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MARGARET THATCHER LABAI 
SUSIRŪPINUSI DARBIEČIAIS

PREMJERĖ BŪTŲ LABAI PATENKINTA, JEI GALĖTŲ 
ATLAIKYTI DABARTINES

LONDONAS, Anglija. — Dar- 
biečiai la'mėjo dyiejus papil
domus parlamento rinkimu^. 
Premjerė Thatcher žinojo, kad 
darbieėiai gali laimėti rinkimus 
1984 metais.

Dabartiniu metu britai prisi
mena premjerės kalbas, ragini
mus kovoti ir pasitenkinimą su
kėlusį laimėjimą, kai gausesnės 
Argentinos karo jėgos buvo pri
verstos atiduoti ginklus ir pasi
duoti į nelaisvę. Belaisviai buvo 
suvesti į transporto laivus, kad 
lengviau juos galėtų saugoti ,ir 
kad jiems būtų šilčiau. Saloje 
siautė šaltas vėjas, kuris labai 
kenkė netinkamai apsirengu
siems argentiniečiams. Netru
kus visi belaisviai buvo nuvežti 
į Argentinos uostus ir atiduoti 
Argentinos pareigūnams.

Darbietis M/Foot — 
geras kalbėtojas j

Darbietis Mięhael Foot yra ge
ras kalbėtojas. Jis, yra įsitiki
nęs, kad rinkimų nereikia bijo
ti. Jis antradienį pareiškė, kad 
darbieėiai jau laimėjo dvejus 
papildomus tiekimus, o iki bir
želio 9 dienos; yra j&kp paliesti 
kitas Margaret Thatclier pada
rytas klaidas. - . ; >

Darbieėiai . manė, kad jiems 
galės pakenkti Anglijos social
demokratai, kurie prieš du me
tu buvo pasiryžę suorganizuoti 
gausią politinę partiją, bet nie
ko iš to neišėjo. Pirminiuose 
rinkimuose s o c ialdemokratai 
bandė agituoti už savo kandida
tus. Kur ’ kandidatavo fdarbie- 
čiai, ten socialdemokratai nepa
jėgdavo pravesti nė vieno savo 
partijos kandidato.

M. Foot yra sudaręs jaunų 
kalbėtojų būrį, kurie aplankys 
įvairius distriktus ir nurodys 
premjerės M. Thatcher nepajė
gumą aptvarkyti D. Britanijos 
ūkio.

MADRIDAS, Ispanija. — Ly- 
b i giai prieš du metu didokas zmo- 

pių skaičius užsikrėtė labai pa- ’ 
vojinga Fga. Daugelis iki šio 
meto dar nepasitaisė.

Vienoje Madrido krautuvėje 
daugelis pirko aliejų. Pradžioje' 
nežinojo, nuo ko jie pradėjo 
blogai ajustis, bet netrukus bu-I 
yo nustatyta, kad jie vartojo ’ 
užterštą aliejų. Ispanijoj aliejus 
yra labai svarbus riebalas.; 
Nėra šeimos, kuri nevartotų/ 
aliejaus. Dažniausia vartoja ■ 
alyvų aliejų. Yra pašlaičių, šim- * 
tus metų apaugusių alyvme
džių, kurie kasmet duoda ispa
nams daug aliejaus.

Tuojau mirė 336 žmonės. K.ti 
mirė vėliau. Labiausiai nukan-
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Celebes salose siautė labai didelės audros. Sukeltos bangos užliejo 
daugelio ūkininkų laukus.

'tėjo vaikai. Vyresnieji greičiau SOVIETU LAKŪNAI BE PERTRAUKOJ 
BOMBARDUOJA AFGANIEČIUS 

i.sveikata visai pašlijo.

— Trečiadienj aukso uncija 
kainavo $437.

— Švedai, paleidę kelias gylio 
bombas, nutraukė svetimo nar- 
laivio ieškojimą.

TURKAI NEGAUS GINKLŲ 
IKI 1987 METŲ

Prez. Kenan Evrenf
Saulė teka 5:34, leidžiasi 7:51.

Oras debesuotas; lią, atvid.

Gegužės 12: Nerijus, Vaidu
tis, Mirta, Bilginas, Vinkšna, 
Rikselis.

■j. j. —

KALENDORĖLIS

— Margaret Thatcher turėjo 
pasimatyti su prezidentu Rea- 
ganu šio mėnesio pabaigoje, bet 
dabar jai labiau rūpi rinkimai 
j parlamentą, negu pasimaty
mas su prezidentu. Rinkimai 
vyks birželio mėn. pradžioje.

GEORGE SHULTZ INFORMAVO 1 
PREZIDENTĄ APIE LIBANĄ

ITAS SOVIETŲ TRANSPORTO LĖKTUVAS IŠVEŽĖ 
IŠ BEIRUTO NEREIKALINGUS MAKVOS AGENTUS ,

pozicijos Bekos slėnyje ir pači 
me šiaurės Beirute. Palestin 
čiai turėjo progos pailsėti Si 
jos stovyklose. Didelė dalis p 
lestiniečių išvažinėjo po sa 
kraštus. Jie vargu begrįš į i 
radio karių užimtas pozic.f 
Izraelis labai atidžiai seka i 
lelstiniečių judėjimą Sirijoje 
pačiame Libane.

Išvežė kitus 300 
Sovietų piliečių

BEIRUTAS, Libanas. — T 
čiadienio ryte nusileido dar v 

Sovietų transporto lėk 
vas, kuris surinko didoką ri 
skaičių, išsiblaškiusių įvairiu

— Prancūzijos prezidentas pa

siūlo ųyesŲUnajują pini:§įpt£. sis-!.
temą,^kad- nėęlilžėtų lie^atigWH^6 atvykusieji diploma- 

;jos kaitaliotu -'^f^ flai tvirtina, kad Sovietų lakūnai
____ j be pertraukos puola kiekvieną

■ — JAV laivyno observatorija kaima’ kurio apylinkėje pasiro- 
seka Iras planetos priartėjimą t (lo žmogus, apšaudantis pravą- 
prie Saulės sistemos.

RUSAI, BOMBOMIS NAIKINĘ KAIMUS. NEGALI 
IŠEITI AR IŠVAŽIUOTI Iš MIESTO

žiuojantį rusų automobilį ar 
sunkvežimį.

Paskutinėm keturiom die
noms Sovietų lakūnai puolė Ka- 

, bulo apylinkėse esančius kai- 
W ASHINGTON, D.C. — At--mus> Anks^iau rusai galėdavo 

stovų Rūmų komitetas nutarė j§v^žiuoti iš sostinės ir pasidai- 
■ neleisti prezidentui Reaganui rv|j p0 Kabu]0 apylinkes. Bet 
parduoti jokių ginklų, nes tur- •' paskutiniu metu rusanis įsaky. 
kų kariai dar tebestovi Kipro Ja ir už miesto nesirodyti ncs 

___ ‘keli rusai buvo užpulti, apiplėš
ti ir nužudyti.

j Hierat apylinkes Sovietų avia
cija puolė dvi savaites. Ten ne-

saloje.
Turkai 1974 metais pasiuntė- 

savo ginkluotas pajėgas į Kipro j 
salą, kai du graikų generolai su- 
organizavo sukilimą ir norėjo n£ vieno pašlaitėse stovė- 
prijungti Kipro salą prie Grai
kijos. Graikai, ko gero, būtų tą 
padar-, jeigu turkai būtų nepa
siuntė karių ir nesuvaldę gene
rolų. Dabartiniu metu rytinę 
Kipro salos dalį valdo turkai, o 
vakarinę —

jusio kaimelio. Bet rusai negali 
važiuoti Hierat pašlaitėmis.

Kovos tebeina Panšir 
pašlaitėse

Apie pusę metų kovos v ėjo 
graikai. Bet ten te- Panšir pašlaitėse, esančiose apie 

bestovi turkų kariai. Jeigu ka- 24 mylių atstumoje nuo Kabu- 
riai išeitų, tai graikai galėtų jn < " ■ -- - -
skriausti turkus salos gyven- šarvuoti automobiliai bandė iš- 
toj us.

Bet Kongreso komitetas, Ame
rikos graikų paveiktas, nutarė 
neleisti prezidentui parduoti įjįlipda 
ginklų turkams, kol turkai ne
išeis iš Kipro salos.

Sovietų aviacija, tankai ir

Į naikinti kalnų pašlaitėse įsitai 
sius afganistaniečius, bet ru
sams nepavyko. Kai tiktai rusas 

ivo iš savo sunkvežimio, 
tai viena kulka labai lengvai iš
ėjusį rusą nuskindavo.
*'Sovietų aviacija išgriovė Pan
šir miestelį. Neliko akmens ant 
akmens. Bet kai atvažiuodavo 
rusai savo dar|>o pasižiūrėti, tai 
;š pašlaičių vis suzvimbdavo 
kulka ir paklodavo vizitorių.

Dabar afganistaniečiai kon
troliuoja visus Labulo didesnius 
kelius. Rusas negali niekur pa 
likti savo automobilio. Kai grįž
ta, tai padangas jau randa su 
pjaustytas.

— Daugelis antradienio naktį 
žiūrėjo ir malė kometą Iras. Už 
poros dienų ji nusisuks nuo 
Saulės sistemas.

KVIEČIA LIETUVIUS 
DALYVAUTI FILME

gePublic Forum televizija 
gūžės 23 d. suks filmą apie Chi
cagos skerdyklas. Ieško apie 
150 žmonių, kurie sutiktų šiame 
filme dalyvauti. Negalės mokėti 
atlyginimo, bet bent parūpins 
pietų užkandžius.

Svarbu lietuviams šio filmo 
paruošime dalyvauti ir tuo pri
sidėti prie mūsų tautos pagarsi
nimo. Sutinkantieji tame filme 
dalyvauti prašomi registruotis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
būstinėje pas Ireną Blinstrubie- 
nę iki gegužės 16 d. Skambinti 
telefonu 778-6900 tarp 9 vai. ry
to ir 2 vai. popiet.

— Prez. Reaganas netiki, kad 
aprėžtas atominis karas galėtų 
liesti tiktai vieną sritį. Kai pra
sidės atominis kanas, tai rake
tos lėks j visas puses, nebus ga
lima kontroliuoti.

PASISKUBINO SUDEGINTI 
DOKUMENTUS

CANBERRA, — Australijos 
dienraščio The National Times 
redaktorius Brian Today para

tai, 
se-

šė ilgesnį straipsnį apie 
kaip Australijos vyriausybė 
kioja krašto gyventojus.

yra labai nemalo-

pašauktas redakto- 
šilaip atsakė:

Redaktorius buvo patrauktas 
teisman, kad pasiaiškintų iš kur 
jis gavęs tekias žin:as, kurios 
vyriausybei 
nios.

Teisman 
rius Today

— Aš panaudojau medžiagą 
straipsniui, bet vėliau sunaiki
nau dešimtis tūkstančių lapų 
Įvairiausių dokumentų, kurie 
Įrodo valdžios vedamą sekioji
mą. Pirma dokumentus suplė
šiau, o vėliau įdėjau į žiotis, ku
riose tie dokumentai buvo su- 
piaustyti į skudurėlius”.

WASHINGTON,. D.C. — Sek
retorius George Shultz, patarė
jų lydimas, antradienio naktį 
grįžo iš Paryžiaus ir tuojau nu
vyko į Baltuosius Rūmus in
formuoti apie jo pasiektus susi
tarimus ir viltis.

Sekretorius buvo Damaske, 
nuskrido į Rijadą, bet pačiame 
Beirute kovos buvo nustojusios 
labai trumpam laikui. Sekreto
riui kylant iš amerikiečių sau
gomo Beiruto aerodromo, visa 
šiaurinė miesto dalis buvo arti
lerijos apšaudoma. Sekretorius
tvirtino, kad susirėmimai silp- '■ nas 
nės ir kovos visai išnyks.

Tuo tarpu pranešimai iš Li- Li|isn(> 
bano sako, kad sekretoriaus vii- j 
tys yra labai silpnutės.

Valstybės departamento pa
reigūnas Alan Romberg prane
šė, kad ne tik Sirija, bet ir pa- 
lestiniečiai ^stiprina savo pozici" 
-jas Beiruto apylinkėse ir Beka 
slėnio pakelėse. Jeigu Sirija 
planuotų trauktis iš Libano, tai 
Begabentų karių, naujos karo 
medžiagos bei kovai pasiruošu
sių palestiniečių.
>.A-Siriją •piniginiai savo laiku 
Yėmė Saudi- -Arabijos karalius,, 
bet paskuT-iniu metu Sovietų 
Sąjunga dąy’ė Sirijai nepapras- 

-Į tai daug amunicijos. Iki šio me- 
Esquivel reikalauja, j į0 Sirijos vyriausybė turėjo mo .

kėli Sovietų Sąjungai uz kiek-- 
vieną gaunanją ginklą ar šaud-' 
hienį. Naujesnių ginklų rusai i: 
už pinigus neduodavo, bet pas
kutiniuArtėtu rusai siunčia gink
lus visai ' kitais simietimiis 
Jiems svarbu; kad Sirijos karo 
jėgos nesitrauktų iš kai kurių 
slrateg’nių pozicijų.

Damasko radijas tebekartoja 
žinias, kad Izraelio karo jėgos 
ruošiasi didesniam žygiui. Rei
kia manyti, kad izraelitai gali 
veržtis į Siriją. Jeigu Izraelio 
kariai veržtųsi tiktai į Libano 
šiaurę, tai būtų tikras karas, 
nes Sirijai reikėtų sukaupti vi
sas savo jėgas ir bandyti su
stabdyt: izraelitus Libane. Be*, 
sirijiečiai žino, k id izraelitai 
gali įsiveržti į Siriją per Golano 
aukštumas, kurios dabartiniu 
metu yra iziaelilų kontrolėje.

Sustiprintos ir palestiniečių

BADAVIMAS GALINGESNIS, 
'NEGU POEZIJA

BUENOS AIRES, Argentina.
- 1980 m. Nobelio Taikos pre

miją laimėjęs skulptorius ir 
poetas Adolfo Perez Esquivel, 
negalėdamas savo menu pąr 
veikti Argentinos kariuomenes 
vadų pozicijos, nutarė prisiiung 
ti prie kilų keturių argent'nie 
čių ir paskelbė bado stresą.-

kad generolai paskelbtų, kasi 
buvo nužudytas ir už kąi Jis pri-, 
klauso žmogaus teisių Ir teisė
tumo organizacijai. Barbarų 
laikais, sako jis, valdžios galėjo’ 
žmones žudvti, bet dabar visi s 
gina savo teises. Jis badaus 
kartu su kitais, kol generolai' 
praneš žmonėms, už ką tiek 
daug jaunų vyrų buvo sušau- 
dvli.

Karlu su Esquivel badauja 
vienas kunigas, kuriam genero
lų pranešimai atrodė labai žiau
rūs. Kariuomenės vadai turėtų 
būti žmoniškesni.

raudo- 
komu- 
Alek- 
laišką

ANGLIJOS KARALIENĖ 
PRIĖMĖ SOLŽENICYNĄ

LONDONAS. — Anglijos ka 
ralienė Elzbieta II laukė ištisą 
dešimtmetį, kol sutiko priimti 
B'uckinghamo rūmuose 
nosios armijos majorą ir 
nistų užsienin išsiųstą 
Sandrą Solženicyną. Už
kitam karininkui Stalino kagė
bistai pasiuntė jį į prievartos j 
darbo stovyklą, kur jis nagar- 
sėjo aprašymais tenykščio gy
venimo vaizdų.

Solženicynas turėjo būti ne
tikintis matematikas, bet jis ga
vo 1^!>3 melų Templelono pre
miją už gilaus tikėjimo išgyve
nimus. $175,000 premiją jam 
asmen škai įteikė princas Pi-

Įsidėjęs pinigus kišenėn, Sol
ženicynas perskaitė ilgą pamo
kymą, ką karaliai privalo da
ryti, kad žmonėms būtų laimin
giau gyventi.

Visa Australija ir pasaulis 
laukia teismo sprendimo.

Sovietų ambasadorius Sol< 
tovas telefonu pranešinėjo ] 
rinktiems ambasados lama u 
jams tuojau susodinti atvyl 
sius rusus į transporto lėkti 
ir vykti į Sovietų Sąjungą. 1 
sams buvo pasakyta tuojau 
vykti į Beirutą, o kai atvyko, 
įsakyta tuojau lipti į lėktų 
Jiems neleista grįžti namo 
aptvarkyti savo asmeniškų 
kalų.

Sovietu agentu isakvmas 
vežti galimai daugiau žmonių 
Beiruto, visus privertė susi 

,p:nti. Į Libaną rusai buvo 
traukę didoką skaičių įvai 

■Specialistų. Izraelio kariuor 
nės vadovybė yra pasiruoš 
bet kokiems netikėtumams.

Prez. Reaganas planu 
rasti naują krašto apsau. 
sistemą, kai Kongresas nesu 
ka paskirti prašomų sumų.

-— Britu konservatorių va 
yra įsitikinę, kad Marga 
Thatcher padarė klaidų. Ji p 
laimės ilgiems melams.

— Vokietijos žurnalistas G 
Heidemann pasisamdė patyi 
advokatą gintis, nes jis nepa 
ręs jož’os suktybės su Hi th 
"dienoraščiu”.

— S'ern bendradarbis G 
Heidemann pareiškė, kad I 
lerio “dienoraštį” jam pak 
koks Fischer, ar dr. Kaplai

Ankara *GUK
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REPUBLIC

Turkų kariai dar nepasitraukė iš Kiprus salos, pri
klausiusios Graikijai, todėl Turkija iki 1987 metų 

negalės pirkti ginklų Amerikoje.
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KELIOS MINTYS SUVAŽIAVIMUI
Jau per Lietuvių Krikščionių I Lietuvos ir kitų pavergtu tau I ,

Demokratų Sąjungos Tarybos tų problemos.
suvažiavimą 1982 metų rugsė- Visa tai stiprina gyvenančius
jo mėn, 18-19 d. Clevelande bu- !ir kovojančius pavergtoj Lie- 
vo paskelbta, kad LKDS šuva-j tuvoj. o anų drąsą ir darbai skavo paskelbta 
žiavimas Įvyks 1983 m. gegužės 
r.iėn. 28-29 d. Čikagoje. Konfe
rencijų ir suvažiavimų tikslas 
yra įvertinti praėjusio laikotar
pio darbą ir nutiesti keliu-- atei
čiai. Ta Unksme eis ir LKDS 
suvaž’.avimas.

LKDS veiklos prasmė ir tiks- 
l.ri nėra savanaudiški. Mes. Ži- 
r.ome, kad dirbdami krikščionių 
demokratų šeimoj, me.- galime 
l.'hiau pari tarnauti pavergtai 
L etuvai, ir dažnai, palikdami 
antroj .vietoj tiesioginius sąjun
gos reikalus, daug energijos ir 
išteklių, kartu su kitomis poli
tinėmis grupėmis, skiriame Vy- 
r ausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui, Amerikos Lietu
vių Tarybai, o t->ip pat atiduo
dam savo duoklę įvairioms kul
tūrinėms, ideologinėms, sporto 
ir švietimo organizacijoms.
Per Pasaulio Krikščionių De

mokratų Iritemaci’jonalą, Pasau
lio Jaunųjų Krikščionių Demo
kratų Uniją, Vidurio Europos, 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gą ir kitus kontinentinius ir ra
joninius krikščionių demokratų 
susigrupavimūs, prieinam prie 
pasaulinio ijiasto' auditorijų ir 
kiek mūsų jėgos leidžia, nelei- 
džiam užmiršti: pavergtą Lietu
vą ir skriaudas daromas lietuvių 
tautąi.

' ,\ . ... ... ■
Didfejį vaidmenį atlieka, ir as

meninėj pažintys^ Gražus pa
vyzdys yra inž. Adolfas Venš- 
kus. Dar sfudentu būdamas, da
lyvavo jaunųjų Europos, ir viso 
pasaulio krikščioniu demokratų 
veikloje ir susipažino su eile 
Įvairių kraštų -studentų krikščio- 
nių5 demekratų, kurie šiandien 
užtina vadovaujančias vietas 
įvairių kraštų Vyriausybėse ir 
parlamentuose. Europos Parla
mento, '-JAV Kongreso rezoliu
cijos nėra koks- atsitiktinumas, 
bet ilgų metų kantraus dargo, 
informacijų, prašymų i ir- Įrodi
nėjimų išdava. > į .

Čia daug Įtakos turėjo VLIKo. 
memorandumai, Eltos Informa
cijos j vairiomis kalbomis, kurios 
pasiekią yvisd.- pasaulio' kampus, 
Amerikos ;Laetu'vių Tarybos nuo.- 
latiniaį žygiąij į,, Wąsiyngt^ną 
per ■ paskutinius keturis d^imt- 
mečių& taiętautinės krikščionių 
demokratų, socialdemokitatų, li
berali ■̂ konferencijos, kuriose 
nuofetybuyoir kėliasnoš pavergtos;

tina mus visus dar stipriau pa
sispausti, nes mes aukojam tik 
savo laiką ir išteklius. Niekas 
negraso nei mūsų gerbūvio, nei 
laisvės ar net gyvybės atėmi
mu.

Mūsų politinės grupės, atsto- 
vaujančioš kenčiančiai, paverg
tai tautai per Vyriausiąjį Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą, atlie
ka milžinišką darbą. Panašią ro
lę Jietuyių politinės partijos su
vaidino kuriant' laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą ant caristinės 
Rusijos ir kaizerinės Vokietijos 
griuvėsių.

Mus varg>na Lietuvių Bend-1 
ruomenės nesutarimai, nepakan
kamas Bendruomenės rūpestis 
lietuvybės išlaikymu. Juk VLI- 
Kas suorganizavo Pasaulio Lie-- ŠILEIKIS 
tuvių Bendruomenę ir paskel-j 
bė Lietuvių Chartą ne esančiai j

I

Waukeganas

4 ■

tvarkai pakeisti, bet jai papildy-| veiklą puikiai pademonstravo 
ti. Jei tuose kraštuose, kur lie-f ’
tuvių išeivių veikla buvo silpna; 
arba jos ir visai nebuvo, Lietu
vių Bendruomenė suvaidino di' 
delį vaidmenį, tai JAV LB, pa
sukusi Į politinius laukus, dau- 
giaiisia pastangų- padėjo dupli- 

. kuojant VLIKo ir ALTos veiklą, 
.aplėisdąma kultūrinę ir lietuvy-' 
bės išlaikymo sritis, knrios te
besilaiko įsavo pačių iniciatyva 
ir ištekliais. Bendruomenė, ei
dama ne tuo keliu, kuris jai skir
tas, nustojo tuo kadaise norėto 

• ir tikėto visuotinumo ir pasi- 
I darė tiktai kita lietuvių išeivių!

organizacija JAV.<tarp daugelio ti į aktyvų sąjungos darbą dau-j 
kitų. giau narių. Kaip sudaryti sąly-

Naujai išrinktoji JAV LB. gąs, kad didesnis .sąjungos narių 
Krašto Valdyba gražiai-pasirodei skaičius, o ypač jaunimo, galė- 
savo pirmaisiais nuosaikiais pa-i tų' dalyvauti tarptautiniuose su

važiavimuose, ; kurie ■ įprasmina 
darbą ir užkrečia pasididžiavi- 
tnu. Reikės skatinti krikščionis 
* ' V '

demokratus, gyvenančius' kitose,r 
šalia JAV ir Kanados, valstybė
je, labiau pasireikšti mūsų spau
doje Jų atliekami tylūs darbai 
dažnai lieka nepastebėti. Mėgiri- 
*šiin rasti būdų įtikinti jaunimą 
labiau domėtis politiniais klau
simais ir sąjūdžiais.; Be politi- 

ąRaų partijų gali gyvuoti tik dik
tatūros. Politiniai .kbnkursai bū- 
4ų ,graži pradžia.
įj Jau kuris laikas svarstoma 
^galimybė įkurti Amerikos Liėtu- 
jyių Krikščionių Demokratų Są
jungą. Šios sąjungos .tikslas 

jbūtų. perimti 'dalį darbų šiuo 
r metu krintančių ant LKDS Cen.

--------- --  ----------—---- ;-------------

VLIKas ir ALTa per eilę ilgų 
' metų. Jų tikslūs, nuolatiniai, 
apgalvoti ilgų metų darbai iš
sprendė ambasadų finansavimo 
klausimą, išspręs ir jų tęstinu
mo užtikrinimą. Yra vilčių ti
kėti, kad panašiu būdu bus iš
spręsta ir taip vadinama “kolo- 
borantų” problema. Tai žinoma 
nereiškia, kad visi kiti, įskai
tant krikščionis demokratus, ne
turi nieko daryti tik sėdėti ir 
laukti. Juo vieningiau iškelsim 
šią problemą, tuo greičiau ji bus 
išspręsta.

< Reikės pasvarstyti, kaip įtrauk

reiškimais ir tenka tikėtis, kad 
tię- pareiškimai gal virs konkre
čiais lietuviškos itšeivijots kon
solidacijos darbais.

Laikui bėgant, atsiranda naujų 
problemų. Tarp jų ryškiausia 
bylų kėlimas eilei lietuvių, ap
kaltintu koloboravimu su naciais 
šių okupacijos metu. Ir čia gir-, 
disi eilė garsių, veiksnius kalti-! 
pančių balsų. Tai yrą. sunkį pro
blema ir jos negalimą nėdaver-: 

i tįnti.; Daug- nuopelnu turi tie, 
kurie'kelia šią problemą.1"Spau
doje fr jnfprmi|pją<.Įšeivrją.; Dę-, 
ja^ . ir čia, kaip J įr, visur ki tur,- 
nulems šaltas, kantrus, galvoji
mas ir .svarstymai o; ne skam
būs < žodžiai. - Tylią ir .konkrečią

< LITERATŪRA, lietuvių Hteratūrbs, meno tr maksi 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VIa* 
Krėvėt, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Staakot 
J. Raukfio, dr. Karto Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* tr 1 
Meilaus straipeulai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. Merkio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* Ir A. Van# 
Yūrybo* povefkriai*. 365 puri, knyga kainuoja tik 53.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rtlytojo* tr Ui 
tridą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
švente* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainnojan 
tiems, gėrintis autorė*, puikiu stiliumi ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

I *:;

t VIENI10 ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juoki Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne gausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hta 
ratūtinė studija, suskirstyta skirsneliai*. Ta 206 puslapių knyfj

domiai parašyta įtudija apie Rytprūriua, remianti® PakaJnžf | 
lutbguvo* apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienas 
Betartai. Leidiny* fllustmotaa nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vitovardflų pavadinima***? Jų vertiniai į vokiečių kalbą. Laba 
naudingoje 535 puri, knygoje yra Rytprtatų fcsmriapla. Kaina 14

Knyga yra r^mato, 2T«5 pualaplą, kainuoja W
a

y+rftii
flrySa, 1

giau narių. Kaip sudaryti sąly-

tro Komiteto pečių. JAV yra 
eilė institucijų, kuriose galima 
įžiūrėti krikščioniškosios demo
kratijos užuomazgą. Tai labiau
sia matosi socialinėj srityje, pa
našiai kaip kad pasireiškė pir
mieji krikščionys demokratai 
Lietuvoje ir kituose kraštuose; 
Oficialiai krikščionių demokratų 
idėjai JAV atstovauja Notrė 
Dame univeršjtetas. Universi
teto atstoyai dažnai dalyvauja 
stebėtojais Krikščionių Demo: 
kratų internacijonalo ir Pasaulio 
Jaunųjų Krikščionių Demokra
tų Unijos suvažiavimuose. į su
važiavimus savo stebėtojus siun
čia ir JAV prezidentai. AmerL 
kos Lietuvių Krikščionių DemoŲ 
kratų Sąjunga galėtų užmegstį 
glaudžius santykius su krikščio- . 
nių demokratų pradininkais JAV 
ir aktyviaį; pasireikšti kaip dalis 
Amerikos lietuviu politinio su-r 
sigrupavirdo.- •’ j

Tai tik kėletas paliestų klausi- 
mų.. Skaitlingas ir našus narių 
daly va vairias (suvažiavimo dar-, 
buose prisidės prie veiklos su
sti pdi n imo. ir konkrečių darbų. 
Stipri Lietuvių Krikščionių De? 
mokratų Sąjunga stiprina VLI- 
Ką. Stiprus VLIKas — stiprina 
kovą už laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą. Kiekvieno pareigą, 
dalyvauti “šioje kovoje ir pada
ryti savo įnašą.

LK Demokratų biuletenis

— Australija išvarė Sovietų 
diplomata V. Ivanovų, įtariamą 
šnipinėjimu.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

PAVERGTOJE LIETUVOJE
NAUJAS TV SIŲSTUVAS ;
Mažeikiuose pradėjo veikti 

antras radijo ir televizijos siųs
tuvas, kui is retransliuoja Mask
vos televizijos programą rusų 
kalba.

Ligšiol tą programą mažeikie
čiai galėjo priimti iš Latvijos 
Kuldigos let’.ansliatoriaus, bet 
bū. tavo ptasta vaizdo kokybė. 
MIRĖ DAIL. R. KRINICKAS

Balandž:o 16 d. Kaune po sun
kios ir ilgos ligos mirė dailinin
kas Romanas KrinickaSi

Gimęs 1904 m. gegužės 1 d. 
Kaune, R. Kiinickas 1926-31 m. 
mokėsi Kauno mene mokykloje 
ir vėliau prof. M. Dobužinskio 
meno studijoje. Nuo 1930 iki 
1940 m. dirbo Kauno valstybi
niame teatre dailininku. Nuo 
1936 m. iiLdyvavo parodose.

Po karo likęs Lietuvoje, to
liau dirbo Kauno teatruose dai
lininku— dekoratorium. Sukū
rė dekoracijas F. Leharo opere
tei Grafas Liuksemburgas, A. 
Brušteino “Dėdės Tomo lūšne
lei” ir kitiems pastatymams. Be 
to sukūrė grafikos ir tapybos 
darbų.

Išėjęs pensijon, kol sveikata 
leido, vertėsi daržininkyste. Pa- 

. laidotas Eigulių kapinėse.
MIRĖ ELENA ŠIMKIENĖ

Balandžio 15 d. Vilniuje, Rasų 
kapinėse, buvo palaidota Elena 
Simonaitytė-Šimkienė, žurnalis
to ir rašytojo Jono Šimkaus naš
lė.

IŠPARDAVIMAS
Pagal ministrų tarybos potvar

ki, nuo 1983 m. balandžio 25 d. 
sumažintos mažmeninės kai
nos, ka kurioms pfekėmsl Ka
rakulio apykaklių — kairios su
mažintos vidutiniškai 20 nuo
šimčių, moteriškų žieminių pal
tų — 21 procentų, vilnonių suk
nelių — 40 procentų jr 1.1.

EILUTĖS Iš LAIŠKŲ . . !

Ūkiai skiria arklius sodybiniam 
sklypui dirbti bulvėms pasodint, 
bet neretai trūksta pakinktų. 
Tik kaip įsigyti, jei parduotu
vėse jie pranyko?

KUR NUSIPRAUSTI? : J

1 Personalinis pensininkas Al Le- 
kauskas rašo V- L. redakcijai:

— Didžiojoje tarybinėje en
ciklopedijoje parašyta, kad 1974 
metais Antazavėje gyveno 529 
gyventojai. Dabar palyginti su 
1974 m. gyventojų Antazavėje 
padidėjo bemaž tris kartus, o 
nusiprausti nėra kur. Anksčiau

, prie Zalvės upelio buvo visuo

jo aukšto, bet ir iš lauko? Net 
24 kvadratinių metrų plotas po

. . ... priestatu užpilamas žeme, norsmeninė kaimiška pirtis, bet Ji I ... į . L.-.x.- .•—
sugriuvo. ‘■ I

MIRK G. ŽEMAITIS !

Balandžio 19 d. Vilniuje mirė 
inž. Georgijus žemaitis, perso-1 
nalinis pensininkas, buv. Vil-I 
niaus geležinkelio apygardos vir.l 

1 šįninkas.
Gimęs 1915 m. Rusijoje, G. 

Žemaitis baigė Maskvos geležin
kelių transporto institutą ir iki 
karo dirbo Pvusijoje. Karo metu 
kovojo 16-tosios ‘‘lietuviškos” 
divizijos gretose. Nuo 1944 m. 
dirbo Lietuvos geležinįcelių val
dyboje. 1979 m. gavo pensiją. 
Buvo komunistas, apdovanotas 
medaliais ir ordinais.

PAGERBTAS RYGIŠKIŲ , .
JONAS , I * T . '

. žymiojo kalbininko Jono Jab
lonskio tėviškėje Rygiškiuose 
Veikia muziejus. Jame dabar 
bus naujas eksponatąs — gim
nazisto J. Jablonskio bronzinis 
biustas, kuri sukūrė skulptorius

Į P. Aleksandravičids^Ėiurtą nu
liejo Talino liejykla.’ 
: ■ NAMAS NAUJAS, 

BĖDOS SENOS • * • • *
Inž. St. Abromavičius . rašo 

Tiesoje (IIL30) apie naujus nagi 
muš, statomus kaime iš prifabri- 
kuotų plokščių: ■

— Gyvenamajame name daug 
patalpų rūsyje, o ten patekti ne
lengva —- veda siauri ir statūs 
laiptai. Apie kokio nors daikto 
nešiojimą negėli būti jokiės kai-____
bos. Į vaisių ir daržovių san- Į publinid. Tub pačiu apkaltino 
dėlius irgi galima patekti tiktai Izraelį už provokuojančius kari- 
per čia. Argi sunku, buvo pada- Į niiis manevrus Golano aukštu* 
ryti Įėjimą Į rūšį nė. tik iš pirmo- mosę.

puikiausiai galėtų būti įrengtas 
garažas automatišinai.

Ūkio pastatui (tipinis projek
tas su rūsiu) žemdirbiai turi dar 
daugiau priekaištų. Labiausiai, 
dėl to, kad projektuotojai, šaky-: 
tum, nori sugražinti Žmogų į ak. 
rpehs amžių. Yra rūsys, tačiau 
bulves ir daržoves jis turi nešio
ti maišais pro viralinį. Pašarą 
tenka iškrauti prie daržinės ir 
sunešti į ją šakėmis, mėšlo iš 
tvarto pro langus ar duris irgi 
nepašalinsi be šakifi. Jei būtų 
pagalvota apie paprasčiausią me- 
ehanjzaciją, bent įvažiavimą į 
tas patalpas su vežimu, tuoj vis-,, 
kas atrodytų kitaip. Antra ver
tus, ir patalpos gyvuliams bei 
šienui per ankštos.

(Iš E. L.)

Kinija jau yra paruošusi; 
specialius įstatymus Hong Kcn-. 
go tvarkymui-. Bus įsteigtas ai-; 
skiras. administracijos rajonas.' 
Hong Kongo spauda dabar rašo, 
ka'd Kin’ja nedarys jokių nuo-; 
laidu ir griežtai atisako bet ku< 
rio britų tarpininkavimo rajo
no administravime. Kolonija: i ‘ ‘ * 1
pereis kinų žinion 1997 metais.'

.4— Kinijos 115 milijonų dar
bininkų gaus 8 proc. algos pa
kėlimą, tačiau .valdžia dalį tų 
pinigų sušigrąžins, ragindama 
^darbininkus pirkti valstybės 
lakštus.

— Damasko radijas pranešė, 
kad Sirija tikisi greito Izraelio

2
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SIUNTINIAI I LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICEI
įoDl W, 69th St, Chicago, I1L 60629 * TeL 925-2737

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
. yra \ seniausia, didžiausia Įr tųrtingiaušia lietuvių fraternalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jąti per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

f • >\‘darbuš dirba. . . ■ * ■ r ., ; -
SLA — išmokėjo daugiau kaip . AŠTUONIS MILIJONUS dolerių 

?:.apdraudų.. savo-.nagams. "... e
SLA — apdraudžia -pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja .tik . savišalpos pagrindu.
. Kiekvienas lietuvis ir lietuvių, draugas gali 

Susivieriijiihe‘ ąpsi<irius1£ iki $10,000;
• ? '.A •* *..'■*>* ’ v- - '• K ► ’

- apdraudžia dr .Ta-ūpyąiaja apdrauda — Endowment
. Insurance, kuęi; jpąc nąudftiga' jaunimui, siekiančiam 

aukštojo. tnokšĮo' trjfų gyven'įmb. pradžiai.. , •
SLA— vaikus ąpdrattdjią.pigia terminupta apdrauda: už
• apdratfdps' $3.00 metams!.
SLA “ kuam^yra visose lįątųvn? kolonijose. ■'

. '';--;‘';>Wei^tės i:.sdvb'..apyli?wė4' kūG$a Veikėjus, 
-jie 'Jtįmš nūeląY.'pąĖėlijėg į SLA parašyti.

■ y- Galite ‘kffcipti^.’ir tiesiai -į ŠLA Centrą:
LITHUANIAN iilANCE i>F AMERICA

^07. Wi SOtfr'Stv.New ; N.Y. 10001
'‘riĄr Tėl.<212).563:2210 : '•* \ ; I

SLA

Ml

»
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Ini LIUDAS MIKŠYS, 
50 mėtų studijavęs, kaip

ėturoje b pb
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maišiai* bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |3.

>" JULIUS JANONIS, poetas ir revollucfcHileriu*, iwuprM 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje! tik b 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliau* Janonio gyvenimą hr po*

1 mt*

mjrGAi UFILDOXI BjecrrrAi • famxh mat baa. 
DUMYNAI • KOacrniOS &EKMENTB

Atdara Siokisdienlala nu

_ m _ t no t

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuvių Įkalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jajmium ir prof. KL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė' tikšli&š vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

PaJto n.

„ — Naujienos, Chicago, U, ID. Tkuxt&ay, Vm/ 12, 1983



VIENO PASIMATYMO KRONIKA
1982.VIII. 19 Marija lešman- 

tienė (Gintauto Pečeliūno žmo 
na), besiruošianti kartu su sū
numi ir Danute Keršiūte (Povi
lo Pučehūno žmona) važiuoti į 
pasimatymą su save vyru Į Per
mė ' 'įe i. buvo teiefonu iškvie 
šia i Vilniaus saugumą. Čia ji 
buvo išlaikyta kelias valandas. 
Čekistas, nepasisakęs pavaiėd*, 
klausinėjo Iesinanuene», ar va
žiui/ D. Keršiui j pas P. Peėe- 
i ūną ir su kuo, ar ji dažnai lan
kosi pas lešmantier.ę, ar ateina 
pas juos hįijoiė Sadunaitė, kas 
tekia lešmantienei matei ialinę 
paramą ir t. t. Pokalbio pabaigo
je paaikėjo, kad Iešmantiene> 
pasimatymas su vyru neįvyko.

Rugpiūčio 20 d. M. lešmantie- 
nė gavo iš vyro laišką, kariame
G. Iešmantas įspėja šeimą, kad 
nevažiuotų jo lankyti, nes jam r 
yra atimta teisė pasimatyti su . 
savaisiais. G. Iešmantas, 1982 ba
landžio mėn. protestuodamas, 
kad čekistai sulaikė protesto pa-

minutraciniame pastate jautėsi 
kažkoks sujudimas, ko neteko 
pastebėti ankstesnių pasimaty
mų išvakarėse.

D. Keršiūtė grįžo į viešbutį. 
Ir čia jos laukė naujas siurpry- 
zas. Kambaryje apsigyveno mo
teris iš Permės (pavardės nepa
vyko sužinoti), kuri nuoširdžiai 
apgailestavo, kad ji pavėlavo i 
pasimatymą su laisvai vaikščio
jančiu po lagerio V/ 3398-35 zo
ną vyru ii dabar ji iškvies! į pa
pildomą pasimatymą pagal la
gerio administracijos specialų įsa 
kymą. Sužinojusi, kad Danutė 
taipogi atvažiavubi tuo pačiu 
tikslu į tą patį lagerį nuliūdo, 
nes dabar jai teks laukti, jeigu 
Keršiūtei .duos tris paras pasi
matymui, ir jos maistas suges.
(Asmeniniai pasimatymai lais-i 
vai vaikštančių po zoną neįvyks- ' 
ta vienu metu ir vienose patal
pose su tais, kurie laikomi už 
spygliuotų vielų. Laisvai vaikš-: 
taiitys — bezkonvoinyje — turi

reiškimą generaliniam proku
rorui, išbadavo 16 parų. Užtat 
jį ir nubaudė — neleido pasi
matyti su šeima.

1982.VIII.21 D. Keršiūtė į pa
simatymą su savo vyru. P. Peče 
liūnu išskrido lėktuvu viena. 
Permės lagerius pasiekė VIII.22 
vakare.

Rugpiūčio 23 d. iš pat ryto D. 
•Keršiūtė atėjo į lageiio VS 389- 
35 administraciją, pas viršinin
ko pavaduotoją. Po ilgu su juo 
derybų jai pavyko sužinoti tik 
tiek, kad galbūt jai bus paskir
tas pasimatymas tik antradienį 
po pietų, kadangi pasimatymu 

.kambarys yra užimtas. Čia rei- 
'kėtų paaiškinti, kad pasimaty7 
-mams yra skirtas dviejų kamba
riu butas, kuriame paprastai pa
talpinamos dvi šeimos iš karto, 

„taip Įvyko 1981.VIII.20. Ši kar-

teisę išeiti iš lagerio zonos, ten 
dirbti ir t. t.). Netrukus mote
ris išbildėjo į lagerį, o Keršiūtė 
liko viešbutyje, kad, ko gero, 
pasimatymas bus sutrukdytas. Ir 
neapsiriko. Sugrįžusi vėlai va
kare moteris iš Permės kalbėjo 
žymiai atsargiau.

Rugpiūčio 24' d. Keršiūtė at
ėjo pas lagerio viršininko pa
vaduotoją palatiniams reikalams, 
kuris elgėsi įžūliai ir nieko kon
kretaus nesakė. Belaukiant ko
ridoriuje, Danute, matė zujan
čius šen ir ten anksčiau nema
tytus veidus. Reikia manyti, kad 
buvo atvažiavę šefai iš Polovins- 
kos lagerių valdybos, nes netru
kus pavaduotojo kabinete įvy
ko pasitarimas, kuriame dalyda
vo įr čekistas Barąnoyūs/&kui is 
kalbėjosi su Keršiūte' 1198T.VIII. 
20 asmeninio pasimatymo išva
karėse. Tačiau šį kartą niekas, 
W>dos, nesiruošė Keršiūtės mora_

Kuršių mariose

Pavaduotojas leido pasimatyti kucijos, ji pakomentavo, kad 
vieną parą, o ant pareiškimo už- reikėtų dar šitą sceną nufilmuo- 
rašė, kad leidžiamas vienos pa- tit ir parodyti pasauliui. Tada 
ros pasimatymas su sąlyga, kad viena iš egzekutorių — kandida.

už tą parą P. Pečeliūnas ati
dirbs”. (P. Pečeliūnas per dve
jus metus uždirbo lagerio nau
dai 50 darbo dienų).

D. Keršiūtė bandė sužinoti, 
kodėl jos vyras, neprasižengęs 
lagerio taisyklėms, tegavo tik 
vieną parą pasimatymo; į tai

tė į KP narius, instruktorė Solo- 
chiua S. A- pradėjo isteriškai 
šaukti, kad anksčiau tokius (reik 
manyt, politinius kalinius) tie
siog šaudė vietoje, p dabar so
vietiniai įstatymai tokie huma
niški, kad leidžia panašiems ra- 
cidyvistams filosofuoti... Ir dar

buvo atsakyta, kad nenusikalsti 
nepakanka, reikia dar “pasitaisy
ti”, nes lagerio tikslas - - *,per- 
auklėti^į^ų'.^?... . i

Pagaliau apie 19 vai. D. Ker
šiūtė pateko į pasimatymo- kam
bario tikrinimo kabinetą. Pra
sidėjo tikras mėsinėj imas. O šios 
klaikios procedūros kulminaci
ja buvo šokis ant •kilimėlio. D. 
Keršiūtei buvo liepta 7- kartus 
pritūpti pagal komandą visai

£tą jokių ženklų, kurie patvirtin
siu, kad tie du pasimatymo kam- 
į. bariai būtų užimti, nesimatė, -lizuoti, tos paprasčiausiai niekas 
į nors paprastai tokie dalykai grei- nepastebėjo i r sunkiai leisdavosi 
“tai išaiškėja. Be to. lagerio ad- į kalbas. Paskui viskas aprimo, nuogai. Neištvėrusi tokios egze-

pridūrė:
— O mes dar juos mąitinam 

ir rengiam!
Kaip jie maitina ir rengia te

kalba faktai. Kaliniai gauna la
bai nekoloringą maistą, jiems už 
labai sunkų darbą temoka pa
gal pačius žemiausius įkainius; 
iš uždarbio dar 50% išskaičiuoja 
valstybės naudai, o likusių 50% 
— įšskaičiuoja«už maistą, rūbus, 
ir t. t. Šitaip sovietinė valdžia 
gauna vergą, kuris dirba jos nau
dai. Jeigu turėsime galvoje, kad 
tie metai neįskaitomi Į darbo 
stažą, kad iš kalinių atimami 
butai, kad visi gyvenamieji ū 
administraciniai pastatai, kuriuo, 
se gyvena kalinių prižiūrėtojų 
šeimos, yra statomi kalinių ran
komis, kad kalinių nugaros at
laiko nežmoniškai sunkias įvai
riausias “komjaunuoliškas” sta
tybas. tai suprasime, kad instruk 
toriai Solochinai reikėtų stoti ne 
Į KP, bet į SS. 
jos lygavertės..

Po šio incidento pasimatymas 
buvo nutrauktas, o ant pareiš
kimo užrašyta: “Pasimatymas 
nutrauktas dėl D. Keršytės gru
baus elgesio, administracijos tai_ 
syklių pažeidimo”.

D. Keršiūtei teko jau apie 21 
vai. vakare su tašėmis vėl atsi
durti lauke.

Rugpiūčio 25 d. D. Keršiūtė 
vėl atėjo pas pavaduotoją. Jai 
buvo suteikta 2 valandų pasi
matymas ir leista P. Pėčeliūnui 
5 kg. siuntinys.

Per dvejus metus buvo truk
doma susirašinėti ir konfiskuo
jami, sulaikomi laiškai. Trum
pinami pasimatymai. į skundus 
— pareiškimus gauti demagogiš
ki yitsakymai. 1982.VI.13 pasi
matymas buvo sutrumpintas iki 
3 vai. dėl tariamos dizenterijos 
už lagerio zonos...

(Iš Aušros).

— Britų konservatorių parti
jos atstovai Europos parląmen- 
te perspėjo, kad pasitraukimas 
iš Europos Bendruomenės D. 
Britanijai duotų dar kelis mili
jonus bedarbių.

— Venecuela ir Sov. Sąjunga 
ariasi dėl galimybių keistis naf

tos lėkimo užsakymais. Sovie-
iai pristatytų dali V. Vokietijos 
Venecueloje užsakytos naftos, 

Nors šos part- j o Venecuela tuo pačiu kiekiu 
aprūpintų Kubą.
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MIŠKAS ŪŽIA
Miškas ūžia, miškas gaudžia.
Tartum amžių dainą audžia — 
Gilią, plačią ir galingą, 
Apie praeiti didingą, 
Apie milžinkapį seną, 
Kuris narsius žygius mena...

Tartum žadina lietuvį 
Atgaivinti laisvą būvį.
Miško gaudžianti daina —
Lyg ta motinos ranka:

' Tartum guodžia, tartum glosto, 
Ir priglaudžia, ir sušildo. 
Širdį ilgesio pripildo...

Ir atrodo — be žinios tu 
Nuplaukei it debesėlis 
Miško gaudžiamoj dainoj — 
Tartum sielis Nemunėliu 
Mėnesienoj melsvoj...

Lyg pro sapną — tolų, gilų, 
Iš tų ošiančių šakų 

atgyja, lyg iškyla
Vaizdiniai senų laikų.

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight

Ex-Lax help^ restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently Dependably. Try it tonight. 
Ybu'W hke the relief in the 
Chocolated or pdK. Ex-La 
“The Overnight Wonder?

Read label ^nd follow
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KLUBO AUKSINĖ SUKAKTIS
MIELAS TAUTIETI!
Melrose Parko Lietuvių Ameidkoa Piliečių Klubas 

1983 m. gegužės mėn. 14-15 dienomis švenčia klubo 50 
metų garbingą sukaktį.

Sukaktis bus pradėta pamaldomis už mirusius ir 
gyvus klubo narius Sacred Heart parapijos bažnyčioje 
(Melrose Park) 1983 m. gegužės mėn. 14 d. 7 vai. va
kare (šeštadienį).

Šv. Mišias atnašaus kun. Paulius Jakulevičius. Dia
konas — Antanas Butą. Per Mišias giedos iškilioji so
listė Dana Stankaitytė. Vargonais gros Kazimieras 
Skaisgirys.

1983 m. gegužės mėn. 15 d. (ant rytojaus, sekma
dienį) 1 vai. po pietų, Eagles salėje, 147 N. Broadway, 
Melrose Park, Illinois, įvyksta 50 metų sukakties pietūs, 
kuriuose kviečiami dalyvauti visi klubo nariai su šei
momis, mirusių narių artimieji giminės r visi koloni
jos lietuviai.

Pietų metu salėję trumpą programą atliks Rasa 
Šoliūnaitė. Už pietus ir įėjimą į salę mokėti nereikės. 
Klubas padengs susidariusias išlaidas.

BRANGUS LIETUVI! Kviečiame dalyvauti pa
maldose bažnyčioje, ir salėje pietuose. Paminėkime savo 
ilgamečio klubo garbingą 50 metų sukaktį vieningai, 
iškilmingai ir solidarumo dvasioje kaip viena šeima — 
visi kartu!

Smulkesniam informacijai skambinti telef. 344-0125.
Klubo Valdyba

KREGŽDĖS BŪNA GEROS 
MŪRININKĖS, PER 14 DIENŲ 

PASTATO SAU GŪŽTĄ

Lietuvos kregždės praleidžia 
žiemą Pietinėje Afrikoje

Rugsėjo pabaigoje kregždės 
Lietuvoje pradeda burtis į krū
vą. Jos susimeta į būriais ant 
stogo šelisėfis, kartu skraido, su- 

’ kasi, čirkzdamos savotiškais gar
sais. Kokią šaltesnę dieną, .jos,, 
kaip šūšiiaEūsioš, i '■ didžiausiais 
pulkais išskrenda pietų pusėn.

Jų tarpe pasitaiko dar nesu
stiprėjusių jaunų kregždelių, 
vos tik prieš keletą savaičių iš
ėjusių iš gūžtos. Tie paukšte
liai greitai pailsta ir nukrinta 
ėemyn. Likusieji gi traukia iki 
Pietų Afrikos. 

1

Jos sugrįžta apie balandžio vi
durį. Dauguma jų suranda savo 
senas vietas. Pirmiausias jų rū
pestis — parūpinti gūžtą. Iš pra
džių jos apžiūri senąją gūžtą ir, 

,, jei dar visai nesuirusi, pataiso.
O, kad ne, tai lipdo naują.

Šiame statybos darbe jos pa
rodo daug gabumo. Viena pas
kui kitą ima purvo trupinėlį iš 
valkos arba paupio ir neša atsar. 
gion vietelėn, kur nors po sto- 

’gu.
Su minko dumblą snapelyje ir 

lipdo prie sienos, kaip mūrinin
kas molį. Kad daugiau gūžta 
turėtų stiprumo, į dumblą pri
maišo šapelių, vilnų plaukelių 
ir mažų pluksneiių. Ji lipdo tik 
ytais, kad molis galėtų po pietų 

sustingti. Per 10-14 dienų gūž
ta būna jau prirengta.

Rūpestingai išklosčius gūžtą 
pūkeliais ir plunksnomis, kregž
dė padeda 4-6 kiaušinėlius. Pg

12 dienj išsirita mažučiai kragž- 
dukai. Nuo to laiko prasideda 
tėvams darbymetis, parūpinti 
maisto tiems vaikučiams.

Kregždės yra labai yjkrios ir 
drąsios.

«• ,
DIDELIS: SUSIDOMĖJIMAS

ARTĖJUStA KOMgPA 
WASHINGTQ^^^W Ast

ronomai 1 labai 'sųšiddrftejb šio
mis dienomis arčiausiai prie 
Žemės priartėjusią Iras^Araki- 
Alcock kometa. Ja domisi ne 
tik paprasti astronomai, nes ji 
pasirodo tiktai kartą į 200 me
tų. Ja domisi erdvės ir erdvė
laivių tyrinėtojai. Ja domisi ir 
astrofizikai, kurie turi iškėlę sa
telitus, galinčius komtetą pa
stebėti iš tūkstančio mylių 
aukštumos.

Tyrinėtojai gana tiksliai nu
statė kometos orbitą, bet jie ne
žino apie ką ji sukasi. Ji yra 
apie trijų bilijonų mylių astu- 
moje nuo žemės, bet iki šio me
to nenustatyta ta žvaigždė ar 
žvaigždynas, apie kurį ji kas 
200 melų padaro ratą. Kaip ji, 
eidama savo keliu, nepataiko į 
žvaigždę ar j kitą kometą?

— Kinijos “Liaudies dienraš- 
tsi” rašo, kad dėl mergaičių kū
dikių žudymo kai kuriuose kai
muose berniukų yra 9 kartus 
daugiau. Kaimiečiai žudo ar pa
meta mergaites, nes tik berniu
kai tęsia šeimos giminės vardą 
ir gali sunkiau dirbti laukuose.

• Aliaskos atstumas nuo Si
biro vienoje vietoje sudaro tik 
36 milias.

SOME CHICAGO MOTOC( OH
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Nikaragua
Nėra dienos, kad amerikiečių spaudoj nebūtų minimas 

Nikaraguos vardas. Apie Nikaraguą dienraščiai ir sa
vaitraščiai aprašinėja įvykius, valdžios pakaitas, tarpu- 
saves kovas, Įvairias derybas, teisinę padėtį ir Įvairių

pa lietuviška k.
Ispaniškoji Nicaragua lietuviškai ištariama Nikara- 

gua. Jeigu taip rašysime ir ištarsime, tai nikaraguįečiaį 
žinos apie ką kalbame, nes ir jie taip ištaria-

Nikaraguos negali ištarti rusai. ,Fiems sųątorėją lie
žuvis, kai reikia ištarti gua. Vietoj gua, jie taria gva, 
Jiems lengviau taip ištarti.

Kodėl Draugo žmonės neiąšo Nįkaraguą taip, kaip 
Nikaraguos gyventojai ir vyriausybė rašo, bet Nikargi 
guos vardą pakreipia rusiškop tarmėn? Jeigu jįe nebūtų 
buvę Pietų Amerikoje ir nežinotų, kaip Nikaraguos gy
ventojai ištaria, būtų suprantama, kad pasiklausę, kaip 
rusai ištaria, būtų pasirinkę rašytį Nikaragvą.

Su jais sutinka lietuviškai kalbininkai, kurie ispa
niškai nemoka ir nežino, kaip ispanai ištaria- Jie pasiima 
iš rusų. Pirma jie manė, kad vokiečįąi daugiau žįnojo, įr 
vokiečių idėjas skaitė teisingomis praeičiai tyrinėti, o da
bar tie patys kalbos mokslo žinovai tiki, kad rusai dau
giau žino apie ispanų vardus, juos įškrąipo kaip tai daro 
rusai ir mums juos bando įbrukti.

Naujienos taip nedarys. Naujienos rašys Nįkaragua- 
Mes patariame visiems lietuviams šį žodį rašyti taip, kaip 
to krašto gyventojai ištaria. Nikaraguos vardo mums ne
reikia rusinti. Negrūskime v ten, kur šios raidės nėra. 
Tąi, žinoma, menkas dalykas, bet tos šalies gyventojai 
bus patenkinti, jeigu mes rašysime ir ištarsime Nika- 
ragua.

Ne tik lietuviai turi bėdos su Nikaraguos surusinimu, 
bet tos pačios bėdos turi ir prezidentas Reaganas. Jeigu 
prezidentas žinotų, kad lietuviai, nežinodami kalbos dės
nių, surusiną Nikaraguą, tai jis jų į Baltuosius Rūmus 
nepriimtų. Jis turi bėdos su Nikaraguos surusinimą, bet 
tą rusinimo darbą pradėjo surusinti kubiečiąį. Reaganas 
dar nestovėjo valstybės priešakyje, kai buvo surusintą 
Kuba ,o dabar jie rusina ir Nįkaraguą. .

Prezidentas Reaganas jau rado rusus, įkėlusius koją 
į Nikaraguą. Apie pačią Nikaraguą rusai nenorėjo kal
bėti, nes jie jąū buvo įsibrovę į Salvadorą, Jie šaudė pa
sienyje gyvenusius ir galvijus auginusius Sąlvadoro ūkį-

J. klal-seįkię

LOS ANGELES, CALIFORNIA
STASIO ĘAŠTIKIO ĘNYGOS PRISTATYMAS

GEN. STASYS RAŠTIKIS

V. Trumpa paminėjo du sce
novaizdžiu iš gyvenimo, ne iš 
knygos. Pirmas — 1935 metais 
kariuomenės paradas aerodro
me, kur tarp įšrikiuotų kareivių 
ir pats Vincas Trumpa buvęs. 
Spindėjo ginklai, žibėjo batai įr 
medaliai, viskas gražu, nerūpes
tingos dienos. Antras scenovaiz
dis — okupacijoje trėmimai ir 
rūpestingi klausimai: kodėl taip 
atsitiko, kas kaltas? Ir patvir
tinąs knygos autorius, jog ne-Nikaraguos grupių. ginčus.

Nikaraguos klausimą sprendžia ne tiktai patys to 
krašto gyventojai, bet ir kaimynai. Nikaraguos gyven
tojų ginčai persimetė pas kaimynus. Salvadoras turi la
bai- nrtt't’ ■įiiičą šu Niįąragups vyrį ausybe, kariuomenės 
vadais ir Įvairiais’ įsibrovėliais?- Nikaraguos klausimas 
permestas į Jungtines Tautas, kur klausimą sprendžia ne 
tik Saugumo taryba, bet ir pats gen. sekretorius. Jį bandė 
išrišti ir Amerikos valstybių organizacija, tačiau iki šio 
meto klausimas tebekavo ore. Sprendė, ginčijosi, bet įki 
šio meto nieko konkretaus ir vieningo nepadarė. Klausi
mas toks komplikuotas, kad mažosios valstybės stengiąs! 
nesikišti ir palikti dviem pasaulio galiūnam rasti bendrą 
kalbą dėl tos Nikaraguos.

Apie Nikaraguą rasi straipsnių ne tik angliškoje, 
bet ir kitomis kalbomis Amerikoje leidžiamoje spaudoje. 
Apie ispanų kąlba spaudą ir kalbėti nereikia. Ispaniškai 
kalbantiems Nikaraguos problema yra kasdieninis rei
kalas.

Apie Nikaraguą rašo vokiečiai, italąi, lenkai, čekąi, 
prancūzai, lietuviai ir kitų tautu amerikiečiai. Apie Ni
karaguą kasdien rasi straipsnių ir lietuviškuose dienraš
čiuose. Tiktai lietuviški laikraščiai Nikaraguą rašo dve
jopai. Naujienos rašo Nikarągųa, o Draugas rašo Ni
karagva. Abu dienraščiai rašo apie tą pačią valstybę, 
apie tos pačios tautos žmpnes, bet vieta rašo Nikaraguą, 
o kiti rašo Nikaragvą.

Lietuviai kalbininkai tvirtiną, kad lietuviams neži
nomus vardus reikia taip rašyti, kaip tos tautos žmonės 
ištaria. Nikaraguos gyventojai nesako gva, bet sako gua. 
Lietuviams labai lengva ištarti gua. Taip ištaria ir visa 
Pietų Amerika. Jie nesako Nikaragva, kaip Draugas rašo, | 
bet ištaria Nikaragua. C, kada yra prieš balsę a, tai tam-1 dėti nuginkluoti Somozos gvardiją. Tuo tarpų kubięčiąį jo planuojamo ętariio Centro Amerikoje.

svarbu, kas prezidentu, kas ką- 
iuomeqrs vadu — įvykiai būtų 

buvę tie patys.
Ar 1*439 m. karui prasidėjus 

reikėjo žygiuoti Vilnių ątsiįrųti, 
ar 1910 m. reikėjo raudonająi 
armijaj priešintis? Į tuos kiau
šinius aų|origs a įsakąs — ne! 
įstebėjo paskartinįnkas, jog 
^riekąištautąįai dėl nepasiprie- 
$in pio 1940 m. nesiūlė priešin
us Hitleriui Klaipėdą atimant.

Esama knygoje ir klaidų. Hy- 
rpansas, kuris cituojamas, buvęs 
ne anglas, bet belgas. Hitlerio 
iškilmingai minėtas gimtadie
nis ne 1938, bet 1939 m. Bū tai 
smulkmenos.
Santykiai su Antanu Sųietona, 
kariuomenės vadu pašąliniinas

Kur- pinkai Antaną Smetoną 
Įstaiė į vą.dž ą, kalbėjo Vincas 
frunipa. Smetonos politika bu
vo pasiskifii kariuomenės vadu 
Stasį Raštjki, vedusį Antano 
Smetonos brolio dukterį. Ka
riuomenės vadas Raštikis ne
norėjo įvelti kariuomenės į po
litiką, bet partijas, ypač dešinio
sios. norėjo Rąštikiu pasinau
doti. Kai 1940 m. “Kardo’’ žur
nale buvo išspausdintas Rasti-, 
kio straipsnis, kuriame, be kito
kios kritikos, buvo nusiskundi
mas, jog kariuomenės vadąs

gayjįąs mažesnę ąlgą negu Kau
no burmistras, tąi jau buvęs ka
riuomenės vado kišimasis į poli
tiką, Nęiaimingu sutapimu tada 
Kaupo burmistru buvę pulk. A. 
Merkys, kuris vėliau tapo min’s- 
teriu pinnitųnku.

Konfliktas augo ir darėsi ne- 
Hvengiamas. Susidarė padėtis: 
ar Smetona, ar Raštikis? Kariai 
įr Šiauliai, nei liaudininkai, už 
kariuomenės vadą, bet jaun.es- 
pieji tautipinksi, jau st’priai 
įsitvirtinę tautininkų įstaigose, 
— už Smetoną. Prakalbininkas 
sakėsi pats, būdamas “Pažan
gos” restorane, girdėjęs Cesevi
čiaus ir Dirmeikio ištartus žo- 
žius: “Pagaliau išvertėme”. 
Smetona, svyravęs, bet Merkys 
reikalavęs nušalinti Raštikį.

Būdamas Berlyne, V. Trum
pa kalbėjęsis su pulk. Kaziu 
Škirpa, ir tasai palankiai atsilie
pęs apie gen. Vitkausko kariuo- 
ipenęs vądu paskyrimą. Niekas 
tąja negalėjo pramatyti, kas 
bus. Škirpa yra parašęs storą 
“Sukilimo” knygą, ir Raštikis 
jąu kętvįrtą tomą išspausdino. 
Abu gerai rašą, ąbų turį vado 
sąvybių. Škirpa atviras, Rašti
kis tokiąs savybes slepia. Abu į 
viską žiūri rimtai, jų raštuose 
nėęą apękdatų. Gal visi lietuviai, 
žęma’čius išskiriant, nemėgsta 
bęį neturi humoro.

Pabaigoje Y. Trumpa sakėsi 
norįs b.ųti atviras ir teisingas, 
tad jo kalboje pasireiškęs skep
ticizmas galįs kam nors ir ne
patikti. ■; Istorijos, profesorius
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primetė sąndįtari^nis soviętįnę ristemą. Jie kalbėjo apie . 
demokratinę santvarką, bet dempkratįnįų rinkinių bijojo.’l^arsa^pa^ studentams aiskmęs,
Pastara buvo pakviestas vyriaųsybėn. Nutiko, bet spreų-

T. , . , —i - • i • - - • džiamo balso Pastara, negavo, jis pareikalavo laisvų ir
mnkus. Jie kvietė Salvadoro ūkinius pris.deti primai-, Nilfaraguoj. Sandinistai.neskubėjo.

Tądą Pastara išėjo iš vyriausybės ir isvąžįavo į užsienį. ' 
i Pastara buvo Kostą Rį^aj, Pąnąmoj, Guątemaloj, 
susižinojo, su Kuba, o kovo mėnesį grįžo į Nikaraguą. 
Susižinojo su persekiojamais ūkininkais ir Nikaraguos 
indėnais, Iš pačios Nikaraguos Pastara paskelbė, kad jis 
skelbią kova dabartinei /vyriausybei. Ji yra primestą 
Nikaragųps gyventojams, Ją reikią nuversti ginklais ir

■ paskelbti demokratinius rinkimus.
raguoje. j Prez, Reagąnąs žino, kas darosi Nikarąguoj. Jis pa-

Prąeitais metais pasitraukė iš Nikaraguos įtakin. j deda pavergtiems nįkąragųįečiams įvesti dęmokratįnę 
giausias sandinistas — Eden Pastara. Jis kovojo prieš ' tvarką. Jis pareiškė, kad reikalinga parama ne trim ar 
Somozos diktatūrą, apsupo parlamentą, suėmė parlamen- i keturiems šimtams, bet reikia padėtį dešimčiai tūkstąn- 
te ir gretimose Įstaigose buvusius Somozįos bendradar
bius ir reikalavo dolerių ir lėktuvo išskristi įą Mąnaguos, 
Nikaraguos sostinės. Jis veikė Komendanto Zero vardų. 
Jis gavo lėktuvą, suvedė Į jį kelis Įtakingesnius politikus, 
susodino visus savo kovotojus, o pats paskutinis įlipo. 
Laipteliais pasiekęs lėktuvo duris, Komendantas Zero 
nusiėmė kaukę, iškėlė šautuvą ir pranešė pačiam Šamo
tai, kad netrukus bus sukilimas prieš jo valdymo sistemą tom aukštom vietom. Reikia jam pritarti, kai jis gina 
ir bus Įvesta demokratinė santvarka. Lėktuvas pakilo įr visos Amerikos, reįkaus. Reikia raginti Kongreso atsto- 
išskrido. j vug, Had įįe nepešiotų prezidento, nekarpytų jo prašomų

Managuos gyventojai atpažino Pastovą. Jie suprato sumų. Jei Centro Amerika bus surusinta, nebus kur bėgti, 
jo kalbą ir gyveno jo siekimais. Kai grįžo, tai ture i o pa- Prez. Reaganas mato pavojų. Turime priremti petį prie

brovėįių. Kas nesutiko, tą vietoję šaudė, jo ūkį naikino. 
Dauguma pasienio ūkininkų bėgę į Guatemala. i

Salvadore buvo rinkta valdžia, o Nįkayaguoj — sąn- 
dinistų primesta. Kitos valstybės įsibrovėliai neturi tei
sės primesti savo sistemą kitai valstybei Ypač, kada jie 
patys nerinkti. Prez. Reaganas padėjo ir padeda išrinktai 
Salvadoro vyriausybei. Tuo pačiu metu jis reikalaują, 
kad ir Nikaragvoje būtų laisvi, demokratiniai rinkimai., 
Dabartinė sandinistų vyriausybė bijo rinkimų Niką-1

čių. Prezidęntas dirba naudingą darbą, jąm reikia padėtį. 
Jis ne be reįįęalP sukvietė Kongresą ir pranešė apie pa
vojų visai Ąmerįkai, jei demokratijos priešai įsigalės 
Ceptrp Amerikoje, Prezidentui kraštas turėtų padėtį, 
pritarti jo reikalavimams ir įkirti paramą demokratinę 
sistemą ginantiems gyventojams.

Neužtenka džiaugtis Reagano administracijos paskir-

jog istorikas turi būti skepti
kas. ir nurodęs, jog istorijose 
aprašomas žymus karo vadąs/ar 

J^rąlių^- .galėjęs būti, iį’^mer-

Raštikio

Rengėjai V. Šįnmliūnui ir V. 
Trumpai dovanoja skautijos iš
leistą Vilniaus universiteto 400 
matų sukaktuvinį medalį. V. Gi- 
lys per garsiakalbį perleido į 
juostelę įrašytus S.
sveikinimus publikai ir rengė
jams. Keletą žodžių įkalbėta 
Raštikio ir apie darbą: rašęs ne
šališkai ir nuoširdžiai, už pasta
bas būąiąs dėkingas. Pats Rašti
kis sakosi dėl nesveikatos nega
lėjęs dalyvauti knygos pristaty
me. Rengėjai scenoj buvo pa
kabinę padidintą autoriaus foto
grafiją.

Sueiga baigta kavute ir pasi- 
žmonėjimu. Rengėjai buvo su
krovę ant stalo 38 egzempiorius 
naujosios Raštikio knygos. Vi
sas pardavė. Jau prieš keletą 
savaičių ir knygų pardavėjas V. 
Prižg'ntas parapijos kieme iš- 
dėstydavo pardavimui tokias 
knygas.,Kaina 18 dolerių.

į.Nukelta į penktą puslapį,

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUt* v -W > -. ■«

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Galėtum gerai gintis, turėdąma Vilką pa
dėjėju, kuris, kaip girdėjau. į aną dantimis grie
žia. Man nuostabu, kad iki šiol jie nęšąukift vienas 
antro į dvikovą.

— Tėvelis, išjodamas į karą, jiems taip pa
sakė: “Jei susipešite. tai nė vieno nenorėsiu ma- 
tyti”. Ir ką jie turėjo daryti? Mūsų namuose jie 
purkštauja, bet paskui užsuka į Kresnos smuklę 
ir geria kartu, kol po stalu nugriūva.

— Kvaili bernai!
- Kodėl?
— Kai Zyeho nebuvo namuose, vienas kuris 

turėjo užpulti ūkį ir tave jėga pasigrobti. Ką Zy- 
chas darytų, jei grįžęs būtų tave radęs su kūdikiu 
ant rankų?

Drąsios Jagienkos akys iš karto suliepsnojo:
— Manai, kad būčiau leidusią? Ar ūkyje nėra 

žmonių, ar gal aš nemoku naudoti ieties ar kilpi
nio? Tegu tik būtų bandę! Būčiau išvijusi ir pati 
būčiau pasiekusi Raginę ai* Beržinę. Tėvelis žlno- 
io. Kad jis gali manimi pasitikėti.

T'.ip kalbėdama suraukė antakius ir taip gra- 
, - kratė kilpini, kad net Zbyška nusi-

— Rreclavąs mane saugojo nuo Vilko, o Vil
ias nųp Pręęįavo. Be to, mane globojo abatas, 
p sų abatu geriau niekam nesipešti.

— Tai pasakė! — atkirto Zbyška, — visi čia 
abąto bijos|! 0 aš, tegu man šv. Jurgis padeda, 
kad tiesą tąu sakau, nebūčiau nei abato bijojęs, 
nęį Zyeho, nei jo žmonių, nei tavęs — o tave vis- 
tjek būčiau turėjęs.

Jagienka sustojo vietoje ir, pakėlusi į Zbyš- 
ką akis, paklausė keistu, minkštu ir tęsiamu 
balsu:

— Būtum ėmęs? .. .
Jos lūpos prasišiepė ir laukė atsakymo, išrau

dusi kaip aušra.
Tačiau jis, matyti, galvojo, ką būtų daręs 

Preclavo ar Vilko vietoje, nes papurtė auksinę 
galvą ir atsakė:

— Kodėl tu iv tų mergina su bernais kovoti, 
jei jai reikia tik vyro! Jei trečias neatsiras, tai 
vieną jų turėsi išsirinkti.

— Tu man šito nepasakok, — liūdnai atsakė 
mergina.

riteriu, o ne mergina 
'kė-

— Na, ir kas? Seniai esu čią buvęs, todėl ir 
nežinau, ar yra kas nors šitoj apylinkėj, kuris 
tau labiau patiktų.

— Palik ramybėje! — atsakė Jagienka.
Toliau ėjo tylėdami, skindamiesi per užau

gusį apyniais tankumyną. Zbyška ėjo priekyje, 
darydamas kelia ir laužydamas šen ir ten šakas. 
•Jagienka slinko paskui, kilpiniu už pečių, panaši

Į medžiojančią dievaitę.
— Už šito tankumyno yra gilus upelis, bet aš 

žinau brastą, — tarė.
— Aš turiu ilgus aulinius batus, todėl sausi 

pereisime, — atsakė Zbyška.
Pagaliau jie pasiekė upelį. Jagienka, gerai 

pažindamą Močįdolų taišjojs, lengvai surado bras
tą ,bet kaip tik tuo metu upelio vanduo nyo lietaus 
buvo pakilęs. Tada Zbyška, nieko nelaukdamas, 
paėmė mergaitę j rankas.

— PeręiČįąų įr viępą, -
— Laikykis už kaklo, -
Sjo pamažu,- kas žingsnis kojomis tyrinėda

mas dugną, kad nępątąįĮęytų Rųr j dųpbę, Q mer
gina glaudėsi prie jo, kaip įsakyta, ir, atsidūrusi 
netoli kito kranto, tarė:

— Zbyška!
Na?

— Netekėsiu nei už Preclavo, nei ųž Vilko.,.
Jis gi tuo metu prinešė ją prie kranto- atsar

giai pastatė ir kiek sųsįjaųdinęs atsakęs
— Tegu tau Dievas duoda ko geriausią! Jam 

skriaudos nebus.
Iki ežerėlio jau nebuvo toli. Jagienka. dabar 

eidama pirma, retkarčiais atsigręždavo ir pridė
jusi pirštus prie lūpų įsakinėjo Zbyškfli laikytis 
tyliai Jie slinko per švendres, peršlapusia žeme. 
Iš dešinės pusės pasirodė paukščių būrys, nuste
binęs Zbyšką, nes tuo metu paukščiai jau būdavo 
išskridę. * • .

tarė Jągiepka. 
atsakė "Zbyška.

— Ten liūnas, — sušnabždėjo Jagienka, — 
kur antys žiemoja, bet ir ežero vanduo tik pakraš
čiais teužšąla. Pasižiūrėk, kaip garuoja...

Zbyška pažiūrėjo per švendres ir pamatė prieš 
save garų debesį. Tai ir buvo tas ežerėlis.

Jagienka vėl pridėjo pirštus prie lupu ir ne
trukus priėjo. Mergina pirmoji įsikabino tylomis 
į nusvirusią visai ant vandens gluosnio šaką. 
Zbyška pasekė paskui ir ilgą laiką jie gulėjo ra
miai, nieko prieš save dėl garų nematydami, tik 
retkarčiais užgirsdami viršum savo galvų gailų 
ančių kvaksėjimą. Tačiau pagaliau papūtė vėjas, 
sujudino geltonyojąųčiais lapais gluosnį., ir pasi
rodė ežerp paviršius, šiek tiek mažų bangelių 
suraukšlėtas.

Nematyti? — sušnabždėjo Zbyška.
— Ne, tyliau!
Netrukus vėjas nutilo įr užviešpatavo tyla. 

Tuo metu vandens paviršiuje sujuodavo viena 
’ galva, paskui kita ir pagaliau žymiai arčiau nuo 
kranto nusileido į vandenį didelis bebras, dantyse 
laikydamas tik ką nugraužtą medelį, ir pradėjo 
plaukti tarp ežero švendrių, iškišdamas viršum 
vandens savo snukį. Zbyška, gulėdamas žemiau 
Jagienkos, taiga pamatė, kaip jos alkūnės tyliai 
sujudėjo ir galva išsitempė į priekį — matyti, tai
kė į žvėrelį, kuris, nenumatydamas jokio pavo
jaus, plaukė per pusę šūvio į neužžėlusį krantą.

(Bus daugiau)
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Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Bet jis nei vieno žodžio nepa
sakė apie tai, kaip turi maitin
tis patys kolchozininkai.

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Prostatos, inkstų ir šlapume 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33/19

Tek (8132

nę tiesą: nepasako, kas pastū
mėjo karjeros laiptais generolą

GAIDAS“ DAIMID

* Sic *

LIETUVIŠKŲ ŠALTIBARŠČIŲ 
PARUOŠIMAS

Senesniais laikais lietuvės šei
mininkės taip gamindavosi šalti-

• Chručšiovas, kalbėdamas 
j Minske, išbarė kolchozininkus, 
kodėl jie geriau neprižiūri kiau
lių ir nešeria jų bulvėmis ar bu
rokais.

———
JfeRKRAUSTYM/U

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

Rožė Didžgalvis, rast.

Chicagos Lietuviu Našliy, Našliukiy I 
ir Pavieniu klubo susirinkimas įvyks 
gegužės 13 d., 6 vaL vak., Vyčių sa
lėje, Campbell ir 47th St. Nariai pra
šomi gausiai dalyvauti, nes yra svar
bių reikalų aptarti.

Pirm. E. McNamee

du 
žmogaus kūnui, negu kviečiai, 
rugiai ir avižos.

Magdalena šulaitienė

VAKARŲ VĖJAI

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Mwijieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W*stch*ster Conununity klinikos 
Medicinos direktorių*

1938 S. Manhaim Rd, Westchostor, Hl. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

TaL; 562-2727 arba 562-2728

S*rvic* 855-4504, Pa«» 04058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYB8: AKIŲ U GOS 

3907 W«at 103rd Street 

Valandos pagal Misitarima.

OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI
2418 W. 71«t St TeL 737-5149

TLlsina airi* Pritaiko akiniu* 

ir '‘contact leaaei”.

8US1K1NKIML

Los Angeles, Calif.
Atkelta iš 4 psl.

į “Lietuvos likimo keliais”
knygoje S. Raštikis rašo apie j 
mano 1973 metais Naujienose

j spausdintąjį straipsnį P “Gen. 
Raštikis tarp įvykių ir žmonių”.

Dr. LEONAS SE1BUT1S Ir vėl generolas nuslepia istori- į
INKSTU. PŪSLES IK 

PROSTATOS CHIRURGUA
2454 WEST Mrd STRUT 

valanda*; uurad. 1—4 popiat,

OtiM teietoaas; 778-2880, 
imMBciiM teM.: 448 5544

L*kiim*i — Pilna apdraudi
ŽEMA KAINA

Priimam Master Cham 
ir VISA kortele*.

& 8ER8NAS. T*L 925-8GM

Apdrausta* p*rkrau*tyma* 
ii Įvairiu atstumu, 

ANTANAS VILIMAS 
TeL >75-1882 acta >744994

V U

morkas, paskui kopūstus ir bul
ves.

Kai držovės išvirs, sriubą už
baltinti saldžiu pienu, pridėti 
druskos ir sviesto. Supylus pie
ną geriau nebeužvirinti, o tik 
pakaitinti.

* * *

KEPTAS RŪKYTAS KUMPIS

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

» Šeimininkėms: nepirk už
šaldytų (frozen) daržovių, arba 
paruoštų maisto produktų, nes 
jie nėra geresni, o brangiau kai
nuoja. Šviežios daržovės ir vai
siai atsieina pigiau ir geresni.

• Pirmos klasės laiškai eina
Vitkauską, kas rekomendavo jį oro paštu, jeigu jie siunčiami 
skirti divizijos vadu. Ne tik šį 
mano keltą klausimą Raštikis 
nutyli, bet dar kai kur ir mano 
rašto mintis iškraipo. Tad bus 
reikalo -iš naujo pažiūrėti,. kas 
mano aname straipsnyje para
šyta ir kaip generolas komen
tuoja.

— sykį į dešimt dienų.
Kfcindingas yra galvojimas, 

kad riebius plaukus reikia daž
niau plauti, nes nuo to, girdi 
pranyksta riebumas. Priešingai, 
nuo dažnesnio galvos plovimo 
riebalus teikiančios liaukos pra
deda dar smarkiau veikti ir pa
dėties per dažnas galvos plovi
mas nei kiek neatitaiso.

Bet. dar labiau nenaudingas 
yra uolus plovimas...sausų, plo- 
nų plaukų. Tuo būdu tik pa
greitiname jų slinkimą ir nyki
mą.

toliau kaip 750 mylių; todėl ne
reikia pirkti specialių ženklelių 
ir nereikia ant vokų rašyti “Air- 
Mail”.. Vistiek jie eis oro paštu.

• Kad nyloninės kojinės ir 
apatinukai ilgiau dėvėtųsi, iš
skalbus ir išspaudus reikia juos) 
Įvynioti į sausą rankšluostį ir 
palaikyti apie valandą laiko; ta
da padžiauti.

• Saulės spinduliai gan grei
tai suėda langų užuolaidas, to-j barščius: 
dėl, kai skaidri saulė šviečia, pa
tartina nuleisti langų uždangas, no, puoduką grietinės ir gerai

• Nuo kavos ir arbatos dažnai

Panaudoti: 1 nedidelį rūkytą 
kumpį, 4 svarus ruginių miltų, 
1 šaukštą cukraus, pipirų, ci
namono, gvazdikėlių.

Šaltame vandenyje išmirkytą 
kumpį gerai nuvalyti, nuplauti 
šiltu vandeniu, nusausinti, įtrin
ti maltais kvepiančiais pipirais, 
cinamonu ir gvazdikėliais.

Ruginius miltus užplikyti ver
dančiu vandeniu, užminkyti ne
kietą tešlą ir aplipdyti visą kum
pį. Sudrėkintomis rankomis su
lyginti tešlos paviršių, įdėti į 
skartą ir kepti krosnyje 3-4 va
landas.

Išimtą iš krosnies kumpį kiek 
atvėsinti, nuėmus tešlą, nuvaly
ti jos likučius, odą aplyginti, 
patepti taukais, kad blizgėtų, ir 
pastatyti į krosnį 10 minučių, I 

paviršius apdžiūtų. :
* ❖ * • ’

Kukurūzai (komai) duoda 
sykius daugiau energijos '

• Didesniame Vilniaus 
būtyje įvyksta toks pasikalbėji
mas:

Turistas: — Noriu tamsta pra
nešti, jog šiandien aš išvažiuoju.

Prižiūrėtojas: — Ach, kaip 
gaila! Kaip tik rytoj jūs būtu
mėt gavęs švarų rankšluostį.

vieš-

pagelsta balti puodeliai; tas gel-i barse.ų, asvartų .s jaunu buroke, 
tonumas lengvai nusiims, jei- rasalt> nu0 bur»kM>
gu patrinsite jį suvilgyta ske-į 
petaite ir padažysite į sodą.

II
I

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

MŪSŲ PLAUKAI REIKA- |

LAUJA GEROS PRIEŽIŪROS;
Sausus, lengvai lūžtančius 

plaukus užtenka plauti kartą į 
dvi savaites, storus ir tankius

i

kų, petražolių (parsley), žalią 
agurką smulkiai sukapotą, du ar 
daugiau kietai išvirtus kiauši
nius ir supiaustytus; gabaliukus 
išvirtos veršienos.

Įpilus kiek druskos, lemeno 
sunkos ir atšaldžius ir valgyda
vo su keptomis ar šutintomis bul
vėmis.

* * *

PIENIŠKA DARŽOVIŲ 
SRIUBA

ŽIEDAI PAGAL UŽSAKYMĄ

Plovdivo (Bulgarija) žemės 
ūkio instituto bendradarbiai “iš
mokė” gvazdikus pražysti pagal 
užsakymą.

Anksčiau, nuskynus šiltna
miuose žiedus, pumpurai būda
vo išmetami kartu su kita žalią
ja mase. Dabar jie laikomi 2-3 
mėnesius šaldymo kameroje. Pa
merkti į dirbtinį mitybinį tirpa
lą, išsiskleidžia per 8-10 dienų.

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

fRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

t 
v
s 
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1 s 
i

S
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I
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

I
RADIJO iEIMOS VALANDOS

Sežtadieniaif ir seknulianiali
j

Laidotuvių Direktoriai
o Kas ars — nepavargs.

Tel. RE 7-12132424 West 69th Street

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAIį
i

I
I
1
I

duo ptrmadieGio iki peak 
tadionie 8:30 vaL vakaro. 

VLaoa laido* ii WCEV stoti**.

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO. IL 40*29

Vedėja — Aldona Dauicw 
Talrfu 778-1542

Stoti** WOPA - 1490 AM 
transliuojamo* ii musę studija*" 

Marquette Parka.

Naujienos, Chicago, 8, Ill. Thursday, May 12,

-/■v11:-...

I

I
i

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE’ • • £K£PT WH£N N£'f 
DRIVING. NEVER. TAKE ANOTHER . 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. S 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

“Lietuvos Aidai”
KAZE BRAZDŽ1ONYTI

St Petersburg, FUl, 12:30 vaL P P- 
Ii WTIS stotie*, 1110 AM beMa.

264$ W. 71»t Stre*l

'teieago, Ulinou 60621 
Telef. 778-5374

GST RV£N ON THK

rHE Opus ARS 
AGAINST ThS 
IRATt' MIVER 
WHO TRKS TO 
HIGHWAY.

»HCW 00 KAT ULU 
HkLP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO AQCMNTJ

•ACCORDING TO THE
INSTITUTE FOR SAFER 

-LlViHG^ AMERICAN MU i UAL
LIABILITY INSURANCE COMPANY THFY 
TEND TO RESTRAIN TH 
FROM BLOWS AGAINST

BODY

AMT tyjr 
ru

INCREASE SURYiVA

Paimkite 6 bulves, 2 morkas, 
ketvirtą dalį galvos šviežio ko
pūsto, 1 kvortą pieno.

Visas daržoves paruošti kaip 
ir kitoms sriuboms (bulves su- 
piaustyti mažais šmotukais, mor
kas galima sutrinti stambia tar
ka, kopūstus supiaustyti gaba- 
I iukais).

Daržoves išvirti mažame kie
kyje vandens. Pirmiau dėti tas, 
kurios ilgiau verda, būtent.

KAD NEPYKTŲ ŽMONA

1845 m. vokiečiu chemikas 
Šenbainas darė bandymus savo 
virtuvėje ir netyčia paliejo azo
to rūgštį. Kad nepyktų žmona, 
jis čiupo medvilninę jos pri
juostę, nušluostė stalą ir paka
bino prijuostę džiūti ties viryk- 
la. Po kelių minučių nuaidėjo 
sprogimas. Taip buvo atrasta 
nitroceliuliozė.

Aiksies automobiliams pastatyti

4

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

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

I 
•j 

■t 
d 
I

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



II PLSŽ GOLFO VARŽYBOS
II-jų Pasaulio Lietuvių Spor

to Žaidynių Golfo programoje 
nuojamos pravesti šiose klasėse: 
mandinės varžybos

Individualinės varžybos pla
nuojamos pravesti šiese klasėsi: 
vyrų (neriboto amžiaus), mote
rų (neriboto amžiaus) vyrų sen
jorų (gimusių 1928 m. ir vyres
nių) ir jaunių (gim. 1964 m ir 
jaunesnių).

Vyrų klasėje varžybas numa
toma vykdyti 4-se grupėje, re
miantis “handicap” sistema: rnei- 
i‘.erių (su ‘“handicap” 0 7), A 
grupė (8-14 h’cap), B grupė (15 
-20 h’cap) ir C grupė (21 h eap 
ir daugiau)., Moterų, vyrų sen
jorų ir jaunių klasėse — “han
dicap” neapribotas.

Komandinėse varžybose 
komandą sudaro nemažiau kaip 
6 ir ne daugiau kaip 9 žaidėjai. 

6 geriausios pasekmės naudoja
mos rezultatui išvesti. Koman
das gali sudaryti Š. Amerikos 
lietuvių klubai, miestai ar kiteki 
vienetai. Užjūrio lietuviai gali 
sudaryti savo kraštų komandas. 
' Dalyvavimas yra atviras vi- 

• šiems neabejotinos lietuvių kil
mės žaidėjams, išpildžiusiems 
šių žaidynių nuostatų reikala- 
yimus ir atlėkusiems dalyvių re
gistraciją, pagal nustatytą tvar
ką. ŠALFASS-gos nariai priva
lo būti atlikę metinę 1983 m. re
gistraciją.

Varžybos vyks 1983 m. birželio 
29-30 <d., Silver Lake Country 
Club, (north course), Orland 
Rark, Ill. (Chicagos priemiestis). 

>. Galutinė registracija atlieka- 
,iįna iki gegužės 31 d., pas II-jų 
PLSŽ-nių Golfo varžybų vado
vą Albiną Smolinską, šiuo adi’e- 
šu:

Mr^ A Smolinskas, 3721 W. 65 
Place, Chicago, IL 60629. Telef. 
(312) 582-1771. •
< Snaulkešnės informacijos yra 
pranešta visiems š. Amerikos 
lietuvių sporto vienetams ir už
jūrio kraštams.

•’ Visi klubams nepriklausą pa
vieniai žaidėjai ir šALFASS-gai 
nepriklausą vienetai, suintere
suoti dalyvauti II-se PLSŽ-nių 
Golfo varžybose, prašomi dėl 
informacijų kreiptis į bet kurį

ŠALFASS-gos sporto klubą ar. Parko 
tiesioginiai, į A. Smolinską.

Tikslus tvarkaraštis ir kites 
paskutiniausios informacijos bus 
praneštos po galutinės dalyvių 
registracijos.

II-jų PLSŽ-nių Komitetai

>15 prenumeratos nicrkes-
cr.omst j metams bei $10.5 Nau 

paremti.
Nuoširdžiai dėkojame 

ir nuolatinę paramą.

Elzb.eta Narvish, iš
11 III PICT KJIII PUTRAI n EU’ Prat‘> P^umeratą vie-į II-JŲ PLSZ-NIŲ FUTBO O nerjejns metams ir pridėjo $20

VARŽYBOS : Naujienų paramai.
II-jų Pasaulio Lietuvių Spor- lazLiei.a ilgus metus gyveno 

to Žaidynių Futbolo (Soccer) Chicagoje. Jos miręs vyras du- 
varžybos numatomos vykdyti Ch cages didmiesčio p_š.e. 
vyrų (neriboto amžiaus) ir jau- i^exui. |
nių (gimusių 1964 m. ir jau
nesnių) klasėse.

Dalyvavimas yra atviras vi
siems lietuvių sporto klubams ar 
kitokioms grupėms bei paski
roms komandoms. Užjūrio kraš
tai gali sudaryti savo rinktines. 
Visi žaidėjai privalo būti nea-1 
bejotinos lietuvių kilmės. Jau
niams yra leidžiama papildomai 
žaisti ir vyrų klasėje. ŠALFS 
S-gos nariai privalo būti atlikę 
1983 m. metinę registraciją.

Varžybos bus vykdomos II-jų 
PLSŽ-nių metu, birželio 26—lie
pos 2 d., Chicagoje. Varžybų 
pravedimo sistema bei tvarka
raštis bus nustatyta, kai paaiš
kės dalyvaujančių komandų skai 
čius.

už

Ocala, (
» PardavInHfi * MaimI, žmrA 

KBAL ESTAT1 FOR SALI | RIAL ISTATi FOR KALA
I

D. Andrulis pranešė, kad žie-
’ mą praleido Oak Lawn, !■!., o 
dabar grįžta į 
Michigan.

Ačiū už $5 
remti.

namus — Hart,

Naujienoins pa ;

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* .• 
IB »FMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: >

MUTUAL FEDERAL SAVINGS •
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai ’

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

Los Angeles, 
$20 Naujienų
s Ca-’ 

pa- j ■ X.xkxU

šia ir nuolatinę 1' landą ryto pakelsime vėliavas ir 
Į dalyvausime pama .dose.

Po pamaldų, 11 vai. 45 min., 
parapijos salėje įvyks minėji
mas. Solistė A. Giedraitienė at
liks meninę dalį; akomp. p. 
Giedraitis. Jaunoji Viktorija

skaitytojai pratęsė 
melams ir pridėjo

P. Yelich. 
lif., atsiuntė 
rainai.

Dėkui už 
paramą.

i Sekantieji 
prenumeratą
Naujienoms paremti:

$12 — Vladas Armalis, iš Bal- 
1‘more, Md.;

po ŠIO — Jonas Baksys, iš; pranskevičiūlė skaitys paskaitą 
, St. Petersburg Beach, Fla.;|apįe okupuotos Lietuvos jauni- 
1 Aleksas Laikūnas, iš Cleveland j mo nuotaikas po Kalantos mir-

SmuJkmcniškos informacijos Hts., Ohio; Augustinas Pocius, 1 (įes 
praneštos visiems ŠALFASS-gos iš Bockford, III., ir Rūta Salis- 
.•iporto klubams bei užjūrio kraš_ bury, iš Niagara Falls, Ont.;
tams. šALFASS-gai nepiiklau-' $7 — Alfonsas Lauras, iš Mar-J įr vėliau parapijos salėje —

I nėjime.
iš s Pagerbkime Piomo Kalantos 

prisiminimą. Valdyba

Visus lietuvius kviečiame gau
siai dalyvauti vėliavos pakėlim;

• mi-
sančios komandos, suinteresuo- ųuette Parko;
tos dalyvauti II-jų PLSŽ-nių' po $5 — J. Strodomski, 
Futbolo varžybose, prašomos Delhi, Ont., ir Marcella Zuba- 
kreiptis į J. Kauną. j vice, iš Phoenix, Ariz.

Galutinė dalyvių registracija' Aukojo už kalendorių: Ed. 
atliekama iki gegužės 31 d., pas Wallner, iš Marquette Parko — 
II-jų PLSŽfiių Futbolo varžy. .$5, ir Benny Kaveckas, iš Go
bų vadovą Joną Kauną, šiiuo lumbus, Georgia — $4. 
adresu:

Mr. Jonas Kaunas, 2615 W. 85'
Place, Chicago, IL 60652. Telef.J 
(312) 434-0768.

Tolimesnės smulkios infoi
macijos bus skelbiamos po ga-’ America Savings (buv. Chica- 
lutinės dalyvių registracijos. I go Sa zings) bendrovės patalpoj

II-jų PLSŽ-nių Komitetas se, 6201 S. Western Ave. Narės j 
----------------- maloniai kviečiamos dalyvauti. I i •

- - ■ - - ---- —, Bus vaišės. Valdvba
_________

I TRUMPA! I — Romo Kalantos mirties! 
. 11-tas metines ruošia R. L.B.

Marquette Parko apylinkės val-
Mary Yureck, iš Marquette dyba gegužės 15 dieną. 10 va-

Po $10 — Draugai, Mikas Ši
leikis, Jonas Matukas, Petras 
Spetyla, Pranas ir Božė Maėer- 
niai, Stasys ir Julė Kuzmickas, 
Peter <!t Candy Kuzmickas, V. 
Krisėiunas, Oskaras Kremeris, 
D. Kuzmickas, Aleksandra Vai
čiulienė, Pranas Adomaitis, A. 
Draugelis, Stasė ir Algirdas 
Didžiuliai, S. Bračionienė, Juo
zas Blažys, Antanas Balčiūnas, 
Vyt. Marchertas.

$5 — P. Simaitis.
Iš viso suaukota $610. Visiems 

aukotojams Chicagos Tautos 
Fondo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja. |

Tautos Fondo iždininko Chi- j

širdingai dėkojame visiems.

j Aukos Tautos Fondui
A. A. Stasį Jurkūną įamžinti 

aukojo šie asmenys:
; $5() _ Baltijos Klubas, c/o J.
Andrašiūnas.

$35 — B. B. Kasakaitis.ri- SLA 134-tos Moterų kuo- j $35 _ B g Kasakaitis.
' pos‘susirinkimas įvyks šeštadie- po ^30 — Eugenijus ir Dan- 
,nį, gegužės 14 d., 12 vai., Great guoiė Bartkai, P. Bulis.

Po $25 — M. T. Jurciai, Ha
lina Žrtkienė, Jonas Balčiūnas, 
S. Virpša, Bronė ir Albertas 
Kremeriai, ir'Kazimieras Jan
kūnas.

Po $20 — Ramunė Vilkus, 
M. E. Valiukėnai, G. ir C. Mo
destai, Elena ir Kazimieras Po
cius, Vaclovas ir Vanda Mažei
kai, Jonė Linkuvienė, E. J. Ja
šiūnai, Birulė ir Gediminas 
Biskiai.

Aleksas Ambrose,

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 DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka 
r I KAINA — $17. (Persiunfimui^ridėti $1)' 

i* /■ Siųsti Čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St.

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

.♦ NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

<5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg.
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas.

— Francis-
Gražus mūrinis, 5 kamb., 

30 pėdu sklypas. 71-ma ir 
co. Nebrangus.

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

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI — 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, »r*h. 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ava. 
TaL 927-3559

cagoje adresas:
Lithuanian National 

Foundation, Ine.
c/o Pranas Povilaitis 
9050 So. Troy Ave. 
Chicago, IL 60612

INSURANCE — INCOME TAX

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

D Ė M E S I/O
62-10 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automaMlia 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVI. 
Tel 523-8775

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

— Londono varžytinėse už 
110.000 svarų parduotas aukš
čiausias britų karių pasižymėji
mo medalis — Viktorijos kry
žius. Nupirko Britų karo avia
cijos muziejus. Tą kryžių 1940 
metais pelnė lakūnas J. Nicol- 
son. Kryžių pardavė jo sūnus.

i i

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

PERSONAL
Asmsnv Ieško

PAIEŠKAU SUSIPAŽINTI gyvenimo 
draugės, 55-75 m. amžiaus. Esu tik 

parlamente pravesti įstatymą | išėjęs Soc. See. pensijon. Turiu gali- 
kuriuo demonstrantai turės pa-ĮmybiU turėti namą. Esu sveikas, 

. .. .. . v , Amerikoj gimęs ir Lietuvoj užaugęs,
tys apmokėti policijai uz tvar- Atsiliepiant, nereikia gyvenimo apra- 
kos palaikymą.

Britų vyriausybė ketina

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal SL, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy

tojo, visuomenėj veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Or. A. Gumoj — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
ruatrūpinimą_______ _____________________

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

Minkštais viršeliais, tik 

Dr, A. J. Gusseu — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
money orderj, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Klaidoms

18.00

13.00

12.00

Pardavimu Ir Taisymu 
1644 Wut FHh ftraet 
T»L R E public 7-1941

šymo; svarbu tik, kokia finansinė 
(Security) padėtis. Pridėkite savo 
aiškią nuotrauką, kurią, prašant, su
grąžinsiu. Smulkiau išsiaiškinsime su
sirašinėjime. Rašyti:

% Naujienos, Box 267-, 
1739 S- Halsted St. 
Chicago, IL 60608

r— . ..... t

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 
i Chicago, III. 60632. TeL YA 7-5980

JOHNGIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

M. ŠIMKUS • '<

Notary Public , 
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450/
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

“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.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums galt daug 

>adėtl teisininko Prano ŠULO 
jaruoštą, — teisėjo Alpbonae 
VFJ.T.S peržiūrėta, “Sūduvos” 
Įleista knyga su legališkomif 
ormomi*

Knyga su formomis gauna. 
a< Naujienų administracijoje,

PATS SKAITYK IR DAR Kl 
TOS PARAGINK SKAITYTI

HOMEOWNERS POLICY

notVi w. it

40642. - 424-3454
State Chua’S Co~;

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Šešta<L: nuo 9 vaL r. iki 12 vai d-
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
X649 West 63rd Street

Chicago, HU 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kadzle Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

S — Naujienas, Chicago, 8, Hl. Thursday, May 12, 191


