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ARO JĖGŲ Vi
BEIRUTE LIKO AMBASADORIUS 

IR KELI JO PATARĖJAI
PASKLIDO GANDAS, KAD IZRAELIO KARO JĖGOS 

RUOŠIASI ĮSIVERŽTI Į SIRIJĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Pir
madienį Sovietų ambasadorius 
Aleksandras A. Soldatov įsakė 
visoms rusėms, vaikams ir įvai
riems tarnautojams tuojau iš
skristi iš Beiruto. Pasiruošimui 
nebuvo laiko. Rusai turėjo pa
likti savo butus, .daiktus, nes 
patys turėjo skubėti į aerodro
mą, sėsti į atskridus} didelį 
transporto lėktuvą ir išskristi 
Į Sovietų Sąjungą.

Beirute liko tiktai Sovietų 
ambasadorius ir keli jo patarė
jai, kuriems bus įsakyta patik
rinti ant greitųjų išvežtųjų ru
sų butus, ar ten nepalikta.įta
riamųjų dalykų, ar nematyti 
nukrypimai nuo naujosios li
nijos.

Sovietų vyriausybė patyrė, 
kad susitarimas tarp Izraelio, 
Libano ir amerikiečiu daro di
deles koncesijas Izraelio .vyriau
sybei. Manoma, kad Izraelio vy
riausybė sutikusi atšaukti visas 
savo karo jėgas iš Libano, bet 
sąlyginiai. Jie atšauks savo jė
gas, jeigu Sirijos vyriausybė at
šauks savo karius iš Libano.

Izraelis atšauks,' bet jei Siri
ja neatšauks, tai tada • Izraelis 
ne tik išstums.Sirijos karius iš 
Libano, bet taip pat įsiverš'į Si
riją, nuginkluos karius'. įves de
mokratinę santvarką, išrinks 
vyriausybę ir prisidės prie tai
kos Artimuose Rytuose. Sovie
tų vyriausybė, patyrusi, kad Iz
raelio karo jėgos ruošiasi karui 
prieš Siriją, o tas pasiruošimas 
įvaręs didelę baimę Sovietų val
džiai ., ir;,įsakę bereikalingiems 
Sovietų atstovams galimai grei
čiau išvykti iš Libano.

Sovietų Sąjunga yra įsitiki
nusi, kad dabartiniu metu So
vietų Vyriausybė netiki, ’ kad Si
rijos ginkluotos pajėgos galėtų 
sėkmingai pasipriešinti Izraelio 
kariams. Izraelis turi pačius 
moderniausius ginklus. JAV vy
riausybė sutiko duoti Izraeliui 
reikalingus lėktuvus ir lėktuvų 
dalis, jeigu Izraelis atšauks sa-. 
vo karius iš Libano.

Sovietų Sąjungos baimė ir 
įsakymas savo piliečiams sku
biai išskristi iš Libano sukėlė

IŠ BEIRUTO SKRIS 
Į SAUDI ARABIJĄ

BEIRUTAS, Libanas.— Kraš
to apsaugos sekretorius Caspar 
Weinberger Paryžiuje susitiko 
su prancūzų krašto apsaugos 
ministerijos pareigūnais ir sude
rino visą eilę krašto apsaugos 
dalykų.

Iš Paryžius itskrido į Beiru
tą, kur susitiko su Libane esan
čia marinų vadovybe, o vėliau 
pasitarė su Libano krašto ap
saugos žmonėmis.

Iš Libano jis nuskrido į Sau
di Arabiją ir ten pasitarė apie 
Saudi Arabijos poziciją Arti
mųjų Rytų taikos reikalais. Jam 
rūpėjo nustatyti, kodėl Saudi 
Arabijos vadovybė nori galimai 
greičiau baigti kovas ne tiktai 
pačiame Beirute, bet ir visame 
Libane. Saudr Arą biją nori;-k ąd 
Sirija greičiau atšauktų savo 
karius iš Libano ir išvengtų be
reikalingų žudynių.

ŽURNALAS STERN TRAUKIA 
TEISMAN ŽURNALISTĄ

HAMBUR^.Wak. Vgfeljja. 
— Savailmid 'žųįnalo sieril'lei
dėjas -Henri. Nąnpen patraukė 
teisman žurnalistą. Gerd Heide- 
manb. įjiš pakišęs- leidėjui klas- 
totą/"Hitlerio dienėraštį!' ir pa
ėmė riį.jo į 3.3 mik dolerių. Dalį 
tų pinigų jis pasiliko sau, o ki
tus tariamai sumokėjo žmogui, 
kuris klastotą ’■ dienbraštį jam 
pakišo;

Pasirodo, kad Stem savait
raštis anksčiau atspausdino ke
lias ištraukas. Skaitytojams la
bai patiko. Leidėjas gavo girian
čių laiškų. Tada jis nutarė 
pirkti visą Hitlerio dienoraštį. 
Susitarė dėl pinigų, sudarė pla
ną dalį parduoti. Bei kai vėliau 
norėjo tikrai išaiškinti, ar rank
raštis tikras* tai pardavėjas 
dingo su pinigais. Laidė j ui pa
sakojo. kad pardavėjas pabėgo 
Rytų Vokietijon.

— Rritai reikalauja, kad Ar
gentina sumokėtų už jos karių 
padarytą žalą Falklando salose.

Sovietų Sąjungos karo jėgų paradas Raudonojoje aikštėje.

AMERIKA IŠVARO BABRAKO 
KARMALIO DIPLOMATUS

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybės departamentas pirmadie
nį įsakė Babruko Karmalio vy- • 
riausybės diplomatui Mąsjeli 
Hcwmani tuojau išvažiuoti iš 
JAV.

VISU SOVIETŲ KARO JĖGŲ 
TARYBOS PIRMININKAS

J. ANDROPOVAS PASITARĖ SU BENDRADARBIAIS 
IR PAREIKALAVO KARO TARYBOS VADOVYBĖS

paniką pačiame Libane, žinia 
apie Izraelio pasiruošimus pulti 
Siriją apramino visus Sirijos 
dalinius Libane. Pačiame Bei
rute ir šiaurėje nuo sostinės ap
rimo puolimai.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $438.

Gegužės 11: Mamertas, Skir- 
gaudas, Gardaitis, Raibutė, Žy
gūnas, Svaigauda.

Saulė teka 5:35, leidžiasi 7:59.

Oras saulėtas, vėjuotas.

Sekretorius Weinberger nu
vyko į Libaną, kad galėtų 
tartis, kaip išvengti dides

nių nesusipratimų.

MASKVA, Rusija. — Jurijus 
, Vladimirovičius Andropov pir
madienį paskirtas visų Sovietų 
karo jėgų tarybos pirmininko 
pareigoms. UPI agentūra pra
neša, kad Jurijus VI. Andropo
vas yra visų Sovietų karo jėgų 
viršininkas.

Pasirodo, kad Jurijus Andro
povas jau anksčiau priėjo išva
dos, kad jis’ turi perimti visų 
Sovietų karo jėgų vadovybę, 
bet šio žingsnio jis nesiėmė, kol 
vystėsi ' tarptautinė padėtis ir

■griudo apkaltino Grahamą, kad. pačioje- Sovietų Sąjungoje keli 
jis plal nęs pornografinę litera- ■klausimai 
turą, o Graham absoliučiai nie- ’ neaiškus, 
kuo nenusikalto.

Departamento atstovas Alan 
D. Romberg buvo paklausias, 
už ką Howmaniui buvo duotos 
18 valandos išvažiuoti iš Ame
rikos. Romberg atsakė, kad jis 
nieko nenusikallo, bet jam Fep-J 
ta išvažiuoti vien dėl to, kad 
Kabulo vyriausybė visai be pa
grindo išsiuntė iš Kabulo JAV 
diplomatą Peter Graham. Kar- 
malio vyriausybė be jokio pa- *

Jurijus Vladimirovičius 
Andropovas

dar jam pačiam buvo

Pirmas
Pranešimai iš Afganistano sa-' viešumon 

koo, kad paskutinėm dviem sa- Ustinovas, Sovietų Sąjungos 
vaitėm Sovietų aviacija sudegi- krašto apsaugas ministeris. Pra
no- apie šimtą kaimų Hierat džioje jis paskelbė ilgoką 
apylinkėje ir užmušė arba su- straipsnį apie Sovietų Sąjungos 
,žriįčj^.kstĄPčiiis visai.nekaltų krašto'apsaugą.-13ėt,'be krašto

šitą klausimą iškėlė 
maršalas Dimitrijds 

Sovietų

žmonių. apsaugos, Sovietų Sąjtfngoj yna. 
įvairių rūšių ginkluotų jėga.

WASHINGTONE ADAMKUI kurias, tvarko Sovietų Sąjungos 
PRISEGĖ ŽYMENĮ

WASHINGTON, D.C. — Pir
inadienį Washingtone Valdu>’?-įPJ^?r', , , . . ‘. Sovietu Sąjungos visu karo tę-Adamkui atsakingi pareigūnai c,<.-V.t/- • • - fr7 , , , r..- ffuP-taty.bos’.pirmininku jis patsValdybes departamento <Wz«>- .4nllr va. ; !

Įjoję saleje pnsege pne krūtinį. įtinovį) straipsnįs
. zr m .ni uz Serą pai eigų ėjimą, Sovietu- Sajanuos- k'aiio
| Visa eile Aplinkos apsaugos p4S.'pįMuį.;|ah,,ėjimo.,JS mė-

Į kariuomenės tarvba. Maršalas r • • ' • ■ - *
U$tiilovaš- tvarkė visus Sovietų
Sąjungos, apsaugos reikalus, b

Svietų Sąjungos visųj karo ,j£-

su

VRDOLYAKAS PRAŠO WASHINGT0NĄ 
PAKAITAS SIŪLYTI TIK RAŠTU

ŠIANDIEN CHICAGOS MIESTO TARYBA, Iš ANKSTO 
SUSITARUSI, BANDYS PRADĖTI DARBĄ

CHICAGO, III. — Antradienį jis turi rasti būdą ir susitikti
kitais aldermanais, ir skelbti 
nutarimus. Meras negali skelbti 
nutarimo, kol jis nėra alderma- 
nų aptartas ir priimtas. Meras 
turi įsikalti i galvą, kad jis yra 
tiktai aldermanų nutarimų vyk
dytojas. Meras turi 21 atstovą, 
o prieš jį yra nusistatę 29 alder- 
manai, kuriems vadovauja E. 
Vrdolvakas.

E. Vrdolyakas buvo susitikęs 
su Harold Washington ir iš
klausė Chicagos mero pageida
vimų. Aldermanas Vrdolyakas 
pirmiausia paprašė H. Washing- 
toną, kad savo pasiūlymus jis 
paruoštų raštu.

Aldermanai yra pasiryžę iš
klausyti mero H. Washington© 
kalbų, bet įstatymams pravesti 
jis turi paruošti savo pasiūly
mus raštu. Ta;p buvo iki šio 
meto. Vrdolyakas tvirtina, kad 
taip turėtų būti ir ateityje. 
Kiekvienas aldermanas savo pa
siūlymus įteikia raštu; miesto 
meras taip pat turi panašiai pa
sielgti. jeigu jis nori, kad tary
ba rimtai jį svarstytų. Meras 
pasižadėjo taip elgtis.

Chicagos meras neturi 
daugumos

Chicagos meras pranešė E. 
Vrdolyakui ir kiliems alderma- 
nams, kad jis, kaip meras, no
rėjęs paskirti kom.tetų pirmi
ninkus. Jam teisėjai priminė, 
<ad jis nieko ncatsieks, nu
traukdamas susirinkimus ir de
monstratyviai išeidamas iš sa
lės. Du federaliniai teisėjai jam 
aiškiai pasakė, kad jis, išeida
mas iš salės, padarė didelę klai
dą. Jam patarė taip nesielgti 
ateityje.

Teisėjai atsisakė svarstyti ai*• kad būtų baudžiami tie vyriau- 
dermanų nutarimus. Mero buvo sybės nariai, kurie siuntė eks- 
padaryta pirmoji klaida, todėl pediciją j Falklando salas.

- įstaigos 
versti 
■traukti 
gūnai savo pareigas 
gai ėjo ir kėlė viešumon aplin
kos teršėjus.

Washington© ceremonijose 
dalyvavo naujais paskirtas Ap
linkai globoti įstaigos vedėjas Javo, kad . .vokiečiai atvyktų į į 
William Buckelhaus.

Jau praeitą antradienį Chica- 
goje Valdas Adamkus buvo pa-Į 
gerbtas už pavyzdingą pareigų 
ėjimą. |

RUSAI KRITIKUOJA 
JARUZELSKIO DRAUGĄ

VARŠUVA. — Lenkai labai 
nustebę, kad Sovietų žurnalas 
‘‘Novoje Vremia” labai aštriai 
kritikuoja gen. Jaruzelskio arti
mą draugą ir dabartinės lenkų 
valdžios vicepremjerą Mečislo
vą Rakovskį.

pareigūnų 
atsistatydinti 
iš darbo, bet

buvo pri-1 
ir pasi-

kiti parei- 
pavyzdin-

96 KINIEČIAI SKRENDA 
NAMO

tiHsirkąkf iex -Išvelia rėse.. Syvie t v 
S^įtrfrrtb^ėi'si. sukaktis kiekvie 
n^š?''įlietaiš- buvo iškilmingai

Prancūzai šią šii- 
kąkįi'! i^įnėjb gegužės 7 dieną, 
ksK igėn/-;Eisenho\veris savo šta
be! pasieaš'ė sutartį su vokiečių 
karo vadais, o Stalinas pare-ka

i Berlyną ir pasirašytų karo pą- 
baįgos dokumentą gegužės 10 d.

Parado metu oficialiai pii-

SEOUL, Pietų Korėja, 
grobtame lėktuve buvo 102 ke
leiviai ir 7 įgulos nariai. Pietų ' 
Korėjos vyriausybė susitarė su 
Kinijos valdžios atstovais. Turė- 
Kinijos valdžios atstovai. Galė- 
7 įgulos nariai. |

Nutaria, kad šeši kiniečiai 
lėktuvo grobikai pasiliks Seoule 
ir bus atiduoti teismui. Jie bus 
baudžiami pagal Pietų Korėjos

Sovietų valdžia labai nepa-. įstatymus, 
tenkinta katalikų bažnyčios įta
ka visuomeniniame lenkų gyve
nime. Rusai nori, kad Rakov- 
skis imtųsi priemonių prieš baž
nyčios valdovų daromus pareiš
kimus, b«?t jis nes’ima jokių 
priemonių prieš vyskupus bei 
kunigus.

t
Puolamas Rakovskis pataria 

šio klausimo neliesti, kad kraš
te nekiltų naujas maišias ir 
kraujo praliejimas.

Du įgulos nariai guli ligoni
nėje ir gydosi. Juos rengėsi nu
vežti j Kiniją, bet jie atsisaki
nėja. Jie nori pagyti P. Korėjoj. ’ 
Pietų Korėjos valdžia nori, kad 
šie įgulos nariai liudytų teis
mui. ka:p lėktuvas buvo pasuk
tas į P. Korėją. Sakoma, kad nė 
vienas įgulos narys nenori 
skristi į Kinija, nes bijo, kad ten 
jie nebūtų atiduoti teismui ir 
sušaudyti.

— Argentiniečiai reikalauja,
I

Kongresui atsisakius skir
ti pinigus kovotojams už Nika- 
raguos laisvę, dolerio vertė nu
krito. |

Ryloj vakare bus galima pa
matyti kometa Iris, pasiro
danti kas 2<M) metų trijų bili

jonų mylių atstumoje

skelbta, kad Jurijus VI. And 
povas yra Sovietų Sąjungos 
su ginklų rūšių karo taryt 
pirmininkas. Jis yra Sovietų S 
jungos komunistų partijos i 
neralinis sekretorius ir koir 
nistų partijos politinio bit 
pirmininkas.

Visi žino, kad jis ilgus me‘ 
buvo KGB. viršininkas, peror 
nizavo visą KGB ta prasme, Is 
ji gintų Sovietų valdžią nuo 1 
kokio vidaus ar užsienio ] 
vojaus.

Andropovas savo pavaduo 
ju pasirinko Andrejų Gromyl 
užsienio reikalų ministerį. G 
myka vadovauja 15 žmonių 1 
mitetui, kuris diktuoja komiti 
nariams instrukcijas visų va 
lijų m'nisteriams.

Andropovas įsakė Sovietų a 
basadoriui Beirute išvežti iš 
bano visus rusus, kad neki 
bereikalingų konfliktu.

MARGARET THATCHER 
PALEIDO PARLAMENTĄ

LONDONAS, Anglija. — E 
tų premjerė M. Thatcher g< 
iš karalienės Elzbietos II lei 
mą paleisti britų parlamei 
ir paskelbti birželio 9 dieną p 
lamento rinkimams.

Britų premjerė anksčiau 
rėjo paleisti parlamentą 
skelbti naujus rinkimus, bet 
nesiryžo. Ji dabar suvėlavo \ 
mėnesį, o gal ir daugiau. Pas 
liniai papildomi balsavimai 
rodė, kad žmonės yra linkę I 
šuoli už darbiečius. Jeigu ji 
giau lauks, tai gali mažiau 1 
su gauti, negu praeituose rii 
muose.

Dabartinis parlamentas 
būtų galėjęs dirbti 11 mene 
Konservatoriai turi daugu 
parlarrante. Bet premjerė 
jauė a. kad gali netekti pa: 
kėjimo ir pralaimėti.

— A-gentinos gyventojai 
patenkinti generolų pra 
ap’e nužudytus žmones 
vėliausiais metais. Jie reikal 
ja traukti teisman visus a 
kingus už tas žudynes.

Washingtoną. 
mero pareiga 
bos nutarimus 
Washington 3s
sijų pirmininkus.

C.s

įtikinėja llai 
kad svarbiaus 
— vykdyti t;
tuo tarpu m<

ziarn
amnestijos pries 

kelionę j Lenkiją.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYŪOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Reikia kvalifikacijų

Žmogus ateina pas savo seną

NUOTYKIAI KELIONĖJE

Mažas Petriukas pirmą sykį 
pats venas važ avo traukiniu, draugą, dabar jau ministerio 
Vienu laiku pasirodė kondukto
rius garsiai tardamas: “bilietus, 
bilietus!” Petriukas suprato ko 
jis nori ir atidavė bilietą.

Bet neužilgo į vagoną atėjo 
k tas vyras ir ėmė šaukti: “sal
dainiai, kava, šokoladas” Pet
riukas glriebėsi už savo valizos- 
ir garsiai užprotestavo: “O ne, 
savo saldainių tau neatiduosiu!”* * *

LAIKO KLAUSIMAS
— Ai manote, jog ilgos sužie

duotuvės yra geras dalykas? j
— Aišku. Kuo ilgiau yra vy- J 

ars susižiedavęs, tuo trumpiau! 
jis būna vedęs.

abejotinas užtikrinimas
— Nęsbjjuk to šuųięs — juk 

žinai, kuris šuo Joją, tąs nekan
da.

—Taip, tai taip, bet ar šuo 
žino tą taisyklę?

* * ¥
' SVARBI PRIEŽASTIS

« Slaptas pasikalbėjimas vieno
je Šiaulių miesto dirbtuvėje:

’ — Kodėl dabar mums išmo
kama uždarbis kiekvieno mene 
šio 27 dieną, vietoje pirmos;
I' — Ar dar nežinai? Tam, kad 
-užtektų iki pirmos!...* * *

PRIEŽASTIS

kėdėj sėdintį, ir prašo darbo.
— Ar priklausai partijai? — 

pirmas klausimas.
— žinoma! — atsako draugas.
— Gerai! Aš tau duosiu mi- 

nislerio pavaduotojo’ "postą — 
10,000 rublių mėnesiui

— Perdaug! Nesugebėsiu...
— Bijai? Imk kolūkio pirmi' 

ninku vietelę — 2,000 rubliukų 
ir kiti priedai.

Nieko nenusimanau apie
’ūkį. Gal kokią kuklesnę viete

lę. .. Pąvyzdžįui, inžinieriaus, 
už kokius 20Q rublių. . . — nu
sprendžia žmogelis.

— O, ne, balandėli, tąm dar
bui reikia kvalifikacijų!

* * *
• ŽMONOS NUSISKUNDIMAI

Kuliešienė pasakoja savo kai- 
mi nkai:

“Aš neesu patenkinta savo vy
ru. Tiesa, jis negeria, nerūko ir 
nelošia iš pinigų, bet jis taipgi 
neplauna indų ir neišvalo kam
barių”.

— Kodėl tu, Juozai, neapsi- 
įieedi?

— Matai, negaliu, rasti užtek-; 
įtinai protingos moteriškės, kuri 
^suprastu vedybinio gyvenjmo 
"vertę su manim.

? PRAKTIŠKAIS SUMETIMAIS ***
5 Pirkėjas: — Kodėl jūs laikote 
^pakabinę veidrodį šalia svars
tyklių? '
i? Krautuvininkas: — Matote, i*
^moterys, žiūrėdamos į veidrodį 
^lekrepia dėmesio, kaip aš sve- 
įriu mėsą.
7 * * *

; GERA ŠEIMININKĖ

X - - Girdėjau, kad tavo žmona 
"tara puikiausia šeimininkė?
v — Tai tiesa. Pirmiausia ji meg
s'a taupyti. Dabar jau turime 

^absoliučiai visko, ko mums ne 
treikia.

4 NEKANTRUS BERNIUKAS

I Bobutė pasakoja savo anūkui, 
’jog jks gaus laikrodėlį, bet tik po 
jos mirties.

Anūkas k’ekvieną rytą pasi
beldžia Į jos kambario duris, ir 
paklausia:

— Bobute, ar tu dar nenui- 
viai?

9 e «

MENKI TAISYTOJAI
Mūs’škiai Amerikos Lietuvių 

Tarybos reformiiūnkai, yra ,pa
našūs į sovietinius namų staty
tojus. Iki jie uždeda stogą. U' 
namo sienos pradeda virsti Į šo
ną.

* * s

• Kai įi> kalba — miltai byra, 
kai reikia duoti — nėr ir pelų,

• Jeigu mužikai ir kompozito
riai pradėtų maišytis į lietuviš
ką politiką, tuomet vietoje bar- 
pių ir peštynių, galėtumėm Šok
ti įr dainuoti — visiems būtų 
linksmiau.

• Žmonės, kurie vien tik sa
vimi rūpinasi, neturi progų pa- 
tobulėti.

• Viename moterų žurnale 
nusiskundžiama, jog vyrai per- 
mažai gelbsti žmonoms prie na
mų ruošos ir virtuvėje. Jie, gir
di, perdaug laiko praleidžia va
karais prie televizijos, radijo ar
ba kokiam nors klube.

Bet, mano supratimu, tokie 
užmetimai nėra pamatuoti. Mo
deminė virtuvės didžiumoje yra 
taip Įrengtos, jog dviem žmo- 
lėms dirbti — neužtenka vietos.

su astronautais.

nėra jokia nauje-

’ Raketos
skraidančios į erdvę ir aplink 
nūsų žemę,
•ybė. Senovės lietuviai turėjo
įtvarus, kurie daug mikliau ga- 
ėdavo lakstyti i visas puses 

ne, iki oaties Mėnulio.▲

♦ Mažai yra vertas tas drau 
u, kurį reikia pirkti pataika 
imęis aiba vaišėmis.
• Pasisekimas tai kopėčios. 

uiiomjLs negalima lipti laikant 
arkai, kišenėje.

♦ Ko čia $tęi>ė i*, jeigu šioje 
dyje y: a liėk daug .sovietinių 
upu? Juk j»c laikomi ypatin- 
oje pagarboje. Jiems sųtęika

, >'♦ t progos pasirodyti tele- 
z , vgramose ir šmeižti at- 
žyi ėju>iu0 amerikiečius.

• Nepyk, kad kiti ųėra tokie,
kokius norėtum matyti, juk iū 
tu pats savęs negali padaryti,1, 
kokiu norėtum. į

• Chicagoje neužilgo susirinks 
Lietuvių Kultūrinis Kongresas, 
kuriame bus patiekta Įvairių pa- ( 
skaitų, referatų ir kitokių gudry
bių.

Man rodos jog vietoje kongre
so reikėjo surengti kultūrinius 
kursus tiems, kurie pretenduoja 
būti bendruomenės vadais.

• Šių dienų pastaba: Televi
zija yra žaislas tiems, žmonėms, 
kurie nori pabėgti nuo kokio 
nors darbo.

* Prieš keletą dešimčių metų J
šioe šalyje berniukai ligi 12 m. 
šioje šalyje berniukai ligi 12 me
tų dėvėję trumpas kelnaites 
ię ilgas kojines. Dabar berniukai 
jau ir trijų metų dėvi ilgas kel
naites, o suaugę vyrai vasaros} 
taiku baikšto su trumpom kelnai- j 
tėm. Jie primena gandrus, slan.Į 
klojančius pelkėse. J

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Pokalbis su bendruomenininku prigim
tiniu, ponu Petru Barzdukiniu

LAIŠKAS TĖVUI
Ūgi, žiūriu ant 69-tosios (Mar-

NĘTTNKAMA PASTABA į quette Parko Lithuanian Plaza) 
— atžinksniuoja ponas Petras 
.Barzdukinis: švilpauja Nemu
nėlio melodiją ir šypsosi, šypso
si..". “Labas, labas labutis...” pasi
sveikiname. “O kogi, brolau toks 
laimingas?” klausiu Petro, lietu
viškai paspaudęs dešinę, “Ir kaip 
nesidžiaugti”, porina mano “fren 
das” “Bendruomenė gyvuoja...

Mergina: — Prieš dvidešimt 
.metų pirmą kartą pamačiau sau
lės šviesą.

Jis.: — O prieš 
buvai išimtinai prie elektros 
sviesos?

'ta *
'.-- SURADO PATEISINIMĄ

tai ar tamsta

astms Is a^uo naaJr^^jrtetonvr^ ir dar kaip, pagalvok, brolau! 
vadas Indijoje Agha Chanas, ku- žiūrėk — gavome net 7000 bal
kio turtai yra nesuskaitomi, mėg- su 
ta linksmą ir palaidą gyvenimą

— seka fondo milijonai... Na

Į risprudentas daug casų sužeiste- 
riavo!!!

O jei jau ir su kumelaičiu re- 
orgams praloštume, tai dar tė
veliai jėzuitai laikys fronto pa
skutines linijas, kaip “volksstur. 
mas”! Atlaikys juodas mišias ir 
nudvės nevidonai reorgai!!! O 
šauniai juos su kariška garbe 
palaidos!!”

“Be baimės galėsi tapti netik
ru pranašu ir dar karjerą pada
rysi”, parafrazuoju Petrui, “tik 
pradėk mesti: kortas ir nusipirk 
kristalo rutulį!”

I “Kaip galvoji, Petrai, kaip ten
i . r per lietuvių^eimą ir Pasaulio 'ous su tomis garsiaPreklamūoja- 

Kartą Paryžiųjė—paklaustas« Dienas būsime yisų lietuvių po
nai! Ir bičiulis Petras gudriai 
mirkteli savo akuje. 

“Neskiesk miltais!” 
mano atšaldantis Petrą 
mas. “Kas tau tokias mintis įgrę- | 
Žė į makaulę? Gal “Draugą”! 
skaitai?” f > I

I 
"O ne, brolau, šį sykį ne ‘ Drau j 

jo“ Drungnasis Mykoliukas nu-| 
porino...” aiškiža Petras, “Bet| 
pats didysis bendruomenininkas j 
pasaulyje ponas kamantinėjan-1 Sukiniai nutarė sekti jo pavyz- 
s.1!! Ir pats netikėsi, dievaži; ko-į džiu ir pasivadinti kuo tik nori!

kaip jis gali suderinti savo dva
sinį pašaukimą su palaidumu, 
atsakė:

— Nejaugi Dievas leidžia nau
dotis visokiais smagumais 
“ gri ešni nkams” ? O

momis Pasaulio lietuvių dieno
ms! ir visuotinu frontininku sei- 

Iį mu”, tęsiu mūsų interview. Ąt-

tik

PAVADUOJA
Praeivis meta pinigą į akloje 

puoduką, bet nepataiko ir pini
gas nukrinta ant žemės. Akla- 

paima
pinigą.

— Bet aš maniau, kad 
ikro aklas, — pastebi apsivy-! 
tęs praeivis.

— Ne, aš tik jį pavaduoju. Jis 
tu.ėję į “jnoyięs”.

tu iš-

GERIAUSIA MOKYKLA

Mokytojas pasakoja apie su- 
adiroą g: avit?, ei jos dėsnio:

— Sir Isaac Newton gulėjo po 
rbele ir žiūrėjo į viršų. Obuo- 

nukrito ant jo galvos ir iš 
o jis sukombinavo teoriją apie 

nėrarėmės traukimą. Ar tai 
įuosta bu?

— Taip, bet jei jis būtų sėdė- 
ęs mokykloje ir žiūrėjęs į kny
gas, tai nebūtu išradęs nieko.

MENKAS TRŪKUMAS
— Te švarko aš r.egulė.,iu dė- 

ė'i. ne.s v ena lankavę yra trum 
pe->nė už kitą.

Siuvėjus: — Bet kai užsi, liksi
te paltą, to nebus matyti.

U B’N C

RE(r. 4
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Raudonasis “Gimtasis Kraštas”

skambaj roįo, ka<j nieks , iš lietuviškųjų 
organizacijų nedavė net ir siū
lyti nebandė duoti atstovavimo 
mandatus barzidukinių fronti-t katavimą.
ninku, grupelei, kad pasiskelb-Į — Kur tamsta gyveni? — Įei
tu viso pasaulio lietuvių politi-I sėjas klausia pirmojo.
niais ponais. Euvo toks ruselių 
-•aras — Dimitrijus “samozvan-
eu” vadinamas! Atrodo, kad barz

atsaky-1

re pats prisiekė, kad ant visų 
ponausite per tas lietuvių dienas, 
štai jums ir traukti beūtdruo- 
nenę per dantį*!! Greit busime 
visų lietuvių ponais! Ir VLIKas 
r ALTas mūsų klausys, o užuot 
Jare, ponui kamantinėjančiam į 
anka galės pabučiuoti.
“Žiūrėk tik kad niekur kitur 

aepabučiuotu!”, raminu Petrą 
r s'ūlau pradėti rimtą interview, 
rad spav-ilos žmonės mūsų pa
sikalbėjimo 
lenumestu.

Sekdami
‘.te parko
ne Į “Gintarą 
‘screwdriveri’’. 
raibą?”, 

“Šauk!
'ius. “tik žydelių neužkabink,j 
kad taip ISO ir KGB nesusido-i 
mėtų mūsų interview”.

“Ką Petrai, galvoji apie tą j 
nelemtą bylą jūsų bendruome
nės su re or gaiš? Kns kam kel- 
ne> numaus, kaip manai? Kaž
koks pusvadis net pęr radiją 
skelbė?’, kad jąu reorgai girdi 
bylą pralošė... ar tiesa?” klau
siu.

i redakcijos krepšį

nerašytą ‘Marųue- 
protokolą". užsuka-r 

užsisakome po 
“Galiu pradėti 

klausiu Petro.
atsako mano priete. |

“O ką čia galyą sukU!” Petras 
ūsako. “Bylos nelaimėjo — me
luoja (blefuoja! kaip pokerį loš
iami (kad tik neišeitų, kaip su? 
usiška rulete!), bet milijoninis 

fondas pinigu turi per velnią, 
užteks ir teismui, visiems užteka 
—y patingai tiems, kurie poną ka
mantinėjantį garbina. Gi, kai 
tinamieji Marouelte parko reor l 
gai pasimirė fEĮk've duok jiems! 
dangų1), tai šventasis Petras ju 
nej'ileis, kad galėtų teisme liu
dyti — o mūs šaunusis lojeryy 
advokatas kumelaites tuoj ir iš-

Atrodo, užmiršo jau machaivellįj 
r jo “ii principe”. Gal greit už- 
nirš ir kad SSSR Lietuvą oku
pavo... Bandau Petro politinę 
‘tvirtybę”.

“O gi, mielasis”, atsikerta man 
Petras, “ar prisimeni Kauno vals 
tybinio teatro pastatymą “Siuvė
jų dienos SiImačiuose”? Jei net 
Jioliai liatviai sugebėjo siuvė-. 
ius į vieną miestelį suvežti — Sii 
mačius — tai argi galima net i 
šbandyti abejoti, kad .baizdu- 
cinių fiontininkų vedama į gar-h 
ję bendruomene nesugebėtų su- 
xviesti gudresnius už siuvėjus 
dypukus Į Čikagą? Čia jums ne 
Juvėjai tai mažiausiai kone vi-Į 
>i universitetus baigę arba bo-i 
heminiai inžinieriai!” — ir taip| 
'.oliau filosofuoja mano inter-l 
view žvaigždė bičiulis Petį as.

“Kaip, Petrai, _ įvertintume!! 
Diivo>" straipsnį dėl ponb ka-| 

mantinėjančio oare-Skimo? Aiš-I 
ku, kad šis straipsnis gciokai 
sukonfuzmo pasaulinio masto! 
bendcuomeirinjųką... Manding, 
.urės užleisti savo pasaulinę po-j 
ziciją kriaučiui didžiajam, pri-| 
riekusiam vis vien prasimušti i 
priekį... Atrodo, net nebijotų 
jmbroziejaus inkvizitoriaus, kad 
žvakė- netaiku neistatytų kur 
nereik a... Toliau teiravausi Pet
ro nuomonės.

“Priešų (prigimtinių ir nepri- 
gimtinių!) vargšei bendruome
nei netrūksta!” atsako prietelius 
Petras, “Kaip “svoločių” pavy- 
thaolių nepritruks jri mato, kad 
mes vadojaujanęte viso pasaulio 
lietuviams (net ir okupuotą Lie
tuvą bandomis* reprezentuoti!) 
— vis stovime “veidu j Lietu
vą!", o nelabieji reorgai tvirtį- 
aa. girdi.’ilk 
tuvai atkišarr.e su “generolu”

Iš raudonojo purvyno 
Ein '‘Gimtasis Kraštas”, 
Ne gimtosios mūa tėvynės, 
O masyvinis garsas.

Propagandą platin, taško. 
Bando rasti durnių,
Skleidžia melą, rezga šmeižtą 
Ir suranda kurmių.

Giria, šlovina jie Maskvą, 
Ir jos komunizmą.
Niekin senąją tėvynę, 
Perša kacapizmą.

Būk, ten pažanga didžiausia, 
Mokslas, menas klesti.
Būk, visi ten sotūs, meilūs, 
Tremtinius drįst kviesti.

Toj “tarybinėj” tėvynėj
Pasakiškai gera,
O maskolių draugiškumas 
Būk mūs tautai dera.

žinom, kad tai propaganda, 
žinom, kad tai melas, 
Žinom, kad melais nuklotas 
Visas jųjų kelias.

Žinom, kam gyvent ten lengva, 
Kam tenai gerovė.
Parsidavėliams ten rojus, 
Liaudžiai gi — vergovė.

Jei tikra tenai gerovė, 
Kam tad toji siena?
Kam tie prašymai pakietų 
Laiškuose kiekvieno?

Ar iš rojaus žmonės bėga 
Į vargingą kraštą?
Ar iš rojaus žmonės siunčia
Graudulingą: rastą \

Iš raudonojo to rojaus 'tr.
žmonės nor pabėgti. -.
Čia ‘‘išniekintoj” žemėj 1
Nori atsikvėpti. - ’ ?

Rusiškas “Gimtasis Kraštas” 
Būt negal ant- stalo,.
Kreivas, šleivas ir kuprotas 
Nuo pradžios iki galo.

Perkūnas

Du suimtieji teisiami už val-

— Mano namai visur, — aiš
kina valkata, — gyvenu kalnuo
se, miškuose, upių pakrantėse., .

— O kur tamsta? — kreipės 
i antrąjį

— Aš gyvenu jo kaimynys
tėje, — atsako kitas draugelis.* * * \

— Girdėjau tavo žmona pa
simirė. Ar labai gailėjaisi?

— Jos nelabai, bet Dieve...
— Kaip tai Dievo?
— Aš nežinau kaip Jis viena

me danguje su ja išsiteks... •

Petroniu beudradaroiaude 
Ir kitas mū>ų vuda> didysis 
dinittkas rasjnu^ęifeUtk irgi 
kiai išreiškė, kad turime 
"vienybėje >u tMit^. Tadtu beocL’uomenij^ 
gah būti ramu kada daug tAu. 
tiiunkų perbėga pas troponin 
kus — Kitlaižkiųdairi..?’ * 

“O išgerkim už Pasaulio lie

mi..
fon
ais i
biMu

tuvių dienas", siūlo Petras, ir 
baikime interview. Dar reikia 
pas Andriejų užsukti!”
4 Dėkoju Penui -užz'ptueikšitas

nukulniuojame Audrutį,
antrą Marų u et te parko ktv^iaus 
kelių staciją.„ • _ •

r 'ut nune.

iu-to net treniravrtri”!! Tas
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Dailininko A. Tamošaičio lietuviški mar
gučiui - didelis išeivijos kultūrinis turtas !

Dail'ni.nkas ii tautodailės ty- 
i inėtojąs A. Tamošaitis išleido 
atskiru'leidiniu lietuvių liaudies 
kūrybos Velykinių margučių 
knygą anglų kalba — Lithuanian 
Easter Eggs. Knyga yra išleista 
1982 m. Kanadoje', ir su Kana
dos valdžios finansine parama. 
T; i didžiulis kultūrinis įnašas Į 
išeivijos kultūros aruodą, o drau
ge ir Į Kanados. Ši autoriaus 
knygą yra ajškiai skirta ne tik 
savam reikalui — tautos atžaly
nui, bet ir mokslo reikalui.

Knyga ‘‘Lietuviški Velykų 
margučiai’’ yra gana didelio for
mato: 8’^^li inčų apimties, 135 
psl., kurių 80 psl. yra teksto, o 
kiti skjrti Spalvotų, raštuotų 
margučių iliustracijai. , Popietis 
liukiusipis — kreidinis, kieti vir
šeliai, išleista- 2,000 egz.

Autorius dail. A. Tamošaitis 
šioje knygoje atskleidžia lietu
viu tautos kūrybines pastangas, 
laimėjimus, ir parodo liaudies 
sielos grožį.; Knygoje yra pateik
ta medžiagos apie lietuvių tauti- 
i

1

r-

assess?

iro-'dė, su reikšminga momento in-
J

DaiL'A! Ta mošai t's
’ •' > \ i - . •_

-j'~T"

t*

nes, religines, Velykų, šv. Jono 
ir kitas fiĮadicjjąs..; Knyga yra.su- 
skirstyta_pbskyriais:ėtnografiniu 
pagrindu, pateikti margučių ko
lekcijų pą vyzdžiai,,‘pateikta • Tr- 
paskiru autorių margučių kolek
cijos. t. Pateiktos', bibliograiinės> 
žiniose net/trisdešinities punktų,, 
kas liudija, jog knyga yra para
šyta .'tikro -tų papločių žinovo. 
Aiškų; j og: autorius į šiųs knyg&s 
parengimą, redagąvimą ir išlei
dimą yra, įdėjęs nepaprastai daug' 
sięlostM^Ž .triūsą. ..-_I: '..-’. •.

Tėiiką -maloniai pastebėti, kad 
dail. A. Tamošaitis šu saVo žmo-J

4 -į’ ■ » -z. ■ . . < . *\ t’ »

na Anastaziją, taip pat dailinin--. 
k e ir pasaųimįd /garso gobelenų 
audėja, yra draūgą išleidę . dide
lės ^nnksįinės- ir kultūrinės: ver
tės knyg|į rv Lietuvių 'tautiniai 
kostidmgi.- Tad. isėiyija gulidi- 
džiuotiš,; -fed- šiųdviejų dailinto-' 
kųąsfn^jer^i > yra išskirtinai 
gyv^'-kūrybitiga įč'hąši. Tai di- 
dėlė įailiinė pagarba- mūsų šiems 
iškiiįd.si^rris jr darbMiė^ęms dai- 
linink^ibš-k^ėjamsl ■ Tiesa,, ibe

Knygos ' sutiktuvių iškilmes 
atidarė Al. Veselkienė, pasaky
dama giliaprasmę įvadinę ir ap
žvalginę kalbą. Po to pakvietė 
programos atlikėjus. , T' 

Mokslininkė ir lietuvių papro- 
čių tyrinėtoja Elena Bradūnaitė, 
specialiai šiam reikalui iškviesta 
net iš Wash:ngtono, plačiai api- ( 
budino knygos turinį. Jauna ■ •' 
mokslininkė aptarė kiaušinio 
simbolį bei margučio reikšmėj k- 
pareikšdama, kad margučiai yra 
viena labiausiai paplitusi lietu-’ 
viu liaudies meno rūšis, savo raš- v . i jtuose simbolizuojanti mūsų tau
tos tradicijas. Margučiuose at
sispindi mūsų tolimų protėvių ; 
grožio pajautimas, ir, norint su-( 
vokti; margučių raštų prasmę, 
reikia pažinti mūsų Jautos papro- į • 
čius, ju apeigas. Paskaitininke 
apžvelgė margučio istoriją ir pa-j \ 
sauliniu mastu, . Paminėjo, kad; ?
archeologai iškasa ornamentų j no upę;. K^Aųoję. Fdme 
kiaušinių ir gų kevalų iš tolirųų Į domi pąsigroz^ym vaizbai, 
amžių.; Pąv., stručio kiaušinio L.linihkų gyyeųj^^e, jų-kasdie- 
raštųotų. kevalų yra rasta net hinis gyvenimas, svečiavimasis 
4,500 rn. p. Kr. gim Ju rasta ir ’ .ir t. t. Parodyto nuostabaus gro- 
Egpto faraonų kapuose. ? Anastazijos gobelenai, lėlės, 
i Mokslinnkė < kalbėjo gyvai ir' tautimąįj?dHbūžial, senoviškos 

įdomiai. ' . •. į kaimo .skrynios, prikrautos linb
J knygos sutiktuvinę šventęĮ Hspalvii^raštų.^udmiais. Fil- 

. buvn atVyk^ irpats knygos.au- he yra. >tsklefetąs nuostabaus 
torius dąii. A. Tamošaitis, kurį Jautimą-.rnend' grožio lobynas; 
■svėntės dalyviai pasitikę pagar- p parodytas įtjn .įdomūs, .sėntimen- 

} bos plojimu. Dailininkas. kaH?ė-JAialus, lįetuvip-. Jr-džiai 
jp įaėištos knygos -tėiųa: išaiš
kino margučio rašto šampratą; 
pateikė margučio- istoriją amžių 
bėgyjė; primiriė- kad tautos mar- 

, gutis įuri1 šavitlį tautini charak-
: tėrį į saviti , .Simbolius,' .ypač j.įas& ganą .primityyųs^iūlų da- 
eharakteringi yra lietuvių mair- ?ynip ptoefi^asjtoks, kaip.ir iriū- 
įučiįi. .pastebėjo^ąd: jųbstų. rąš4 močiutės prpmbcįųtės 

’tkl riiekad riėnauJojami margu- jpaudojo< I filtpą yra įjungtas^ir 
čįb ornamentikai.— marginimui;'; 4?unima’s,,\ųiū^h-tųis. šokįtis • šo- 
bkrakė,’.- kad ^Baželyje/CŠveicari-J^^15 ’ . : ‘ :
jojįrfra. įkurtas net',ir ^aį^į Filmą.padentoistravę M,;Smil. 
hlargiiŠiiįCmuziėįus, kur ukrai-iCa?te- '-.'. "'.'L ri‘ . ;C ? . r. 
hiėčfai ''Šų savo'/ margučiais'ten 'k šios šventės' prpgramą'/prave-

vaizdas, kur'pati -dailininkė Anas 
■tązij?., .tąrjū. koki?. p?.^ąkx| mer
gaitė, pin^^Craiikąjė, miške 
■Tankio j ag žįęlešį., dažams, skirtas 
dažyti siūlusąudinjamš-;. parody- -v* • ' j ' _ ^A- • ** -* i * J' ■ > • V 3
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’ ii PLSŽ LAUKO TENISO 
VARŽYBOS .

II-jų Pasaul'o Lietuvių Sporto 
žaidynių lauko teniso vienetų 
varžybos vyks.šiose klasės): Vy
rų A, Vyrų B. Vyrų <erijorU 
(gim. 1938 m. ir vyresnių), Jau
nių (giro. 1964 m. ir jaunesnių), 
Moterų, Moterų senjonų (gim. 
194.8 m. irvyr ). Mergaičių (gim. 

11964 m. ir vyr.). Taipogi vyks 
vyru, moterų ir mišraus dveje- 

j to varžybom
Žaidėų amžius vyrų A ir B 

bei moterų vienetuose ir visuose
I dvejetuose yra neapribotas.'

Vyru A klasės vienete gali' ■da
lyvauti tik iškilesni žaidėjai, ap
robuoti PL^Ž-ltių Lauko Teniso 
sekcijos. Dalyvavimas Misose ki
tose klasėse ncapribotaš.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems neabejotiųos lietuvių kil
mės žaidėjams, išp’ldžius šiems 
šių žaidynių nuostatų reikalavi
mus ir atlikiisiems dalyvių re
gistraciją, pagal nustatytą tvar
ką. ŠALFASS-gos nariąi priva
lo būti atlikę metinę 1983 rp. re
gistraciją.

Varžybas numatoma pravesti 
per 6 dienas, pradedant piriha- 
diėnj, birželio 27 d. Jos vyks Illi
nois universiteto, Circle Center 
aikštėse, S. Halsted St. and Roo
sevelt Rd., Chicagoje.

Smulkesnės informacijos yra 
pranešta visiems Š. Amerikos 
sporto klubams ir užjūrio kraš
tams.

Galutinė dalyvių registracija 
atliekama .iki gegužės 31 d., Jiaš 
II PLSŽ Lauko teniso} varžybų 
vadovą A. Bartkų šiuo adresu:.

Mr. Antanas Bartkus, 2825'W- 
86th Place, Chicago, IL■ 60652. 
Tel. (312) 737-7117. /.-p-';,.

Visi klubams neprikliiusą, pa
vieniai- žaidėjai- ir-;šĄLĖASS-gąi- 
nepriklausą sporto vieiįętą.i, su
interesuoti dalyvauti II-se.PLŠŽ,

prašomi nedelsiant kreiptis bet. Varžybos bus vykdomos penk? 
kurį šALFASS-gos spotto khi-. tadienį ir šeštadienį, liepos 1 it 
bą ar, tiesioginiai į A. Bartkų/ 2 d., Illinois universitete, Circl^

Nesuspėjūsįęji atlikti dalyvių1 Center, South Halsted St. anę 
registracijos -iki gegužės 31 d.,1 Roosevelt Rd., Chicagoje, III. ? 
dėl galimybės dalyvauti žaidy-j 
nėse, kreipiasi j A. Baftkų.

Galutinis varžybų .formatas,!
tvarkaraštis ir kitos jiaškūtinjau-Į

galutinės dalyviu rėgistraci-
sios informacijos bus pranešta! 
po galutinės dalyviu rėgistraci- 
os. : t . 1 . ■

II-jų PLSŽ-nių Komitetas

PLSŽ STALO TENISO 
m VARŽYBOS \

pirmauja. ; . r-. ; ■
vDail. .A; Tamošaitis. < skatino

branginti margučio' meną, nepa- 
žęi^iarit taųtodailėš meno, prin
cipo. Auditoriją,.' jamjsjlfai jpė- j? 
'dėkojo užįo'-pasklėistašTąųtpiIfi-'y'j 
•les moksloįžiniasu. '>
'T* i «Yf ; c '; * i* s* 1 -" V- * l ’u'

Lietuviškų margučių knygos 
sutiktuvės įvyko š. m. III. 18 d. 
Parodoje buvo išstatyta ir sep
tynių autorių margučių kolek
cijos, kurių vienos — vaško, o 
kitos — skutinėjirrio darbai.

Knygos sutiktuvių šventės ofi
cialus organizatorius esąs Lietu
viu Tautodailės institutas, Chi- 
cagos skyrius.

Po programos, dalyviai gau
siai apstojo autorių, prašydami

' autografo — parašo. Vieni pirko 
sau; kiti — vaikaičiams, drau
gams bei bendradarbiams dova
noms. Iš tikrųjų, tautinis sąi 
monihgumas, tautinis prestižas 
ir įtaigoja mus šią knygą — mū-< 
su .tautinių rriėho, lobį kuo plaį 
čiau. paskleisti kitataučių tarpe. 
Ši liuksusiniai išleista knyga ir 
tęgarsina lietuvio, vardą, ir tekė-i 
lia jo kultūrinį prestižą, ir ran-’ 

• da: užuojautos mūsų; pavergtai 
tautai.. i ' ■ , £ rinkoje, o gal dar-?įr; >patį; su-

Knygą galima gauti, knygos 

toriu — dail. A. ■’tamdsa'iiį/''’ u?

į A

Smulkesnės informacijos pra 
nešta visiems Š. Amerikos lietu- 

I vių Spofto Rlūbariiš ir užjūi i< 
Į kraštams.

Galutinė dalyvių registracij; 
atliękąma.ilp gegužės 31 <£, pa 
IIPLSŽ - ŠtaĮo Teniso šekcijo 
vadovą J. Kavaliauską, šiuo ad 
rėsur ■ ■' •. i ' J

Mr. Jonas Kavaliauskas. 413! 
So. Harlem Ave.,, Stickney, II 
60402. Tel. (312) 749-7810.

Visi klubams, pepriklausą žai 
dėjai ir šĄLPASS-gai nepriklau 
są sporto vienetai, suinteresuol 
dalyvauti II-jų PLSŽ-nių Etai 
Tęnisb varžybose, prašomi nedel 
s’ant kreiptis Į bet kurį. Š ALF Al 
S-gos sporto klubą arba, tiesic 
giniai„--į J, Kavaliauską.

Pavėlavusieji atlikti dalyvi 
registraciją : iki- gegužės 31 d 
dėl galimybių dalyvauti žaidj 
hė-se, kreipiasi i J. Kavaliausk;

Ghhitii^s J varžybų formatą 
tvarkaraštis ir kitos paskutiniai 
sįoš- inlormącijos bus pranešt 
pą galutinės dalyvių registrac 
jbs. -, , ;

ifrjų PLSŽ-nių Komitete.

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynių Stalo Teniso progra
moje numatoma vykdyti viene
tu, dvejetų įr komandines varžy
bas. ’ ■ . '

Vienetai numatomai šiose kla
sėse: .vyrų, vyru senjorų' (gim. 
1933 m. ir vyresnių); jaunių (g. 
1064 np ir jaunesnių), moterų ir 
mergaičių (gim. 1964 m. ir jau
nesnių). Dvejetai — vyrų, mo
terų ir mišrus. Komandinės var
žybos bus tik vyrų klasėje! Ko
mandą sudaro 3 vieneto^ žaidė
jai. _■ ' Jpc .;
' Jauniai, mergaitės ir senjorai 

gali papildomai dalyvauti ir vy
rų bei moterų klasėse. ’ ' , j.: 
-.. Dalyvių, amžius vyrų ir mote
rų .vienetuose bei visūdse. dve
jetuose ir komandinėse' raržybo. 
še yra neapribotas.. • .'

Dalyvavimas yra, ątvįras visų Pamiškio pataisymas kainui 
kraštų, neabejotinos lietuvių kil- keliasdėšimt tūkstančių kron 
mėš žąi^ėj&ms; Bšppldžiūisiėms ■--------------------
Šių žaidynių nuostatų reikalavi-| — ’Naujasis Australijos pren 
Įpils .įr’dtliki^iėm^ lĮa^ke perspėjo australu
^istraęiją; pągaL nurtat^ąr.^ąr:l'k^iTšęeįkės susiveržti diržus, k 
l^. ŠALFSS-gps-nariai įurf būti .praUš 4ėbar|ihė; didžiausia pa 
^likg mėtinę 1983 .Tn.. rėgistraž^kiitihiųjų 50. metų, ekonomui 

’’ . i... ’/'. , ; ./..i , krizė. • ,„‘'-

. — Kopenhagos kapinėse vai 
dalai^iiuvėrtė rašytojo Kristi j < 
no Anderseno kapo paminki

"—7T

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
lietuviu fraternalinė orgamžacija, betiryiams ištikxmai tkrnąujanti jjpu. per 97 metus. 

SLA ^ atlieka ^lįtūHhiūs darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos
> L'darbus/Hrbaz. urV i, -:..Y''■■

j ŠLA —įmokėjo daugiau,- kaip ĄšijlONiŠ SiŠjjbkuS doleriu 
./• ' 'apuraudų .savo .riariairis/; / v • 'į‘ f

. SLA— apdraudžia pigiausiomis kairiomiš. ŠIA neieško pelno, 
nariams; patafhauja tik savišalpos pagrindu.
Kiekvienas-Jietiųng; ir lietinių draugas gali

i. .^sįvienijgDė-apsidiįusti Dd. ęiojpoo. ■’
SLA— apdraųdžig- jr. Taupomąja Aprauda Endowjnent

^i.'Žė^n^^^^M^lgnkiSiekiančiam

į-*Ya^s-< apdaąitidžf^.plgiatfe

r

i

ĮCA
4,

r,<?
r rf t

lietuviui Lrfdtop ffiiurtrno 
vitow&ty pmdfaifrmS’f

J^^fSOŠfliGįO

Vhj-š^at^iė^
» {. < 
tėfiis,

,n T f

> urnrvBKAs^ pa 
JSomltl pirrtyU stadija <pi

WUU8 
tas tr kWAfigd 
Jorgfo IsJinako

*-^ee*?**

Krėyėį,' Al&peMo, Vinco MadŪno, B. Tdnfko, /Ve 'Steioi 
J. Ratikfio, dr. Kkrfo Griniaus, taip.pat K MatūąeriSatur.fr-I 
Meflaur TtMipenlal,, bei. įtudljcs, fliustmotoę auotraukcmlj < t
M. Kcaptfidnk M. Metilo, V Kafaboe, A Rttftefet ir 
kūryboj >btrikįžiiL. 365 puri, knyga kainuoja tik R.

na/

skyrį^’pali^e^t yb'ik)^ Ghįį

hė vertimai

d® B-
ZSf s. HalsteS St, Chicago, IE

į u. iw

lietuvių kalbą liefi&nčiaa ižtrąukas, paruošė tf 
tr patarė mums toliau studijuoti.ItdArt Mokiadieula'f tm

'IludoTJ T?e«iTTtni
~r '■

iventes bei jų istoriją k eigą! Įdomi akiitytl ir 
tiems, gėrintis autorės puikiu sttiiumi,'!r surinktais dudm*«h3> 
bei ufkuEsiak. Studija yra 151 pual., kainuoja |X ' ..

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS,. 
tas Fuošo Adomaičio — Dedėė šerno gyver 
gymnfano bruoių apražymis, bet tikiH ti la 
r stibiaittudB  ja, suskirttyta kklranėtiais. Ta

mabdila boUrrtk

<4 g. <

ski margučiai.

ii:

/nCT PAKCELS TO I.ITHI AMA
*X t?,** . ■' j- ■ ’ • -
PACKAGE- EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2&08'West 69th St,“Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
’3-; ‘ Maistas.iš Europos sandėlių.
? .. . MARIJA NOREIKIENĖ

jiwuiiiiniuiuiuimiHHEJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

' : a" SVNI1
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A • Jyifuan t įvirti Knis
50 metų studijavęs, kaip

I SS

3

• FAJE5IB MA1

Ml

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo .viską, kai bet kada Ir 
bet kur, bet kuria kalba. buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
tr lietuvių Įkalbą. JJg mokėgĮ kartu su kum. Jaunium ir prof. K.
T“^. m * * * a. . * j *"*“ z 4 k v x auL • Jį 1 T * *
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J. KLALSEIKIS

; Įvairiais, daugumai nepriimtinais nutarimais, savo mid- 
monės ir Įsitikinimų prievarta neprimesi; tam reikia tu 
rėti jėgos. O tos fizinės jėgos PLB neturi. Ar negeriau

I tartis ir kalbėtis?
Į Toliau V. Kamantas sako:

“Yra atėjęs laikas rimtai ir realiai žiūrėti Į da
bartį, ir Į ateitį, o ne gyventi praeities prisiminimais, 
kurie, nors kartais ir yra malonūs, tačiau šiandieni
nėje aplinkoje ir pasaulio santvarkoje nėra realūs”. 
Čia PLB pirmininkas kalba labai panašiai kaip oku-

t
I

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 37494000 ;

As of January 1, 1980 
Subscription Rates:

Chicago $45.00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months,. $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

metams . . .... 
pusei metų —___
trims mėnesiams 
vienam mėnesiui

Kanadoje:
metama________
pusei metų-------
vienam mėnesiui

$40.00
^22 00 ~ i* •$15’00 puotos Lietuvos komunistų partijos generalinis sekreto-

25 eents per copy

Nuo sausio pirmos dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuose:
metams __________________ $45.00
pusei metų _____________ _ $24.00
trims mėnesiams- $12.00
vienam mėnesiui__________   $5.00

Kitose JAV vietose:

$4-00 rius, kad visą “buržuazinę” praeitį reikia užmiršti, rei
kia gyventi dabartimi ir priimti visą, ką siūlo Maskva.

$^•00 Šitas jo pasakymas nėra niekas daugiau, kaip garbingos 
$5.00 ir didžios mūsų praeities ir Lietuvos himno išniekinimas, i 

i Juk ten pasakyta: “Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę 
nn' semia”.

Savo straipsnyje PLB pirmininkas V. Kamantas net 
____________ nebepaminėjo Lietuvių Chartos. Mat, ją sukūrė ir pa- 
Naujienų Beidro- skelbė VLIKas, o VLIKas, pagal jo, dauguinai lietuvių 

nepriimtiną filosofiją, bėra tik PLB padalinys, užtat 
pinigus reikia silpsti pašto Chartą neverta net minėti. Visus nurodymus ii instruk- 

orderiu kartu su užsakymu. | cijas seimui duoda grynai vieno savo vardu, lyg koks 
Į lietuvių tautos ar išeivijos hitleriukas. O' tuo tarpu JAV 
LB aukštieji pareigūnai savo dublikuojamą ir trukdo
mąją ALTai ir VLIKui politinę veiklą kaip tik rentia Lie
tuvių Chartos 6-to paragrafo 3-uoju sakiniu, kur pa- 

] sakyta: “Darbu, mokslu, turtu ir pasiaukojimu lietuvis 
kovoja, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos 
valstybę”. Bet ten niekur nepasakyta, kad tos kovos va
dovybę VLIKas perduoda PLB-nei. Savaime sūprantama,

Užsieniuose:
metams$48.00 
pusei metų$26.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų J 
vė, 1739 So. Existed Street, Chicago 
LL 60608. Telef. 421-6100.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadieniais — iki 12 vai.

Vytautas Kamantas įsivaizduoja, 
kad jis gali įsakinėti

Buvęs nepriklausomos demokratinės Lietuvos minist
ras, žemės reformos pravedėjas, buvęs VLIKo pirminin- kad lietuvių tautos laisvės kovai ir toliatū vadovauja Vy- 
kas ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organizatorius/ 
prelatas kun. Mykolas Krupavičius jau prieš daug metų 
apie PLB šitaip pasisakė:

“Prie liūdnų ir nepateisinamų mūsų išeivijos tar- 
,pę reiškinių reikia skirti pasirodą spaudoje norai 
visokeriopą išeivijos verkią — kultūrinę, ’ politinę, 
labdaros ir kituos rūšies Šūtelk'ti viename organe. Čia 
yra panašumo; ^ū.:bolševikų metodais. Visas proble
mas ir visus gyvenimo klausimus grūsti Į vieną puodą 
yra bolševikinio primityvizmo ir barbarizmo reiš
kinys”. (‘“Lietuviškoji išeivija”).
Savo straipsnyje “Turėsime pasisakyti”, V. Kaman

tas taip rašo:
“VI-sis PLB seimas turės aiškiai pasisakyti, kad 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeima yra vienin
telė jungtis, kuri ne tik rūpinasi, bet ir derina pa
saulio lietuvių švietimo, tautinės kultūros, socialinę, 
ekonominę ir politinę veiklą. Lietuviškos organizaci
jos bei veiksniai yra PLB šeimos dalis, nes jų nariai 
per savo kraštų Bendruomenes yra Lietuvių Bend
ruomenės nariai”.
Pagal šį V. Kamanto pasisakymą, VLIKas, ALTa. 

BALFas ir kitos lietuviškos organizacijos ar politinės 
partijos jau nebėra savarankiškos organizacijos, o tik 
PLB padaliniai, kadangi tų organizacijų ar veiksnių vie
nas ar kitas narys priklauso LB-nei. Ar V. Kamantas 
pagalvojo, kad jo tokie neapgavoti ir neišmąstyti pareiš
kimai yra tiesiog akiplėšiški, ir ar neiššauks lietuvių tarpe 
jam pasipriešinimo, nesukels lietuvių tarpe naujo erzelio 
ir ar nesukiršins lietuvių dar daugiau vienų prieš kitus? 
Ir ar tuomi V. Kamantas sąmoningai ar nesąmoningai 
nepatarnauja Lietuvos okupantui nauju lietuvių skal
dymu? Reikia gerai žinoti, kad demokratiniame krašte

riausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas — VLIKas. Juk

Tilžės vaizdas iš Panemunės žiūrint

STASIO RAŠTIKIO KNYGOS PRISTATYMAS
tam jis ir sukurtas. 0 PLB pagal Lietuvių Chartą, sa- Buyėš Lietuvos kariuomenės 

vadas gen. Stasys Raštikis pa
rašė ir Akaderiiinės Skantijos 
Leidykla Čikagoje išleido knygą 
— “Lietuvos likimo’ keliais”. Tai 
ketvifrasis to autoriaus raštų 

■ibma's.- L • * ’ ' . ■
. Losangeliškė publika gegužės 

1 d. buVb kviečiama į Šv. Kazi
miero parapijos salę naujos kny
gos pristatymui. Rengėjai: Aka
deminis Skautų Sąjūdis- ir Lie
tuvių Bendruomenė. Programai 
vadovavo skautų veikėjas G. 
Leškys, nusakydamas tvarką ir 
programos atlikėjus;

Stasiu Raštikio biografiją 
skaitė’ Vladaš šifrioliūnas, prista
tytas kaip nėjOSaiiscnnos Lie
tuvos jaunosios kartos karinin
kas — lėiteharitaS. Pridėjo lyg 
poetiškai, lyg šu hiperbole tar
damas, kaip meteoras krisdamas 
apšviečia žemę,* teiip trumpai 
Liettivbš gyvenime Švystelėjęs 
generolas Stasys Raštikis.

Geh. Raštikio biografija yra 
išspausdinta įvairiuose leidiniuo
se, Liet, enciklopediją įskaitant, 
tad šimoliūncf kalbos heatpasa- 
koju. Nauja gal buvo tik tiems, 
kurie “Lietuvos likimo keliais” 
knygos dar buvo neskaitę, tos 
ištraukos iš knygois; Raštikio pa
sipasakojimai apie religingumą, 
apie šeiiilos rėikšrrię gyvenime ir be pašlapinimo pakrikštyta 
te kt. Los Angeles mieste, kaip pana

vaime suprantama ir visai aišku,* yra įpareigota toje 
tautos laisvės kovoje VLIKui talkinti, ir iki šiol šito taip 
svarbaus reikalo niekas neginčijo, nekvestionavo. Be to, 
Lietuvių' Chartos Įvedamajame žodyje (jis yra ilgokas) 
vienoje vietoje yra taip pasakyta:

“Yra nuogąstaujančių, kad PLB organizacija 
prarysianti veikiančias lietuvių išeivių, draugijas; 
Baimė be mažiausio pagrindo. PLB organizacija at
eina ne esamos tvarkos ir esamų draugijų keisti, 
griauti ar naikinti, bet tik jų veiklos paremti, papil
dyti ir apvainikuoti bendra visų lietuvių organi
zacija’’.
Iš PLB pirmininko pareiškimo aiškiai matome. kad 

nuogąstavimas visu 100 nuošimčių pasitvirtirioL PLB pir
mininkas V. Kamantas yra užsimojęs ne tik visas lietu
viškas draugijas, organizacijas, bet ir pati VLIKą bei 
ALTą praryti.

Tuo tarpu dėl V. Kamantų pareiškimų jai! suspėjo 
neigiamai pasisakyti didesnioji lietuviškos spaudos dalis, 
pasmerkdama PLB pirmininko Vyt Kamantų lietuviams 
pragaištingus jo diktatūrinius užmojus. Žinomą, jis gali 
kalbėti ir rašyti ką jis nori ir kas jam ateina į galvą,* 
demokratiniame krašte to niekas nedraudžia.* Lietuviai 
yra savarankiški ir daugumoje protaujantys žmonės, ir 
Į Įvairius fantastinius plepalus dažniausiai nekreipia dė
mesio. Kokiais jie buvo iki šiol, reikia manyti, tokiais jie 
liks ir toliau, ir savo sukurtas demokratines institucijas, 
veiksnius ir organizacijas kaip jie rėmė' iki šiol, taip 
jie rems ir ateityje.

Kalbą V. šimuli ūnas baigė pa
stebėdamas, jog apie autoriaus 
politiko ir kontroversinės asme
nybės naująją knygą ' kalbėsiąs 
istorikas Vincas Trumpa.

Pristatymas ar krikštynos?
Vincas Trumpa savo paskaitą 

pradėjo pasisakymu, ^jdg jam 
nepatinkąs tos sueigdŠ pavadini
mas knj-gos pristatymu? Esą ga
lima pristatyti pašiūrę prie tvar
to, areštuotą i. kalėjimą etc. Mi
nėjo, jog vienas autorius, pama
tęs savo raštų išspausdintą kny
gą, taręs,.jog jaučiasi lyg sūnaus 
sulaukęs, tad Vincas Trumpa 
sakėsi linkęs tokią, kaip šiandie
ninę sueigą, pavadinti ne knygos 
pristatymu, bet knygos krikšty
nomis.

Tai ne pirmas asmuo, pasisa
kęs prieš “knygos pristatymą”, 
’ira siūlyta tokias sueigas vadin
ti knygos sutiktuvėmis arba' ki
taip — supažindinimu su knyga. 
Jei jau paraidžiui į žodžių reikš
mę žiūrėti, tai gali kilti klau
simas: kas per krikštynos, jei 
krikšto nebuvo? Krikštas be 
pašlapinimo neapsieina. Vieni 
krikštijami į vandenį panardi- 
sant, kiti iki kalių įbraidinti, ki
tiems tik vandens užpilama, gi 
laivai pakrikštijami šampanu 
aplarstant. Pagaliau, jei knyga

šias sueigas vadinti Čikagoje ar 
kitose kolonijose? Tik perkrikš
tai turi po kelias krikštynas.

Sakėsi Vincas Trumpa pasi
ėmęs sunkų uždavinį kalbėti 
apie storą gen. Raštikio knygą, 
kurios. perskaitymui reikia ne
mažai taiko. Be to, jam, kaip 
buvusiam eiliniam, kareiviui, net 
baugu kalbėti apie gėnerolo, ka
riuomenės vado, knygą, kuri su
lipdyta iš gabalų, kurios turinys 
toargaš, kaip’įčionykštės bažny
čios-langai. Raštikio knygoje, 
kaip girioje, visko esama: auto-. 
riŽūs. biografijos, kitų autorių 
aptarimų,. «polemikds su kriti
kais, laiškų, filosofavimo,, išra
šų iš dienoraščio etc. Įdomi 
knyga esanti skaityti rie dėl iš
minties gilumo, bet dėl anos ga
dynės įdomumo. Be abejo, kaip 
ir dėl pirmųjų Raštikio knygų, 
taip ir dėl šios turinio būsią ne
vienodų nuomonių, skirtingų 
vert'nimu.

Autorius mėgstąs pasikartoji
mus. Aiškinąs rašęs be pykčio, 
be aistros, bet tai sunkiai esą 
įmanoriia, nes kur nėra aistros, 
kalbėjo Trumpa, nėra užsidegi
mo veiklai. Raštikis savo vaid
menį pustoniu nuvertinąs, t k 
buvusį savo populiarumą apna
šo šaulių suvažiavimą minėda
mas, bet ir tai liudininko pa
galba.

(Tęsinys)

A.- Pleškys

— Sovietų “Pravda” paskel
bė, jog per pirmąjį šių metu 
ketvirtį krašto pramonės pro
dukcija padidėjo 4.7 proc.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Taip manai? — paklausė Macka. Paskui 
vėl tęsė toliau. — Pagaliau, kas tie pažadai, jei 
Jurandas jam tiekiai pasakė, kad Pėduos jaih 
merginos. Ar jis ją kitam pažadėjo, gal t/ieto' 
tarnybai paskyrė — šito aš nežinau, bet tiesiai 
pasakė, kad neduos...

— Sakiau jums, —kalbėjo Zychas,— kad aba
tas taip myli Jagienką, tarytum ji jo būtų. Pas
kutinį kartą jai taip pasakė: “Giminaičių turiu 
daug, bet daugiau teks tau, kaip aniems”.

Į tai Macka neramiai apsižvalgė, įtartinai 
pažiūrėjo Į Zychą ir atsakė:

— Jūs gi nenorėtumėte mūsų skriausti...
— Jagienką gaus Močidohis, — išsisukinėda

mas atsakė Zychas.
— Tuojau?
— Tuojau. Kitos neleisčiau, o ją leisiu.
— Bogdaniecas ir taip pusiau ZbyŠkai pri

klauso, o, jei Dievas duos sveikatos, praturtinsiu 
ii. ■Ai jums patinka Zbyška?

Zychas sumirksėjo akimis ir tarė:
— Blogiau yra tas, kad Jagienka, karfi nors 

,U pu . Į sieną nusigręžia.
— O kai apie Kitus kalbate?
— Kitus paminėjus, ji pašoka ir klausia: 

•Kodėl9"

— Tai matote. Dievas duos, kad, turėdamas 
čia tokią merginą, Zbyška užmirš ir apie aną. Aš 
senas, bet taip* pat užmirščiau. Išgeriate midau4 ?

— Išgeriu...
— Na, abatas — gudrus vyras! Būna tarp 

abatų, kaip žinote, ir visai pasauliečių žmonių. 
Bet Šitas, nors ir negyvena su vienuoliais, o yra 
kunigas. O kunigas visada patars geriau už pa
prastą žmogų, nes ir skaityti moka, ir arčiau prie 
Šventosios Dvasios. O jūs, jei mergaitei tuojau 
Atočidolus atiduosite, tai gerai. Ir aš. kad tik Die
vas sveikatos duotų, atkalbinsiu Vilko iš Beržinės 
žmonių, kiek tik galėsiu. Kiekvienam duosiu pd 
getą rėžį žemės, nes jos Bogdaniece netrūksta.* 
Tegu jie atsisveikina per Kalėdas su Vilku ir 
pas mane ateina. Argi negali taip padaryti? Ilgai* 
niui ir pilį Bogdaniece pastatysiu, ąžuolinę ir su 
grioviu aplink... Zbyška su Jagienka tegu eina 
kartu medžioti... Manau, kad ir sniego netrukus 
sulauksime... Pripras vienas prie antro, ir ber
nas užmirš aną. Tegu sau eina. Kam čia ilgai šne
kėti! Laistumėte už jo Jagienką. ar ne?

— Leisčiau. Jau seniai nusprendžiau, kad jie 
tinka vienas antram, o Močidolai ir Bogdaniecas 
liktų mūsų vaikaičiams.

— Valio! — sušuko Macka. — Dievas duos, 
bus jų. kaip pupų! Abatas juos pakrikštys...

— Kad taip įvyktų! — linksmai sušuko Zy
chas.— Bet jus. tai jau seniai toki linksmą mačiau.

— Nes man gera širdy. Atplaiša išėjo, o dėl

Zbyškos jūs nebijokite. Vakar, sėdant Jagienkai 
ant arklio, žinote, pūtė vėjas. Klausiu aš tada 
Zbyška: “Matei?” — ir tuojau jį drebulys pagavo. 
Aš pastebėjau, kad iš pradžių jie mažai tekalbė
davo, bet dabar, kada tik susitikę suka galvas vie
nas Į antrą — ir kalba, ir kafba. Gerk dar...

— Išgersiu. .
— Ūž Zbyškos ir Jagienkos sveikatą!

* *

1 XIV 7
Šertasis Macka neklydo; sakydamas, kad Zbyš

ka ir Jagienka mielai kartirlaiką praleidžia ir net 
ilgisi riėnas antrtf. Pririnietusi, kad lanko ser
gantį Macką, Jagienką dažnai atvykdavo į Bog- 
daniecą su tėvu ir viena. Zbyška iš dėkingumo 
kartais pasirodydavo ŽgožeHcuose. todėl dienoms 
slenkant, tarp jų užsimezgė susigyvenimas ir 
draugystė. Jie pradėjo vienas antrą mėgti ir mie
lai “tardavosi”, kitaip sakant — kalbėdavosi apie 
visus juos liečiančius reikalus. Šitoje jų draugys- 

,tėje buvo ir tarti tikro abipusio žavėjimosi, nes 
i jaunas ir gražus Zbyška, jau spėjęs pagarsėti ka- 
Įro žygiuose, dalyvavęs riterių rungtynėse ir bu- 
ivojęs karališkuose dvaruose, palyginus jį sū Ber
žinės Vilku ar Raginės Preclavu, mergaitei atro 

Įdė tikras riteris ir beveik karalaitis. O ir patį 
j Zbyška dažnai žavėdavo mergaitės grožis. Jis vts 
dar nuoširdžiai prisimindavo savo Danutę, tačiau 
ne kartą ar miške, ar namuose, nesąmoningai sau 
sakydavo: “Ot, tai stirna!”, o, kai suėmęs ją už

šonų, sodindavo į balną ir jautė savo delnais jos 
kietą, kaip iš akmens išskaptuotą kūną, jį apim
davo nerimas ir, kaip Macka tvirtindavo, — “vars
tė jį šiurpulai” — ir kartu jo kaulais nutvilkdavo 
svaiginanti kaip sapnas šilima.

Jagienka, iš prigimties būdama kieta, linkusi 
pajuokti ir riet priekabi, palaipsniui darėsi nuo
laidesnė, tarytum samdinė, kuri tik į akis žiūri, 
kad kuo nors galėtų patarnauti ir įtikti. Jis gi 
vertino šituos jos pasireiškimus kaip norą įtikti 
ir tas jam patiko. Pagaliau, ypač nuo to meto, kai 
Macka pradėjo gerti lokio taukus, jie pradėjo ma
tytis kasdieną, o išėmus strėlės atplaišą iš žaizdos 
— išsirengė kartu į bebrą medžioklę.

Jie pasiėmė kilpinius ir raiti išjojo pirmiau
sia į Močidolus, kurie turėjo sudaryti Jagienkos 
'kraitį, paskui Į pamiškę, kur arklius paliko sau
goti tarnui ir vėliau ėjo pėsti, nes per tankumy
nus ir pelkes buvo sunku joti. Pakeliui Jagienka 
parodė ištįsusią, švendrėmis užaugusią pievą ir 
melsvą miško kaspiną ir tarė:

— Tai Raginės Predavo miškai.
— Šito, kuris tave mielai vestų?
Ir ji pradėjo juoktis:
— Vestų, jei aš sutikčiau.

(Bus daugiau)



VAKAKŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
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DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Waatchaster Community klinikos 

Medicinos direktorių*
1933 S. Manheim Rd., Westchester, 111. 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomū

T«L: 562-2727 arba 562-2728
-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

W Wed lOtad Street 

Valandos pagal ausitartm^.

OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai
Mis W. 71st St TeL 737-5149 

ir “contact lenaea”,

i )r. LEONAS SEIBUTifc 
INKSTŲ, PŪSLES IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST S3rd STREET 

valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofūe telefonas: 774-284®,

rostatos, mkutą ir šlapume 
aką chirurgija.

uU2b CENTRAL AVĖ.
51. Petersburg, Fla. 33/1*

Vet 1813) 321-420*

'ERKRAUSTYUAl

MOVING 
•Klimai — Pilna apdra<*£ 

ŽEMA KAINA 
gintam Master Charge 

ir VISA korteles.
ft. AERENAS. TaL 925-Wfe

<9dr«ustat p*rkr«u«tymac
iš Įvairiu ašstvmy.

ANTANAS VILIMAS 
r»L 374-1U2 arba S7M9M

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniaia ir gekmalianiaif 
nuo 8:30 iki 9:30 tsL ryto. 
Stotiaa W0PA - 149® AM 

truuliuojamoa ii mūay afvdijaa 
Marquatta Parka.

Vedija — Aldona Daukut 
Talafu 771-154)

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40S29

I

“Lietuvos Aidai”
KAZS ERAZDŽIONYTŠ

Program**

Kodien nuo pirmadienio iki peni 
Udienio 8:30 vaL vakaro- 

Vlsot Ui fina ii WCEV įtotioA, 
bangi 14S0 AM.

St Petersburg, Fli^ 12:30 viL p p 
ii VFTIS stotiem 1110 AM bangx.

26U W. 71>t Street

Chicago, ŪUnou 60621 
TdeL 778-5374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. 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.

Chicagos Lietuviu 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 aptartu

Pirm. E. McNamee

ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ 
SKELBS AMNESTIJĄ

BUENOS AIRES. — Argen
tinos prezidento Bignone vado
vaujama vyriausybė, prcaešu- 
si apie 1970 ir vėlesniais me
tais nužudytus . “kairiuosius”, 
ruošiasi paskelbti amnestiją vi
siems kariams ir įsakymus vyk
džiusiems saugumo organams 
už padarytus tame laikotarpyje 
nusikaltimus.

Niekas negalės traukti teis
man valdžios atstovą, kariuome
nės vadą, karininką ir kareivių,- 
kurie, eidami savo pareigas, nu
sikalto įstatymams. Jie vykdė 
įsakymus, grąžino kraštui ra
mumą, o dabar perduoda vy
riausybę žmonią išrinktą atsto
vą sudarytai vyriausybei.

Daugelis argentiniečią labai 
nepatenkinti šiais vaildžios pa
reiškimais. Be to, vidaus reika
lą ministerija neteikia žinią 
apie suimtus ir dingusius.

— Airių statistikos duomeni
mis, nusikaltimą skaičius ją 
sostinėje Dubline yra didesnis, 
negu vidutiniškame Amerikos 
mieste.

— JAV paleido naują ryšių 
satelitą “Satcom IR”, kuris vie
nu kartu galės perduoti 36,000 
telefono pasikalbėjimu, 7 kar
tus daugiau, negu prieš tai pa
leistasis. .

NAT/OHAL OSTEOPATH!C MEDICINE WEEK^ 
TO BE OBSERVED JUNL 1-7. 1900 BECAUSE...

■ VAanipulative
I THERAPY PROVIDER 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT-

DOCTORS OF OSTEOPATHS 
MK D O-'S, are the fastest 

GROWING HEALTH CARE 
7S1 PROFESSION. A KELLOGG 
Ilf A FOUNDATION STUDY 

v PROJECTS A 71% GROWTH 
(If FOR THE OSTEOPATHIC 

PROFESSION DURING 
Uf THE 198OZS.__—--- -

PERCENT QF 
ALL D.O.'S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER BO PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

Varnienos. Chicago, UI Wednesday, May 11. 1983

Mirė Petras Gurinas
Po sunkios ligos nmė, sulau- 

kęs 53 metą amžiaus- Gyveno 
Oak Brook. Gimė Lietuvoje, 
Amerikoje išgyveno 32 metus.

Pasiliko giliame liūdesyje 
žmona Nola (Norvile), sūnus 
Paulius Andrius, tėvai —. Jad
vyga ir Aleksandras, Kiti gimi
nės okup. Lietuvėje ir Ameri
koje.

Velionis buvo pašarvotas ge
gužės 4 d. D. Petkaus Marquette
koplyčioje. Gegužės 6 d. išva
karėse koplyčioje maldas sukai-, 
bėjo kun. Kidikas ir kan. V. Za
karauskas. P-o tą ritualinių apei
gų sugiedotą “Marija^ Marija”.

Gegužės 6 d- 9 vąl. ryto kan.
V. Zakarauskas sukalbėjo mal
das. Velionis iškilmingai atly
dėtas į šv. Mergelės Marijos Gi
mimo parapijos bažnyčią, Mar
quette Parke.

Šv. Mišias atnašavo kąn. V. 
Zakarauskas ir pasakė .pamoks
lą. Daug žmonią ėjo prie Šv.
Komunijos.

Solo giedojo J. Vaznelis. Var
gonais grojo A. Kalvaitis.

Velionis . palydėtas į šv. . Ka
zimiero kapines. Laidotuvių ap
eigas atliko kan. V. Zakaraus-( 
kas. Sugiedota ‘Marija, Marija”.

Kan. V. Zakarauskas užbėrė iš1 
Lietuvos atvežtos žemės.

D. Petkus šeimos vardu vi
sus dalyvius pakvietė pietums į 
Gold Coast restoraną.

Laidotuvėse dalyvavo kun. 
Kidikas įr kun. K. Kuzminskas. 
Kun. J. Juozevičius — tik baž-
nyčioje.

Šeima jau turėjo užpirkusi že- i 
mės šv. Kazimiero Lietuvių ka-| 
pinėse ir pasistačiusi juodo 
marmuro paminklą.

Koplyčioje, laidotuvėse daly-

CHICAGO MOTOR CUTS OM

DON'T cut in between cars 
THAT APE ALLOWING- SAJ=> 
FOLLOWING DISTANCES— t

®.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĄ 
TREATING THE 
y^fHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE 

vavo daug žmonių. Pietų metu 
buvo apie 14Q asmenų.

* * »
Prieš 30 metą teko drauge 

dirbti Wabash geležinkelio ben
drovėje. Juokaudavome, kad 
Gurinai du broliai, o ne tėvas 
su sūnumi.

Petras vėliau studijavo įr įsi
gijo gerą profesiją. Sukūrė šei
mą. Deja, palūžo jo sveikata ir 
iškeliavo amžinybėn. Tebūna 
jam lengva ši svetinga žemė!

Laidotuvėse dalyvavo keletas 
jo bendradarbių iš anų laiką.

Prie karsto buvo labai daug 
gėlių. -Mišioms ir Tautos Fon
dui sudėta daug aukų.

K. P.

STERN LEIDYKLOS PIRMI
NINKAS PASITRAUKĖ

BONA, Vakarą Vokietija. — 
Valstybinio Vokietijos archyvo 
pareigūnai nustatė, kad Stern 
bendrovės skelbiamas “Hitlerio 

1 dienoraštis” yra suklastotas nuo 
pradžios iki galo.

Archyvo pareigūnai pirmiau-
sia nustatė, kad rašysena buvo 

ne Hitlerio. Hitleris kitaip baig
davo raidžių galūnes. Taip, pat 
nustatyta, kad popierius, ant 
Kurio tas dienoraštis buvo ra
šytas, buvo 20 metų vėlesnis, 

[negu Hitlerio laikais buvo nau
dojamas. Taip pat padaryta ne
maža klaidų vertinant žmones 
r įvykius.

Stem leidyklos pirmininkas, 

BARBARA NORBUT
mirus

sūnums Ben, marčiai Irene, ir Adolph, marčiai Evelyn, 
bei kitiems artimiesiems reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime.

KLEMENSAS IR ELENA ČIŽAUSKAI,

suinokėjęs už spausdinimo tei
ses tris milijonus doleriu, pa
matęs, kad visas “dienoraštis” 
buvo klastotas, atsistatydino. 
>tern žurnalas klastoto rašto 
daugiau nespausdins.

MITERANDAS PRALEIDO 
SAVAITĘ KINIJOJE

PARYŽIUS. — Prancūzijos 
prezidentas Fr. Miterandas pra
leido ištisą savaitę Kinijoje. Jis 
neturėjo progos ilgai išsikalbėti 
su Kinijos politikais, bet pasita
rimus vedė su Kinijos prekybi
ninkais. Jis įrodinėjo kinię- 
čiems, kad įvairių mašinų kinie
čiai gali pigiau pirkti Prancūzi
joje, negu bet kurioje kitoje 
valstybėje.

Prezidentas, parskridęs į Pa
ryžių, nuvažiavo prie Nežino
mo kareivio kapo, kur padėjo 
vainiką, pagerbdamas sąjungi
ninkų karius, žuvusius per Ant
rąjį pasaulinį karą.

Buyo išsirikiavusi Prancūzi
jos kariuomenės ir valdžios va
dovybė. Prezidentas, padėjęs 
vainiką, pasakė atitinkamą 
kalbą.

— Prancūzų vyriausybė keti
na visiškai uždrausti vadinamą
sias “vienos rankos banditų” lo
šimo mašinas, kurios yra labai 
populiarios, kavinėse, baruose ir 
restoranuose.

— Taivanas atidarė naują 
oro susisiekimo liniją su Olan
dija. Kinijos vyriausybė pareiš

kė protestą.

JUZĖ KRIŠČICNIENĖ ir
KRISTINA AUSTIN

r—■

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

| Funeral Home and
| Charles Stasukaitis 

FD. LE.
Į (312) 226-1344

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

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

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS |

ETKU
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
Tel: 652-5245

FPJJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

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

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

Cremation Service Į
1729 S. Halsted St.

Chicago, IL 60608 |
24 Hour Service |



Padekite policijai padėti jums
Nesiduokite apgaudinėjami sukčių ir vagių!

Pastaraisiais metais policijos, prisistato prie durų ar skambi- 
departamentas nustatė, jog pa- j na telefonu, prašydami iš jūsų 
didėjo skaičius apgavysčių, nu- pinigų. Niekuomet svetimo žmo- 
kreiplų prieš Čikagos gyvento-1 gaus prašymu neišimkite iš ban-1 
jus, ypač vyresnio amžiaus. Dau- I ko pinigų ir niekuomet jam ne
gu moję atvejų, kai koks nors | rodykite savo banko knygelės, 
asmuo j jus kreipiasi, jis turi 
tikrą reikalą, tačiau pasilaiko 
tokių, kurie į jūsų namus prisi
stato tam, kad jus nuskriaustų.

KAI NEPAŽĮSTAMAS 
PRIE DURŲ...

1. Niekada neatidarykite auto
matiškai durį] tam, kuris pasi
beldžia ar paskambina (ypač 
a partamentlniuose namuose), 
pirma nepasiaiškinę, kas tai per 
žmogus ir ko jis nori. Atsarga 
gėdos nedaro.

2. Būkite akylus, kai jums pri
sistato asmuo, sakantis esąs iš 
gazo, elektros, telefono ar kt. 
kompanijos. Pirma paprašykite, 
kad nepažįstamasis parodytų 
kompanijos identifikaciją (su 
savo vardu, pavarde ir nuotrau
ka), ir tuomet paskambinkite j 
jo įstaigą ir paklauskite, ar ji 
iš tikrųjų tokį asmenį pas jus 
atsiuntė.

8. Jei kyla abejonių, skambin
kite 9 11 ir prašykite policinin
ko pagalbos.

Atsiminkite: jei nepažįstamas 
asmuo turi į jus tikrą reikalą, 
jis sutiks palaukti, kol jūs išsi
aiškinsite, kas jis per vienas.

John J. Corless, 
8-to distrikto vadas. 
3515 W. 63rd SI.

uavome 
remti per 
kauską, iš
įteikė Aušros 100 metų minėji
mo komiteto pirm. A. Misiūnas.

Dėkui.

$20 Naujienoms pa- 
bendradarbj A. Su- 
Detroito, Mich. Jam

paremti $20. Linkiu sėkmingai 
kovoti su drauginiais kvarkliais 
ir visokiais potiit įlinkai.-;. Būki
te visi sveiki”.

Dėkui.

— SLA 131-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 11 d., 12 vai., Great 
America Savings (buv. (.h ra
go Sa zings) bendrovės patalpo
se, 62(11 S. Western Ave. Narės 
maloniai kviečiamos dalyvauti. 
Bus vaišės.

— Tass paskelbė, jog tiesia
mojo dujotiekio C.'iO mylių šaka 
bus užbaigia iki pavasario alo- 
lydž’o. Beliko nutiesti dar lik 
11 mylių. Tos šakos tiesimas 
vyko sunkiausiomis są’ygcmis, 
nes tik pelkėms užšalus, buvo 
įmanoma dirbti. Iš viso to dujo
tiekio jau nutiesta 1,0.0 km.

3. Saugokitės “meistrų” apsi
metėlių, siūlančių neprašyti pa
tikrinti jūsų namo kaminą, kros
nį, drenažą, vamzdžius ir k t. 

: 4. Jei du ar daugiau asmenų 
įsiprašo pas jus į vidų, niekuo- 
tnet nepalikite kurio nors iš jų 
vi<?no sau, o su kitu neikite Į rūsį 
ąrba į kitą kambarį. Tas pirma
sis tada gali apvogti jūsų namus, 
kol jūs būsite užsiėmę su ant
ruoju.
„ 5. Niekados iš karto neduokite 

jšniginio avanso (depozito), ir 
niekados iš karto nepasirašyki- 
tė jokios darbo sutarties. Pasi
teiraukite meistro pavardės, ad-, 
jėso 'ir telefono;numerio — ir 
pasakykite jam. kad paskambin
site jam kitą dieną ir pranešite 
savo nutarimą.

■ (i. Kai patikrinate nepažįsta
mo tarnautojo ar meistro iden
tifikaciją, paprašykite, kas jis 
jums pasakytų viršininko arba 
kompanijos savininko pavardę.

7. Saugokitės žmonių, kurie tos pratęsimui $2:

Michalina Pechiikas, iš Oak 
Lawn, Ill., rašo:

“Prašau pratęsti Naujienų 
prenumeratų 6 mėn. Nors jau 
akys s lpnos ir sunku skaityti, 
bei be Naujiem) dienos nuobo
džios. Linkiu Naujienoms sėk
mės”.

Ačiū.

—Vienas Sovietų užsienio rei- Į 
kalų min sterio pavaduotojų, M.' 
Kspitsa, lankydamasis Japoni
joje, pasiūlė tarp abiejų kraštų 
sustiprinti kultūrinius ryšius ir 
pagerinti santykius, kurie nuo ' 
Afganistano okupacijos pra- • 
džios v s dar tebėra įtempti.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

Hemal, ta«U — Par4avtaa( 
RIAL (STATI FOR SAU

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
t NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto leidimu. 
Dirbu ir užmiesčiuose, freit, 

jarantuot&i ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė. 
TeL 927-3559

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB y KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

B3AL SSTATK FOR SALI

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

— Tūkstantis Hong Kongo po
licininkų kiniečių susirūpinę 
savo ateitimi, nes 1997 m. ko
lonija bus grąžinta Kinijai. Jie lyderis Hu Yaobang šį mėnesį 
nori gauti britų pilietybę ir tei-' lankysis Jugoslavijoj ir Humu
se apsigyventi D. Britanijoje. Į nijoj.
Jų peticiją svarstys britų V: 
daus reikalų ministerija.

— Kmijos komunistų partijos — Tvirtinama, kad Amerikoj 
jau yra 100 lenkų Solidarumo 
veikėjų.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 
Rūsys ir aukšta pastogė. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

Misevich šeima, su teta Vera 
Butkus, šeštą kartą atostogau
ja, keliaudami per salas. Miseyi- 
čiai yra savininkai fabriko, 
Lemont, Ill., užvardinto PME & 
Deco-Print Corp. Vyriausias jų 
sūnus Richard buvo pasilikęs 
biznį prižiūrėti.

J. Budrys, iš Hammond, Ind.,, 
pratęsė prenumeratą viene- 
riems metams ir pridėjo $40 
Naujienų paramai.

Dėkojame už nuolatinę pa
ramą.

Jonas Dalbokas. iš Los Ange
les, Calif., rašo:

“Siunčiu 6 mėn. prenumęra- 
ir spaudai

Aleksas Ambrose,

J

— šių metų gegužės 4 dienos 
.1 vėlų vakarą, matyt, iš pavydo, 

Sovietų karo jėgų primes- j Marquette Parke buvo išdaužy
ta Afganistano vyriausybė Įsa- Midland. Savings bendrovės 
^ė..jAy...?siovo ptvad^!oju? pata)py(,id£,is ian^as- 

žės 5 dienos rytą, kai 
j ėjo atsiimti santaupų, 
jgas jau buvo Įdėtas.

kė JAV atstovo pavaduotojui 
Peter Graham pasitraukti iš 

'Afganistano. Tvirtina, kad jis 
platinęs pornografinę literatūrą. 
Valstybės departamentas panei
gė tokį išmistą, jokios 
grafijos jis neplatinęs.

pomo-

AUTOBUSAI KAPINIŲ 
LANKYTOJAMS 1

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

Tel.; 436-7878

D Ė M E S I/O i 
62-30 METŲ AMX VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automeblHa 
Liability apdraudimas paritinta- 

ksms. Kreiptis?
A. LAURAITIS 

6645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 v

o gegu- 
žmonės 
tai lan-

drebėjo 
antrą kartą, kaip paprastai esti 

I po didesnio drebėjimo. Gwen- 
Lenin- i tojai dar negrįžta į namus, 

suėmė 1-------------------

Coalingoj žemė

— Sovietų saugumas 
grade balandžio mėnesį 
kalbininkę Nadieždą Fradkovą j — Tvirtinama, kad afganista- 
ir uždarė ligoninėn priverstą! niečiai gauna vis daugiau ginklų 
n:am maitinimui. Negaudama! 
leidimo išemigruoti j Izraelį, 
Fradkova pradėjo bado streiką 
ir išbadavo 4 1 dienas.

Nuo š. m gegužės mėn. pra
džios Chicagoje kiekvieną sek
madieni ir Memorial Day — pir- Į 
madienį (gegužės 30 d.) auto-j1 
busais bus galima lankyti MT.j 
Olivert, St. Casimir (šv. Kaži-j 
miero), Holy Sepulchre ir Re-į 
surection kapines. Autobusai iš. 
sankryžio Western and lllth Str. Į 
kapinių kryptimi išeis 9 vai. ry-j 
to ir kursuos ligi 4 vai. popiet.. 
Iš šios vietos autobusai išeis kas 
30 minučių.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP.
30% DISCOUNT

Call 451-0655

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 rji

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją - - ■
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

1 KAINA $17. (Persiuntimui pridėti $1)’

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

k

rusų tankams ir malūnspar
niams naikinti.

— Lenkų valdžia siūlo suim1- 
tissiems Solidarumo veikėjams 
važiuoti į užsienį.

® Savininkas aiškina norin
čiam išnuomoti butą viloje:

— Tiesa, virtuvė labai maža, 
bet už tai nuoma yra gana aukš- | 
ta, todėl vargiai ar jūs Įstengsite # 
daug ko virti...

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings
S10 

ELEONORA JAKŠTAS
4104 S. Archer Ava.

Tel. 523-3685 (Pr.)

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai •

*

Laikrodžiai tr brangenyMo
Pardavimu Ir Tiisymat 

2646 WMt StTMf 
T*l. Republic 7-1941

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knyga 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
N> a j ienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, rbuomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimu*.
Dr. A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų j vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
rusirūpinimą_______ _________ _________ _

Dr. A. J. Gossen — DANTYS, jų priežiūrą, įveiksią ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik ________ '
Dr. A. J. Gnasen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 

mooey orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant JI persiuntimo išlaidom*.

f8.00

B4.00 
tt.OO

F2.06

i. XALSTXD BT, CHICAGO, IE fM«<

I

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

M.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija'5 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. H. 60629.

. Notary Public
INCOME TAX SERVICI

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

W. 95th U 
Ivar*. Park, III. 
60642, - 424-6654

Njatt Um fire Casua.?/ Cor nr <

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Knyga su formomis gauna, 
m* Naujienų administracijoje

v

C L»bor*torie*. Divieifm r»f
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebr»«k> AX5C1

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West S3rd Street 

Chicago, HL 60629

k

ADVOKATŲ DRAUGU  A
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6406 S. Kedzie Avė.
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

T?

PATS SKAITYK [R DAR Kt 
TUS PARAGINK SKAITYTI

3 — Naujienas, Chicago, 8, ID. Wednesday, May 11,


