calif.; ryto iki 6 v. vak. šeštad. 1 vai.
dovą Raimundą Korzoną, šiuo, varžybų vadovą Rytą Babicką,* Pr°f- P- Ragazinskas, iš Central, j ryto iki 6 vai. vak. Sekmad. 1
adresu:

Mr. Raimundas Korzonas, 2725
W. 84th Place, Chicago, IL 60652. ler Ave 
Tel. (312)—436-535.

Smulkios informacijos pra
nešta visiems ŠALFASS-gos klu ta visiems ŠALFASS-gos klu- lis, iš Evergreen Park, Ill.; 
bams bei užjūrio kraštams. ŠAL- bams. bei užjūrio kraštams.; $3 — V. Zaikauskas, iš Wash 
ĖASS-gai nepriklausančios ko- .šALFOSS-gai nepriklausančios ington, Ill. 
mandos, suinteresuotos dalyvau- komandos, suinteresuotos daly- Širdingai dėkojame visiems.

Ark., užsisakė Naujienas me 
tams ir pi įdėjo $2 už kalendorių.;

ŠinLngai dėkojame.

Gus Pritzkat, iš Madison Ills., 
Mich., rašo:

“Linkiu viso geriausio visai 
narinės varžybos bus vykdomos' Naujienų administracijai ir jos 
grupėse, taškų (Round Robin) bendradarbiams; šiame laike iš- 
sistema. Kvalifikavusios koman-Į laikyti laikraščio egzistenciją, 
dos žais baigminiame turnyre,; iai yra didis darbas!” } MEŠKERIOTOJŲ DĖMESIUI!
kU' iS ml XI l)ėk,,i Prenumeratos P™' Taisome, išvalome visokiu rūšių
nusų (Double EI,mmatmn «.Unkėj.mus ir Sau- j meškeriojimo ; (re, ls) T„1 
tema vyrų bei moterų klasėse jienoms paremti. • Das;rjnkmeš'-erioii
ir vieno minuso (Single Elimi-( .e Pa“ in ^5 meškenoj i-;
nation) — prieauglio klasėse, j Sekantieji skaitytojai pratęsė Į mui: žilkų, kabliukų, meškerių, 

Varžybos vyks 4 dienas, nuo 'prenumeratą ir pridėjo Naujie-] tinklų ir t.t Parduodame “live 
j bait”: red worms, minnows, 

$15 _ Marija Velykis. iš C.le- į nightcrawlers. Parduodam meš- 
> (license).

po $10—Elena Buchinskienė,! Atdara: Pirmad., ketvirta*!, ir 
Marquette Parko; A. Degutis, i penklad. nuo 9 vai. ryto iki 9 v.
t? _ t ______ T__.J TtT ___ : 1

J.XXV1., Ali. ATiKiVA- Į--------------------------------------- . TV.-,

iš Los Angeles, Calif.; ’rylo iki (> v. vak. šeštad. 1 vai.

S go^ nariai turi būti atlikę 1933 
m. registraciją. j

Kiekvie-į , T .. v . •Kiekvienoje klasėje, prelimi-j

liaujantiems mokri ninkarns, ra
šytojams, taip pat istorijos, geo
grafijos studentams. }

Taip pat nemokamai sumažin
tas G. Mercator’iaus 1595 m. 
Lietuvos žemėlapis su lietuviš
kais aiškinimais.

Kreiptis j Alg. Gustaitį.
Pilno didumo tie Lietuvos že

mėlapiai, Lietuvos miestų her
bai pardavinėjami minėtų lei
dėjų, svarbesnių knygų platin
tojų. Užsakymus galinta siųsti 
ir LŠST CV ižd.: p. S. Bernata
vičius, 1513 So. 48th Ccurt, Ci-I 
cero, IL 60650, U.S.A.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 m^eg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma. ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinas — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
Tel.: 436-7878

i N.M., ir Josephine šeštokas, iš | vai. ryto iki 1 vai. popiet. Kal- 
" ir' ’ ; j Lame lietuviškai. 7106 Archer

Avenue. (Windy City Fishing

šiuo adresu:
Mr. R. K. Babickas, 18308 Hil- i Marquette Parko;

., Cleveland, OH 44119. Į po $5 — M. Karaitis. iš St. P
Tel. (216)—531-9329. I lersburg, Fla.; E. Paliulionis, is j Tackle and Repair)

Smulkios informacijos praneš- -Marquette Parko, ir P. Povilai-Į -------- :-----
MOKSLO REIKALAMS 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI i
NEMOKAMAI

Lietuves žemėlapis 1:1.000.000 
mastelio, sudarytas Algirdo Gus
taičio, išleistas 1982 m. Čikagoje

Aleksas Ambrose,

S

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją --- - 
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Sftjsti Čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

X

» ■ ■■
ELEKTROS ĮRENGIMAI 

PATAISYMAI
Turiu Chicagos miesto lekCia*.

Dirbu ir užmiesčiuose, frelt. 
garantuotai ir sfžiningat 
KLAUDIJUS PUMPUTIS '

4514 S. Talman Ava. j
TaL 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-10 METŲ AM± VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automeblilo 
Liability apdraudimas pensinio 

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

U45 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 •

AUTOBUSAI KAPINIŲ 
LANKYTOJAMS

Nuo š. m gegužės mėn. 
džios Chicagoje kiekvieną sek- yanF & "patio? 
madienį ir Memorial Day — pir-: Asking $69,900. 
madienį (gegužės 30 d.) auto-} 
busais bus galima lankyti MT. 
Olivert, St. Casimir (šv. Kazi
miero), Holy Sepulchre ir Re- 
sureciion kapines. Autobusai iš 
sankryžio Western and 111 th Str. 
kapinių kryptimi išeis 9 vai. ry
to ir kursuos ligi 4 vai. popiet. 
Iš šios vietos autobusai išeis kas 
30 minučių.

pra-

— l'ž paruošia rezoliuciją 
prieš atomini karą balsavo 238 
vyskupai, o prieš — 9.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMA!

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienos® galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metą {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* b 
*uairūoinimą________ _____ _________ _____

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr. A. J. Gu>sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant SI persiuntimo HUaidoma,

18.00

J2.0#

o

%

r

r
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OWNER SELLING HOME
LINCOLN:MONTROSE AREA •

7 rooms, 2 story home — IV2 baths, 
heated basement, 2 car .garage. Pretty 

. All in exc. condition.

Area Code (.312) 528-7811 
Call 1 PM to 1 10 PM 

(Call in English)

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

? ARVYDAS KIELA u
/ 6557; S. Taiman Avenue 
£ . ‘.Chicago, IL 60629 . ■.

434-9655 «r 737-171 -l

I

I

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
S10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

TeL 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell
Ave. Chicago. IL 60629.

KAI? SUDAROMI

Tuo reikalu jums gali daug 
žadėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
išleista knyga su legališkomij 
formom!*

Knyga su forinomts gauna, 
ms Naujienų administracijoje

TWUHaCSYWP

naAUHC-tZ'TMlETS
RKMiaGYRHJEF 
THRTSNOTHMCTO

© 19*2 Dorvy LaborBtmSe*. Division of 
SiMoi. Inc . Lincoln, 68501

%

Laikrodžiai Ir branfcnyM*
Pardavimai ir Taisymu 
2646 West m StTMf 
TsL REpubile 7-1941 I

iiII jam L

i” ——■■■- —1111 ■'—1

Siuntiniai į Lietuvi
ir kitus kraštus į

, P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 
\

į Chicago, III. 60631 Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUS
, Notary Public

INCOME TAX SERVIC1
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

4O64Z . 42*-U54

F. A^eet
W. «Hi Jt

STa?e (rm hre 3T»d Casual

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

šeštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 yaL <L 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West fi3rd Street 

Chicago, HL 60629

s

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

PATS SRAID’K IR DAR KI
_ TOS PARAGINK SKAITYTI 

DIENBA1TĮ “NAUJIENOSE

3 — Naujiena, Chicago, 8, DL Friday, May 6, 1983


