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— Praeitą sekmadieni Žvilgan 
čio Tako maištininkai įsiveržė 
i Ajančio provincijos miesto sa-

dūktoms. Kainų pakėlimas tiek 
suerzino vietini u s gyventoj us,! 
kad įvyko kruvinų susirėmimų 
su policija. -Sostinėje nušauta'

griz' 
dvti

Naujosios kortelės pasirodė 
dar prieš Andropovo mirti.

(ELTA)

net Ameriką.
Sveicarioj yra 
iš Pakistano, 
į Rusiją, nes 
fganiečių.

Afganiečiai išsprogdino svar
biausią Matoko tiltą, kuris su- 
stab visą rusų trafiką i Ka-

— Pasikeista šūviais pasieny
je, kai Bengalijos sargai pama
tė, kad Indija stato 10 pėdų 
aukščio sieną, kad užsieniečiai 
neį J veržtų į Indiją.

VASARIO 16-TOS MINĖJIMAI 
BRAZILIJOJ IR URAGVAJUJ

Urugvajaus lietuviai iškilmin
gai paminėjo Lietuvos Nepri
klausomybės šventę vasario 13 
d., Lietuvių Kultūros Draugijos 
rūmuose, Montevideo mieste. 
Sveikinimo žodį lietuvių ir is
panų klbomis pasakė draugijos 
pirmininkas Vytautas Dorelis, 
vadlovavęs ir atsinaujinusiam 
“Aido” chorui, kuris išpildė da
lį programos. Minėjime ypač 
gausiai dalyvavo jaunimas.

Lietuvių Kultūros Draugijoj 
rūmuose buvo atidaryta Vasa
rio 16-sios biblioteka. Apie Uru
gvajaus lietuvių gyvenimą infor
muoja Montevideo mieste lei
džiamas lietuvių katalikų sek
madieninis biuletenis “Žinios”.

Beveik išimtinai jaunimo ran-, 
koše buvo ir Vasario 16-tos mi
nėjimas Sao Paulo mieste, Bra
zilijoje. Mūsų Lietuvos (Sao ■ _■ * . - T VV-LlUlJd. LLUOWVw

^°' ten Py nepddaususią moteriške.
strode Volunges chorss su 23 Susirinkes ' ^„^5 ' „akėlė 
aątaminkms Gintaro” p-upeje yW^ valsom;ems pr0.1 
pasirodė 13 šokėjų, “Rūtele” is- .. .. 1. oi i —~ + > e.1— 
ė jo į sceną su 18 dalyvių, o “Ne
munas” su 14-a. Pagrindinę k^- 
bą -pasękė^rašytcjas- Hėn^ųue poHcija. Sostineje nušauta
LosmJSs Alves- ątp pat’ p.r- „ .
m minką s A. D. Petraitis, ir zi- 
nomas žurbąįisUf,^ 
reiib Gama. •

n nes ; J , įiibtjas.i^ętik
Vakarus pasiekė Baltjgisįp-;

publikose -šito- metųodalrhama .....rr<l..„A. 1±
pasto^kprtelė .Mwnr i.4fenLTbiįos-ambasadoje'ėsalij 
mms lakųslt. -Tuomt. tarnas if vaial.,;; įš
j^tet. skundėju == /n-pelsro t,t: .. ateinanti seknla<iiėni' I 
klą Eietuvoje, Latvijoje n-Est,^ .„^di. .,i britu polk.!

•.-k : /l. Į ja pradėjo, fanatikų areštus. Pp-
Kaip latvių-egzilių federacijos - liciją eina į namus, praneša, kad dabar tie planai praktiškam gy- 

atstovas'Julija Ka^Ji^K<^eh- ji trečiadienį, suėmusi visą eilę venimui nebetinka, 
higoje pareiškė, tokiu būdu bot - Libijos fanatikų, kurie erzįpa j 
kas gali “pranešti” apie “disi- rainiai gyvenančius LibijOs Ri
dentus ir nacionalistus, kurie liečiąs ir neduoda jiems' ramy- 
tada turės įrodyti savo nekaltu-. bes. Kas bėgomųo gen. Chadafi 
mą — kas yra nepaprastai sun- persekiojamas policijos ir fana- 
ku sovietinės teisėtvarkos rė
muose”. Pasak Kadelio, pasta
ruoju metu valaėios atstovai su-1 
skato uoliai tyrinėti iš piršto iš
laužtus kaltinimus, kad vado
vaujantys latvių ir estų disiden- j 
tai, esą turi reikalo su narkoti
kais.

Panašios kortelės buvo pasi-; 
rodžiusios Stalino laikais po II-jo 
Pasaulirio karo. Tačiau naujo
sios kortelės skiriasi tuo, kad 
jas galima užpildyti ir išsiųsti- 
nepasirašius savo pavardės. Anot' 
vieno estų egzilio, “KGB ir po-j 
licija dabar gali legaliai investi - 
guoti bet ką, pasiremdamos sa
vo pačių parašytomis anonimi
nėmis kortelėmis”.

Dominikonų sostinėje 
žuvo 30 žmoniŲ

SĄNTO DOMINGO, Dom.— 
Pirmadienį prasidėjusioj] nėra-1 
mumai tarp nepatenkintų gy
ventojų tęsėsi ir antradienį. Tik. I 
tai šį kalią pasipriešinimas po- ( 
licijai labai sustiprėjo. Antra
dienio vakare sostinėje jau buvo 
nukauta 30 žmonių.

Neramumai prasidėjo dėl ke
liu centu muito miltams ir alie-- I
j u i. Kada kepėjai pakėlė duo- 
nos kainą, moterys pradėjo pro- ! 
testuoti.

Nearmumai prasidėjo sostinė- • 
ie. Neptenkintiąjiems apvertus 
kelis automobilius ir padegus 
kelias padangas, policija nušovė

sirodė “Volungės” choras su 23 fay“tas "pakėlė

^šiuose po 2 ar po vieną, 
žmoni ū/MIš vi

Mediterranean Sea=
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SAUDI
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Izraelio ir Jordanijos šieno- la 
žinii Jeruzalės ir didoko vakaru

bai ilgos. Izraelis nenori 
Jordano ploto.

grą-

Izraelio kariuomene nesitrauks iš Gazos
Tuo tarpu dar neaišku, ar Izraelio kariuomenė bus

’ ■/?.> \ atšaukta iš pietų Libano
WASHINGTON. D. C. Bu- čių nori autonomijos arba visiš- 

Į vo paruoštas planas atšaukti Iz- kos laisvės, nepriklausančios nuo 
raelio kariuomenę iš dešiniojo Izraelio.
Jordano kranto ir iš Gazos, bet ---------- - -------

tiku studentų, tas galės laisvai 
ij toliau gyventi Anglijoje, bet 
abghi vyriausybė nenori, kad 
tie fanatikai erzintų visus Li
bijos piliečiu^. ' <

Suimtieji bus išvežti kartu su 
ambasadoje esančiais žmonėmis. 
Britai yra pasiryžę neišleisti iš 
ambasados ginklų. Britai no
rėtų suimti policininkę nušovu
sį libijietį.

—Maskvos leidžiama Pravda 
tvirtina, kad britai, amerikiečių 
pakurstyti išprovakavo inciden- • 
tą prieš Libijos ambasadą. Jo-

Sirijos pozicija. Rusai 
ginkhi Sirijai nebeduo-

.. , , . liūs, bet jiems ......... •
- Afganistano vadovybe pra- Į Af^niečįal ^ebo Ahmadc Ma 

neša, kad sovietų karo jėgos iš-i 
naikino Panširo slėnio afganie- ! 
čius. visus išžudė.

Didieji lėktuvai bonmbardavo afganus, kaimus, 
besiganančias bandas

PARYŽIUS, Pr.-- Iš Afganis- 
tano ateinančios žinios sako, nuo 
pirmadienio ryto didieji Sovie
tų lėktuvai bombardavo Panši
ro slėnyje gyventojus ju namus, 
laukuose ir pašlaitėse besiga
nančius galvijus, ožkas, avis, ka
pojo arklius ir kėlė gaidrus.

Sovietų kariuomenės vadovy
bė priėjo įsitikinimo, kod su af- ■ 
ganiečiais lusai begali turėti " - » bendros kalbos, nes su jais ne
pajėgia susikalbėti. Patys rusai 
jiems pareiškė, kad pasitarimai 
baigti nuo Naujų Metų. Afga
niečiai žinojo, kad rusai rengia
si pulti. Jie nujautė, kad So
vietų kariuomenė pradės puoli
mus.

Panširo slėnis yra 70 mylių i 
ilgio ir apie 60 mylių pločio.! 
Amerikiečiai visą laiką seka So
vietų kariškų jėgų judėjimą. Jie j 
žinojo, kur bus sutraukti Sovie- į 
tų kariuomenės daliniai. Afga
niečiai žinojo, kad rusai traukia 
savo kariškas jėgas ties Pan
širo slėniu. Amet ikos kariuome
nės vadovybė oficialiai skelbė, 
kad rusai rengiasi siųsti daugiau ’ vivaldybę, pakorė merą ir nu- 
kainškų Jėgų'į Afganistaną. 1 šDvė gubernatoriaus-pavaduoto- 

• Afganiečiai kelis kartus išnai- Į 
kino Sovietų divizijas, bandžių-: 

aldvti Panširo slėnio ke- j 
bet jiem? nepavykdavo.'

mėnesiai iš Afganistano rusai iš
veždavo sužeistus ir sergančius 
kalius, o ju vieton atveždavo 
naują tūkstantinę Dalis rusų 
į?e’, bėgdavo į nelaisvę pas afga- 
niečius. Rusai būdavo išvežami 
i kalnus arba net į Pakistaną. Iš 
ten rusai patekdavo į Šveicariją, 

Dabartiniu 
3 rusai, at- 
Jie nenori 
nenori žu-

— Bengalijos ir Indijos kariai 
įsišaudė pasienyje.

— Dr. Richard D. Peną, iš 
Chicagos išvažiavę i Meksika 
Vildorton atostogauti, buvo per
šautas, o žmona nušauta.. Plėši- 
aki atėmė pinigus.

— Chicagos Humbold Parke 
steigs portorikiečių muziejų.

kių įrodymų Pravda nepasakė. Lietuviams galėtų duoti bent po_

— Antradienio vakare Kali
fornijoj smarkiai sudrebėjo že
mė Morgan Hill? San Jose, San

ra kambarių tame muziejuje, 
nes lietuviai ten anksčiau gyve
no.

lijonai nuostolių.

— San Jose srityje sudrebėjo 
žemė užversti keliai, supleišėjo 
dideli namai, pajudino daugia
aukščius namus.

— Už poros metų Iranas pa
jėgs pasigaminti atomo bombą. 
Vokiečiai padeda pastatyti dirb- 
t u vę

7 i

KO, 
dę

— Paskutinieji pranešimai sa- 
kad sovietų kariai, nnsilei- 
parašiutais. užėmė strategi- 
Janširo slėnio vietoves.

Bali

Saulė

das. Patirs

David stovykloje buvo pra-^ 
neštas planas Izraelio, Libano’ 
ir palestiniečių planui paruošti, 
bet nieko iš to neišėjo Prezi
dentas Reaganas buvo paruošęs 
taikos planą, bet dabartiniu me
tu ir šis planas nepraktiškas, pa
reiškė teisininkas Meron Benve- 
nisti, nes praktiškam gvvcnimui 
tie planai nebetinka.

Aiškėja, kad Izraelis netrauks 
savo jėgų iš Libano, kol nepa
aiškės 
naujų
da, bet ir nenori, kad Sirija at
šauktų savo jėgas.

Izraelis turės planuoti ateitį

Izraelis netolimoje ateityje 
tuiės nuspręsti ką jis planuoją 
daryti su užimtomis Jordanijos 
žemėmis. Dabartiniu metu Iz
raelis galėtų pavartoti prievartą 
prieš Jordaniją ir Siriją, bet tuo 
tarpu neaišku, ar tokia prievar- 

Į ta atneštų taiką: Egiptas nepa
tenkintas, kad Izraelis bando nu
savinti svetimas žemos. Egiptas 

| pataria Izraeliui atiduoti Jorda- 
n i ja i laikomas dešinės Jordano 
upės sritis.

Izraelis, atrodo yra pasiruo
šęs ap;e milijoną palestiniečių 
prisijungti ir užmiršti apie tei
ses palestiniečiams. Dalis izrae
litų mano kad apie milijonas pa- 

I lestimečių sustįyrintų Izraelio
identa^ Reaganas pa-1 va|stybę ;r padėtų jai sustiprin
ti salą, kanoje buvo 
kar iškių pagerbta^

— Pekino viešbučio savinin- į 
kai veža vazonus gyvų gėlių į 
viešbutį, kuriame apsistos prez. ‘ 
Reaganas su ponia. , - J > į

— Buve^ Chicagos policinin
kas Charles Hunt nušovė savo 
žmoną, du sūnus ir pats nusišo
vė. Buvo atleistas iš darbo.

sado vadovaujami, iš kalnų aj 
šaudydavo Sovietų gurguoles, 
vėliau rusu karius užpuldavo i 
atimdavo visą vežamą maistą i 
ginklus bei šovinius. Rusai 
kartus buvo suruošę dideles eks
pedicijas į Panširo slėnį, bet Į 
nė vieną kartą jie nepajėgė p 
siekti Kabulo. Maistą ir 
niciją rusai turėdavo vežti lėk
tuvais, nes plačiaus:o kelio ne
galėdavo naudoti.

Rusai turėjo Afganistane 105,- 
* 000-keleiviu. Daug.ima jų buvo 

Kabulo kareivinėse. Kabule bii_ 
vo didžiausias r erodromas, į Ka
bulą sueidavo visi svarbiausie
ji kelini;, bet oaskutiniu metu 
tuos kelius negalėjo panaudoti.

Buvo savaičių be jokio dides 
fga n iečiai

— Sovietų kariuomenė nega- 
\ iės naudoti Panširo slėnio plen

umu/to. nes abiejuose kelio galuo- 
e išsprogdinti keliai.

— Gegužės mėnesi popiežius 
Jonas Paulius 2-sis planuoja ap-

Kinijos gyventojai. patyrę 
apie atvykstantį Amerikos pre
zidentą. išėjo i gatves savo 
džiaugsmui pareikšri. Jie Ute

no, kad Maskvos įtaka Kinijoje

— D. Kennedy, buvusio sen. 
Robert Kennedy 28 metų sūnus, 
rastas negyvas Miami viešbuty
je. Jis nepajėgė gintis nuo nar
kotiku.

— Žvilgančio Tako revoliucio
nieriai yra lygūs Vokietijos Ža
liosios partijos nacionalistams. 
Ją sudaro naciai ir bolševikai.

— Irane nebuvo rinkiminių 
sąrašu, balsavimai vyko meče
tėse, bet paskelbta, kad 17 at
stovų į parlamentą teks perrink-

— Jungtinių tautų komisija 
susirinko svarstyti, kaip apsau
goti keleivinius lėktuvus nuo 

| ti savo ūkį. Dalis tų palestinie- grobikų.

atomo bomboms gaminti. 1 n i

BALTIC tfETSWft

W.

Balt iečių 
šioje aukoje pirmoje eueje 
pirm. .1. štaučiulis. Parlamente nariui: P. By 
gen. B. Ix^gge, BvL pirm. St. Jokirba lis, 
S. Ilaidasz. gcn. G. Bell, kap A. Stevenson, 
cijos pinn. Knmbergs, Estų Tarybos pirm, 
tos VI. Pūlvio kuopos saulės. Ii kairė' į de 
žulienė, M. Jokubaitienę.

nre
šaulių Ri

, maj. E. Bishop

s u van;
■dešinę: Kanados
cithavpt, A. Jurs

s G. LeMcnta^ic, senatores <?'. 
eslų konsulas K. J. Heinsoo^ latvių federa- 

L. Laivai ir O. Ozols. Viduryje uniformuo- 
šinę: T. Benolienė, Z. Jonikiene, T. Gra-

S. Dabkaus nuotrauka



Kaip gimsta papročiai
Ilgarankio visai neUma-Tai buvo akmens amžiuje, ne> nosio ir 

kaip tik akmeniu Džiūsnai pakš
telėjo per pakaušį, 

kaip ir 
!sė ilg^s

ikčiejo jomis ir 
nebuvo matęs spalvotų fil-

Džiū 
atveju, 
pati 
dar 
m”. 
Beje 
rė: 
k; ir

dera 
kojas 
aprimo (jis

Vž TEISYBĘ r Y
Kas nežino lietuviško krąujo, 
Kad tiesos, jis visur reikalauja.
Ar jam šalta, ar šilta, ar tamsu, ar šviesu — 
Jis vis stovi vargšelis už tiesą.

Mūsų bočiai įlindo į vargą, 
Po teismus vienas kitą tampydami. 
Ir dabar mūs visuomenė serga 
Teisingumo liga neišgydoma.

Štai kolioja kaimynė kaiminką, 
Mat, dėl principų jos nesutinka, 
f’iia vėl mušas keli susikibę, 
Nes jie stovi tvirtai už teisybę.

Mūsų teisėjai bylomis apversti, 
O dvokimas teismuose, kaip karste. 
Nes žmonių prisigrūdo daugybė, 
Ir kiekvienas su savo teisybe.

AMU

— Ar Tamsta nūnai, jog ilgas 
sųsižieduvimas yra geras daly
kas?

— Aišku, kuo ilgiau vyras 
būna susižiedavęs, tuo trumpes
nis jo šeimyniškas gyvenimas.

* » » i

GERAI ŽINO

ia atsargiai pačiupinėjo 
ir iškilmingai pasakė.

— Būk sveikas, kuris sėdi vi- 
hiryjc, ir malk grikius ant ma
no pakaušio.

Džiūniion niekas nebemušė 
tik akmeniu, bet ir sprigtu.

Džiūs 
tokiu: pakaušį 
kiek

1 . • . . . .v iuokejo gražiai mirti), i 
falo jis taip ir nenumi-J

itad? buvo ne tokios. 
. Nebuvo tada ir ne-

: ink T^o gv’dymo.
M tyt. D'žiū.'no- ilgokai pra-

— atsigavęs pirmiausia 
bu ėjo i> barzdos išmesti kažko
kio paukščio
Kad praėję daug laiko. Džiūsna 
supi a 
u rve 
tarnų

NAPOLEONAS

ne

Napoleonas labai kentėjo nuo 
reumatizmo skausmų. Joks gy-i 

čio čia susuktą lizdą.I dytojas nesugebėjo padėti jam. 
« 1- ILf-z-. YTT» '1 » I '1 e Oa y 11 Q 1 \ V Lt—Kartą maišalas Ney papasako

jo Imperatoriui apie vieną ma
ži težinomą provincijos gydy
toją, kuris beveik stebuklingai

:o ir iš to, jog gimtajame 
jis pamatė daug nepažįs- 
veidų.
buvo pasikeitę ne tik vei-j gydęs nuo tokių skausmų. Na 
Džūsna. užkramtęs dabar-
k’aules prototipo kojos,

eidamas susidūrė su praeiviu, 
kurs rūsčiai riktelėjo:

— Ar tamsta aklas, ar žmonių 
nematai?

— Atbulai! — Linksmai atsa-; 
ko įkaušęs. — Aš jus matau dvi- • 
gubai.

— Tai ko lipate?
— Aš norėjau išeiti pro jūsų 

tarpą.

une>
pralinksmėjo.

— O tave nosis — kreiva. — 
pasakė jis dėdulei, kažkodėl sė
di nčiam urvo centre.

Pakilo nejauki, tylą, lyg mū
sų dienų profsush irkime, kai 
už gėrimą tenka svarstyti drau-

Džūsna nustebo:
— Ar ir tu nematai, kad jc l 

nosis kreiva, ir be to. jis surijo 
didžiausią mėsos gabalą? — pa 
klausė Džiūsna arčiausiai sėdin- Į 
tį Didžiausi. Tas kažkodėl pasi-Į 
trankė uuo jo ir nieko neatsakė, i

Tada Džiūsna paklausė patie: 
Krei vanosi o:

— O kodėl tu sėdi centre, c 
o ne kaip visi žmonės?

— O todėl, — už Krei va nosį ’ 
atsakė geriausias Džiūsnos drau
gas Storasis, ~.yy- 
resms. ■ •

poleonas įsakė tą stebukladarį*' 
tuojau pakviesti jį. Atvy
kęs gydytojas. Napoleono buvo 
kibai mielai priimtas.

— Tai tamsta tokius stebuk
lus išdarinėji? Įdomu kiek žmo
nių begydydamas nusiimt ei pas 
Abraomą?

— O žymiai mažiau negu Jū
sų Didenybė. Ir todėl nesu tiek 
garbinamas kaip Tamsta, — ra
miai atsakė gydytojas. (!:p)

• Vienas ūkininkas. Marijam
polėje, užvedė savo karvę antį 
šaligatvio ir eina į urgų. Pri-° . ... • » bėgęs prie jo policininkas ima
šaukti:

— Šaligatvis yra tik pėstiems! 
’ — Bet, tamsta, mano karvė 

irgi pėsčia, — ramiai atsakė ūki
ninkas. >

Mokytojas: — Kas iškelia žmo 
gų aukščiau gyvulių?

Studentas: — Lėktuvas.

Maiklo

-Jei teisme kuris bylą pralošia, 
Tai visuomenės teismą tuoj ruošia. 
Nes visuomenė turi galią 
Patupdyti net Į kalėjimą.

Ir -čia pat pokštelėjo Džiūsnai 
per pakaušį akmeniu. Laikai jau 
buvo, pasikeitę, sušvelnėję. — 
akmuo buvo įvyniotas nosinai
tėm Tai Džiūsna šį kartą atsi 
gavo žymiai greičiau.

Kai. jis pramerkė mėlyna- 
akis, "imtajame urve vėl buvo

bar sėdėjo tamsiame kampe, gi.
ii vietoje, centre — Ilgarankis. 
Džiūsna buvo padaręs išvadas

— Kokia patiesėjusi tavo no
sis! -- kreipėsi jis į Kreivanosi
— ąa! -oaimtum mano mėses! Aš

ūia...
Kreivanosis tik susigūžė.
Urve vėl pakibo tyla. Džiūs

na pajuto kažką ne taip pada
ręs: visi į jį žiūrėjo smerkian
čiai. o Ilgarankio akys degte de- 
gė.

košė
linu
kūnu gali būti tik vien 

Viena kalba, matyt.

Kolektyvo nuomone. — iš- 
Ilgarnnkis. — su šiuo įtar- 
buvusio vyresniojo patai- 

kalba’ 
reiškė,

kud visai nėra kalbos — suprato 
ketvirtą kartą atsigavęs po smū 
gio akmeniu (šį kartą jau pa
minto ant gražaus koto) Džiūs
na.

Dabar g:m-ojo urvo centre jau 
-ėdėjo Kietkunmšiis, gi Kreiva-

COMMUNIST
PEACE 

CONFERENCE

U.53.RJ

I

LAIVE

Viena, daug kalbanti moteriš
kė priskirtino prie jūrininko ir 
klausia:

— Bet Tamsta gal vakar kar
otojai tą patj kitai merginai?
[ \ — Ne, Barborytę, anoji tnrė- 
i -o .tams’as akis ir buvo brunetė.

— Ar Tamsta moki plaukti?
- Truputį.

-- O kekių laiku daugiausia J 
mėgstate plaukioti?

— Kada esu vandenv.

NE TAIP SUPRATO

Savininkas: — Kadangi tams-

LOGIKA

— Antanai, kodėl taip dūsauji?
— Dantis man skau'da.
— Eik pas dantistą.
— Nei5.ru; bijau.
— Nesibijok, jis tau nieko 

darvs.
*

— Jeigu nieko nedarys, 
kam dar eiti pas jį?

* * *

NE TAS PATS

’ — Panele Barbora’ Įsimylėjau- 
į tavo melsvas aki n ir šviesius 
plaukus.

ne-

Dabar nuteisė naująją madą, 
Kuri puošia lietuviškas moteris.. . 
Sako, vyrus į pagundą veda.
Sako, kliudo kalbėt kai kam poterius.

žodžiu, reiškias visuomenės nuomonė
Taip pat, kaip ji reiškės kadaise.
Klius, matyt, mums visiems iš visuomenės, 
Mes visi į kalėjimą eisim.

— Džiaugiuos tavė pasveikin- ko iš to neišėjo- Meksikonai 4a* 
leidžia lietuviants^melįtis ir šv. • 

- Kryžiaus bažnyčioje, , bet prie 
18-tos lietuvių įąifč-Ąėbepriirria

— Matau, kad surinkai įdomių į 

žinių apie lietųyiškųbažnyčių J 
statusą. — tarė Maikis. Galė
tum parašyti įdoripą istoriją."

— To aš nedarysiu.;. Apie tai 
parašys lietuvių istorikai. Buvo 
bažnyčia netoli Hurribold Par
ko, kita prie Niles/ pati seniau
sioji. Yra medžiagos'kalnai, tai 
jos ieškoti nereikią. Peržiūrė
si pakvitavimo šakneles ir ži
nosi, kad jos buvo pastatytos 
lietuvių prakaitu. Man šalta, pa
sidarė, kai klausiau apie važia
vimą Baltijos pakraščiu. Lietu
viai iš Karaliaučiaus plaukė Į 
Vokietiją. Jie plaukė ne tušti. 
Jie tikėjosi pasiekti Ameriką ir 
pradėti biznį. Veže aukso, betj

■ turėjo ir dolerių. Auksas jūro je Į 
negenda. Parišę, po laiveliu iri 
plaukė į vakarus O kai atvažia-Į 
vo Amerikon, tai auksą nuslėpė f 
tie. kas pirma atsivežė maišelius. 
0 kas liko be maišelio, tai liko 
ir be aukso. 
New Ycrką
ga.

ii, Malki, su Velykų šventėm 
ir po Velykų.

— O kodėl tu tėvai džiaugies?
— Džiaugiuosi, kad tuojau po 

Velykų oras atšilo. Zinai, senam 
žmogui šaltis labai nepatinka 
Prie jo pradenk, kibti įvairios 
kvarabos.

— Ar sergi?
— Ne, nesergu, bet buvau to- o

kioj padėty, kad nežinojau, ser
gu ar sveikas. Atrodo, kad ser- 
gu, c kai prigulu tai nųrių kel
tis. Kai atsikelk, tai galva su
kasi. ■

— Tai geriausia pagulėti, Tė
ve, — tarė Maikis.

— Tau lengvą pasakyti, pagu
lėti, o man gulėti neramu- Aš 
žinau, kad ųęhiįlus turėsiu at
sigulti ilgesniam laikui, tad ir 
šonai skaudės, bet dabar tai .man 
vis rūpi su Chicaga geriau susi
pažinti.

— Buvau užsakęs Į Maksvel 
stryta ir pasikalbėjau su keliais 
likusiais biznieriais iš Lietuvos. 
Bet ir jie jau cegaiš 14-tos gat
vės. Anksčiau, sako, ten galėjai 
su biznieriais lietuviškai susikąl-

Auksas nuplaukė į 
ir išskrido į Chica-

Vapsva

pa turi •penkis vaikui tai šių kam bėti. bet dabar reikia užkalbin-
I bariu negaliu jums išrenduoti.
I — Nuomotojas: — Tiesa, tu
riu. bet jie visi yra kapinėse...

Sav.: — O, tai kas,kita. Butą 
•\fums išrenduosiu.
1 \ Už poros dienų nuomininkas 
^ntsikrausto su žmona ir penkiais 

vaikais.

ti, kad lietuviškai pasisektų... 
Kiti išbėgiojo. Kas išsikėlė į 
Bričportą, tai dar ir šiandien ten 
laikosi. O kas išsikėlė į Town, 
of Lake, tai iš ten jau išsikėlė

maišelj. O kas b;i-Jis vežęsi
vo Bostone, tai liko be maišelio 
ir be aukso. Turėjau šildytis 
Keleivio palėpėse. Mane patį dre 
bulys sukrėtė, kai prisiminiau.

į Lemontą. Ten net lietuvišką’ Bet pasakysiu, kai atšils... Su- 
bažnyčią rengėsi statyti, bet nie_ dievu, Tėve.

taij
į- Savininkas (supykęs): — Juk, 
Tamsta sakei, jog vaikai yra ka- •

■epinėse1
• - Nuomininkas:.— Pasakiau tie- ’ 
<ą. Jie buvo prie bobutės kapo, 
kai .mudu kalbėjomės.

* ♦ *
• Riejasi, kaip’ šunys.

i a su tautos žudikais, bei jos 
pataikūnais.

e Viliojanti moteris,' tai ta-’ 
f !~vtum šešėlis. Nori ją pagauti, 
J ji nuo tavęs bėga; nori nuo jos 
1 pabėgti, ji paskui tave seka.

ĮSIMYLĖJĘ

Jeronknas gerame ūpe. šoka,
dainuoja ir šaiposi...

— Klausyk. — taria jis savo 
1 draugui, — esu įsimylėjęs. Pri- 
' sibijaū, kad netekčiau proto. Pa- 
1 sakytę ar galima iš meilės sudur- 

navoti?

' — Beabejo. — atsako, draugas.
; ' 1-į’ į— Kitaip žmonės juk neapsi-

• Prancūzijoj^ Haute Maruę ves^-
Į departamento kėlippse, randąsi ‘ 
r tokios iškabos ■Auiomobrlisrai.i 
f pasirinkite 60 kiti, greitį, arba?
Į K) frankų baudą”; 1
■. ,UW kA J’. <1 ai

• Pnsimetusi maža, mergąįtė 
priėjo.prie inXorauciios tarnybos

NE PER JAUNAS

t —‘ Ąr, kąrtais, apipilėte aplink 
. lakstančią moterį H verkiančią?

• Iš New York# spattdos 
turas DPI pnulfižS/ kad Paine 

k Webber pirminmk» Don?.!* Mąr- 
ron įavo šUbk Irsite didžiaų-

— Tai jūs, poqaf daktare, no
re tųaučt apsistoti mūsų mieste ? 
Ay Taęnstą nesate per jaunas to
kiai praktikai?

— Xcinanaju Kol kas aš bū
siu vaikų gydytoju.

* *

BEREIKALINGA BAIME 
SĖPTYNl MOTERS AMŽIAI

milijonai, rcmrinfc '‘Time” ma 
gazino ch*<>rneniWs,

ę Kokio v rnfo užsitąniąujd 
tie. kurie šiandien., nebūdami 
patys pavojuje, bendra 4? rbtaib

Ar žinome moters septynius am
žius?7— paklausė viena italė vie
ną angių rešytMą. 4

> * -į t JžfiUiti*. a maža mįr- 
gaitė. 3. mergaižėt' A jauna mo- 
leris, JL jauną moterie 6. jauna

NEPRIPRANTI^. ,į-

Tėvas i dukterį (tuojau po 
vestuvių): v Na, kaip tau patin- vagone — 

l-Yorką.
Jis ir ji. 

savo» Neseniai
[ kitam patiko.
į Staiga ji surinka: - . _
į — Bet tamsta, argi taip gali
ma?Kcndukt-orius gali ateiti.

— Aš jam pasakysiu, jog esi 
mano žmona.

— Jis nepatikės.
— O dėl ko?
—■ Trejetą valandų, atgal 

konduktorius užtiko mane ki
tam vagone ir su kitu vyru... 
Buvau priversta pasakyti, jog 
esu jo žmona...

ka nžnijaš ; gyvenimas?
Duktė: Labai puiku, tėveli, tik 

vis negaliu priprasti prie 
vyro...

MITINGE

— Juk kiekvienas asilas gali 
suprasti, jog mane nuomonė yra 
teisinga.

— Ęęt aš ųesupraKtu...
— Tai pasimokink pas asilą.

PRIEŠ VESTUVES

Susižiedavęs klausia savo 
simos žmonos broliuko:

— Na, ir ką pasakysi, Kazį; 
aš pasiimu tavo seserį.

— Pasakysiu “Ačiū Dievui”.

bū-

TIKRAS DALYKAS

Prie pusryčių žmona pasako- 
savo vyrui:
— įsivaizduok sau, man sap

navos vienas dalykas... - •
— O kiek jis kainuos krautu

vėje?

a

' Wrj’fS VIENAS- ^ 

Dalykas įvyksta miegamam

susipažino ir -vienas

IŠPAŽINTIS

Vienas laukinis žmogus,-atėjo 
pas misionierių išpažintie^ Dva
siškis klausia: / 5

— Ar <feug turi priešų?
— Nei vieno.
— O,-tai-pats/esi pavyzdingas 

krikščionis; o kaip-nuo jų atsi
kratei? - -

— Nužudžiau visus.

XMke

atsakė
— Jūs esate Hkmintiilgas vyras 

it dį Jelis rašytojos! 
italė. -

Nei5.ru


1R JOS RŪŠYS
tęsinys)

Meilės reikutingumas

Kiekvienas žmogus, jaurtas ar 
senas, nori būti kitų mylimas. 
Priešingai, kada jis yra visu at
stumtas, nemėgiamas, užmirštas* 
jis jaučiasi 'vienišas, nusivylęs 
gyvenimu. Ta vienuma jį vargi
na — dąro jo gyvenimą nuobo
du. Jis nori iš t^s vienumos iš
sivaduoti. Čia jam gali padėti 
meilė, ar geru drangą susiradi
mas. Meilė ar gera draugystė 
gali užpildyti tą viritnį jausmą, 
tuštumą, kuri kelia jame neri
mą. nepasitenkinimą ir nusimi
nimą. Tai gali jis surasti ne tik’ 
meilėje ar draugystėje, bet ir 
kitoj srityje, kurios meilės ob
jektas nėra žmogus, o mokslas, 
menas, ar kas kita, kas suteiktu 
jo gyvenimui džiaugsmą, pasi
tenkinimą.

Išvada: meile, ar kiti kokia 
pasirinkta sritis turi užpildyti 
tai. ko -jam trūksta, pašalinti jo 
vidinį nerimą.

Meilė, pagal jos paskirtį, tu
rėtų žmogų tobulinti, mažinti jo 
egoistinius poelgius.— ji turėtų 
būti paskata žmogui tobulėti.

Ar žmogus suranda meilėje 
la i mę, nusi rami nimą?

Galvokite kaip kam patinka, 
žvelkite į savo ir savo pažįsta-
rnųjų gyvenimą ir gausite atsa

kymą. Meilė, meilė, bet ta mei
lė labai trapi ir nepastovi. Ji gra- 
gi įžodžiuose, bet realybėje nėra 
lekia, ko iš jos žmogus tikisi.

Dažnai meilė yra vienašališ
ka — nerandanti kitam asmeny
je atgarsio. Tokia meilė mylin
čiajam teikia nepasitenkinimą 
— ugdo jame nusiminimą ir net 
neapykantą, o kartais ir kerštą.

Meilė tarp žmonių būtina. Ji 
daro žmonių artimesnį sugyveni 
mą, vieni kitų atjautimą, supra
timą ir ugdo pasitikėjimą vieni 
kitais. Bet ši meilės rūšis yra 
išskirtina iš kitų: ji neveda žmo
nių prie altoriaus, neporuoja jų 
ir neskatina kurti šeimos. Ši 
meilė rusena tarp pažįstamų 
žmonių, padeda tarp jų išlaiky
ti santykius, pažintis Juk kur 
nėra tarp žmonių meilės, pagar
bos vieni kitiems, ten gyvenai 
tarp jų neapykanta, pavydas, | 
kivirčiai, vieni kitų liežuviais 
plakimas. Kartais žmogaus lie
žuvis skaudesnis: už-lazdos smū
gi • <' .

Meilės pastovumas priklauso 
nuo daug įvairių aplinkybių, 
bet daugiausia priklauso nuo tų 
aplinkybių patvarumo, kurios 
iššaukė tą meilę ir besirnylin- 
čiųjų būdo savybių (charakte 

•rio). Meilė vyksta tarp jų. kol 
neišnyksta tai. kas juos suvedė 
; meilę ir ar rado tai, ko tikė
josi iš meilės. Be to, žmogaus 
elgesys, veiksmai gali būti mei
lę skatinantieji, ar naikinantie
ji. Rodymas vienas kitam palan
kumo. atjautimo stiprina jų 
meilę — meilė ugdoma. j

Gi priešingais veiksmais mei
lę naikina. Išnykus meilę skati
nantiems veiksmams — išnyks
ta ir toji meilė ir lieka 1 ik ne
malonus prisiminimas.

Laikas pagimdo meilę — lai
kas ją panaikina. Kartais meilė 
pražysta kaip pavasario gėlė gra-; 
žiais žiedais, bet neilgam, viskas 
nueina vėjais. Kartais meile 
miršta kartu su žmogum — mir
tis dėl meilės Dievui tiks. ;

Gyvenimas vietoj nestovi Kei- ‘ 
čiasi ir meilė — fji perkeliama 
naujiems pažįstamiems.

Meilė gali būti karšta, ištiki
ma, slapta, akla, laiminga, ne-; 
laiminga, iš pirmo pamatymo ir 
kitos. Jų likimas: mylisi, praė
jo, dingo, atšalo, užgeso, sude-1 
gė, šuo ant uodegos nunešė ir:
kit.

Meilės pastovumas

A. Marčiulionis — Keturi Evangelistai

DBLS XXXVI metinis suvažiavimas
Kovo 31 d. Lietuvių Namuose 

! įvykusį Didžiosios Britanijos 
i Lietuvių Sąjungos narių metinį 
4 suvažiavimą atidarė DBLS pir- 
’ mininkas J- Alkis, ipasvc-kinda- 
m as visus susirinkusius ir palin

Nors ir kaip meilę vertintu
me, bet vien meile žmogus gy
vas nebus. Meilė turi užleisti 
vietą svarbesniems Įvykiams, tau 
tos reikalams. Tautos meilė ne-J 
gali būti išmainyta į moters si-' 
joną, ar vyro kelnes. Gyvenimo; 
rūpesčiai meilę nustelbia. Mo-j 
dėmiais laikais meilė dažniau j 
keičiama — nuo vieno asmens4 
perkeliama kitam. Greit įsimyli, Į 
greit atsimyli, greit veda — greit! 
skiriasi. Mat, meilė ati 
prieš žmogaus norą ir išnyksta 
ne jo poru.

Pilnutinė meilė — kada vieno 
meilė randa tokį pat atgarsį my. moterį turės, kiek įstengs pit- 
linčiame asmenyje. Meilės pa- maišiais po vedybų metais jį

vyro reikalavimų. Bet šiais lai
kais tenka abiem daryti nuolai
das, nors ne visada taip įvyksta, 
nes tiek moteris, tiek vyras nori 
išlikti savistevas ir įgyti ’boso” 

sirandaj teises šeimoj.

Prasideda, kaip sako, vienas 
antro perauklėjimas/; Yra sako
ma, moteris tolų vyrą, ar vyras

linčiame asmenyje. Meilės pa- ] • - • - - -
stovumas pasirodo povedybinia. ar peraukjėti. Bet dažnai toks
me gyvenime, kada vyras ir žmb j 
na pradeda gyventi bendrą gy-į 
venimą, pradeda aiškėti jų cha-- 
rakterių skirtumai. Po vedybų, 
greit išnyksta* vienas kitam pa
taikavimai. Kiekvienas iš jų no
ri išlikti savistovus; nežino, ku
ris kurio turi klausyti. Sutiktus j 
priešingumus turi derinti. Se-!

ar moters perauklėjimas 
sunkiai sekasi ir po nesėkmin- 

j go bandymo, vyrą ar moterį per
auklėti, nieko daugiau nebelie
ka kaip tik pasakyti: “Koks vel
nias į lepšį, toks ir į kerštą”. 
Kartais vienas egoistinis užsi
spyrėlis padaro kitą vergu. Juk 

j yra daug šeimų, kur vyras yra
i niau moteris prisiderindavo prie^ paverstas i nieką, *ar moteris pa-

kėdamas darnaus .ir sėkmingo 
darbo. Tylos minute buvo pa
gerbti mirusieji nariai. Prisi
minti susirgusieji ir negalėju
sieji dalyvauti ši&me susirinki
me veiklieji nariai-: P. Masalai- 
tis, Z. Juras ir J. Dimša.

Suvažiavimui j pirmininkauti 
išrinktas A. Pranskūnas* o sek
retoriauti J. Žokas. Rezoliu
cijų komisijon — J. Vilčinskas, 
R. šova ir J. Levinskas.

Lietuvos Atstovas V. Babic
kas tarė ilgesnį žodį ir paskati
no ir toliau dirbtų tą darbą, kurį 
DBLS jau tiek įmetu atliekai.' 
DBLS pirm. J. Alkis pasveikino 
suvažiavusius PLĘ^pirm. p. Ka- 
manto vardu. Rėštu sveikino 
Sielovados vardu kun. S. Matu
lis, P. B. Vankala- ir “Šiluvos” 
moterų draugi j a.

DBLS pirmininkas nebekar
tojo savo pranešimo, anksčiau 
paskelbto “Europos Lietuvyje”, 
bet tik papildė. Įteikė DBLS 
Garbes nariams — Lietuvos At
stovui V. Balickui, dr. S. Kuz
minskui ir inž. J. Vilčinskui spe
cialius atžymėjimo lakštus. Ne-

k:.lai ir P Mašaluičiui, tie lakš- Pirm. J. Vk s atsakė j pa-
tai bik> persaisii. Toliau pirmi- klaushnius ir paaiškino, kad To 
ninkas kalbėjo tp e D. Britam’- ranto ‘ Gintaro'’ grupė atvyksta 
jes lietuvių parodą pamai ėika- į šiaurės Angliją dalyvauti tarp- 
goje, 2pie Vasario 1(> p oga rvn-i tautiniame festivalyje, o dėl at-
kamųjų aukų paskirstymų, s.pie j skirų koncertų lietuviams reiks 
1,000 dolerių auką Liluanisti- dar susitarti.
kes -katedrai, ipabrčžė bū imamą 
.e <t’ veiklai naujas jėgas, stip- 
i nii pc-i'inį veik’mą- Derby 
skyriaus pavyzdžiu, priminė 
lestam.ntų sva ha, reikalą atei
tyje ę’ėsti liiuanLt ne veiklą n 
teigti mokyklėles. Kultūrinėj 
ve’klsj padai y.a pažanga. Su 
BBL Jaunimo Sąjunga ryšiai 
Supi Įnami. Llopoą mėn. atvvks-1 
a iš Toronto tautinių šokių ir 

kainos grupė “Gintaras’. Bus 
jrogi's surengti t s grupės kon- 
.ertus ketose vielose.

Tarybos pirmininko R. šovos i 
pranešimas, kuris “K. Lic’jvy- 
je” nebuvo ske’btas, nušvietė 
buvusius kelis Tarybos ^suvažia
vimus, jaunimo reikalus ir Jau- 
f.mo komisijos sudanmią.

Tautos fondo atstovas inž. J. 
Vilčinskas pareiškė, kad pernai 
*auta daugiau aukų ir stambių 
palikimų. Stambesnieji aukoto- 
ai- — P. Vičas, N. Butkus, dr, 

J. Moskus, P. B. Varkala ir p. 
Kaminskienė gavo specialius 
padėkos ir atžymėjimo lakštus.

Tautinės paramos fondo atsto
vas d r. S. Kuzminskas apžvelgė 
ketverių metų finansinę padėtį, 
paskelbė siuntinių skaičių ir iš
kėlė kitus klausimus, susijusius 
su tuo darbu. Padėkojo tiems 
žmonėms, kurie tai atlieka. Pa
brėžė, kad reikia telkti naujų 
žmonių talkai.

DBL Jaunimo sąjungos pirm. 
V. Puodžiūnas gan ilgame pra
nešime supažindino su dabarti
nės valdybos darbais, pažymė
jo, kad santykiai su DBLS Cent-

J. Alkis, remdamasis 1969 m.
Tarybos statutu, galutinai nu
sakė Tarybos užduotį.

Tarybos pirm. R. Šova paaiš
kino, ką Taryba darė ir kų Ran
dė pasiekti, ypač jaunimo reika
lu, bet dėl laiko stokoj neužbai-

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
> LITERATŪRA, lietuvių Htentūros,x meno Ii njoS^» 
m. metraitl*. Jame yra vertingi, niekuomet nexenrt^, VIa*

Krėvė*, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. Rankčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* Ir V 
Meilaus straipsniai bei stadijos, Iliustruotos nuotraakomls t 
M. K čturiionio. M. ŠDeikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelė* ir A. Vara' 
kūrybo* poveikslai*. 365 pmL knyga kainuoja tik •

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* tr tn 
tinlf tokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrv. 
fventea bei jų irtoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojaz 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^

versta tu namu tarnaitė.
(Bus daugiau)

I galėjusiems atvykti j suvažiavi
mą Garbės nariams P. B. Var-
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bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kamuoja W.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aptašą 
tax Xuoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lit* 
ratūrinė studija, *uskir*tyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr 
parduodama tik už fl

TU v iaKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafauti
Romiai paratyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalni! I 
Labguvos apskričių duomenimis Aprašymai įdomūs kiekvienan 
lietuviui. Leidiny* filustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vltovardžiu pavadinlma’ah jų vertiniai j vokiečių kalbą. Laba 
gandingoje 335 pusi knygoje yra Rytprūsių Umėlapla. Kaina

• K4 CAUMBS LIMB, rašytojo* Petronėlė* Orlntaftėa at* 
mtnftnal ir minty* apie asmenis Ir vietas neprlt Lietuvoje Ir pb 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik |S.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupra* 
lag fr klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje': tik B 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
giją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogaus tei*** 
Knyga ya <fideMo formato, 265 puslapių, kainuoja gŠL

NOVĮgl -ftS, H. Kostaiko kūryba, 9. Vaiaill 
ywritiHfi* pog paL knygoj* yt* M sąmo^ngą novelių. K*to* gj
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Toliau 1). Banaitis iškėlė di
deles kelionių išlaidas. Iždinin
kas B. Butrimas sako, kad tai 
tik minimumas už benziną, at
važiuojantiems valdybes na 
riams iš provincijos, pvz., Tary
bos pirmininkas iš viso nieko 
neimdavo. Le to, buvo moki los 
kelionių išlaidos koncertų dai
nininkams. K. Bivainis siūlė 
į Centro valdybą rinkti Dk Lon
done gvvenaiič in būtu ma
žiau išlaidų.

Dėl Tarybos pirmininko pra
nešimo pasisakė J. Adamonis: 
esą, tarybos suvažiavimai dau
giausia kėlė tik jaunimo reika
lus.

A. Jaloveekas užklausė, ar kas 
daroma Kasparo, Barėnų ir Sna- 
baičių reikalu.

į J. Vilčinskas siūlė, kad Tary
ba nesikištų į jaunimo reikalus, 
o daugiau kreiptų dėmesį į sta
tute nustatytus uždavinius.

J. Bliūdžius ir J. Levins^as 
taip ipat aiškino, ką turi veikti 
Taryba. Svarbiausia, būti tik 
patariamuoju oorgariu ir sklan
džiai bendradarbiauti su Centro 
valdyba.
'j A. Bučys užsiminė apie vis 
dar nesibaigiantį įstatų keitimą.

DBLS sek r. A. Vilčinskas gan 
plačiai aiškino tą visą užsitęsusį 
reikalą, kuris kilo dėl DBLS-gos 
turto apsaugojimo, kad jis atei-
ty nepatektų. į privačias rankas.

Dėl Tarybos uždavinių dar 
pasisakė E. šova. P. Bukauskas 
ir J. Benderius.

ro valdyba yra geri, papasakojo 
apie buvusį Rugbyje pabaltiečių 
jaunimo subuvimą, apie būsimą 
balandžio 14’ d. suvažiavimą 
Amsterdame ir kitus ateities' 
planus.

Revizijos komisijos pirm. P. 
Popika perskaitė revizijos ak
tus: DBLS, Tautinės paramos: 
fondo ir Tautos fondo.

Toliau sekė diskusijos.
J. Levinskas iškėlė Čikagos 

parodėlės trūkumus: esą, nebu
vo paminėta visa spauda, kaip, 
pvz., skautų “Budėkime”.

D. Banaitis siūlė rinkti Tary- 
bon veikliuosius kultūros ir me
no darbuotojus.

J. Bliūdžius ir J. Adamonis 
prašė daugiau informacijų dėl 
“Gintaro” grupės atvykimo ir 
jos koncertų.

D. Banaitis iškėlė neaiškumus 
Z. Juro politinės apžvalgos 
straipsnyje.

gė. Tuo pačiu jis atsisakė kan
didatuoti į naująją Tarybą.

Kautos fondo ir Tautinės pa
ramos fondo reikalais užklausi’ 

| mų nebuvo.

Dėl Jaunimo sąjungos pirmi
ninko įpranešim o pasisakė I. 
Adamonis, J. Levinskas ir .J. Al
kis. K. šovą iš savo patirties 
nušvietė jaunimo pažiūras į 
DBLS skyrių veiklą. DBiJS 
pirm. V. P didžiūnas atsakė.

J. Alkis pareiškė, kad Revizi
jos komisijos pranešimai turėtų 
būti trumpesni, ndJjeskaitomi, 
nes yra skelbiami spaudoje.

Po to sekė organizacijų ir 
‘skyrių atstovų pranešimai.

Pirmiausia* platų ir įdomų 
U4Giplaro” choro veiklos apibū
dinimą pateikė p. Gasperienė< 
Ji užtvirtino, kad nežiūrint žmo
nių sumažėjimo, meninių .gru
pių veikla dabartiniu melu su
stiprėjo, bendradarbiavimas ir 
ryšiai suartėjo, ypač su Škotijos 
lietuviais. Baigdama pranešimą, 
pareiškė padėką Centro valdy- 

Į bai už supratimą tų .problemų, 
kurios iškyla, tame darbe.

Skautų veiklą nušvietė Rajo
no vadas Vaitkevičius, pakvietė 
atsilankyti ateinančion 35-jon 
•^tovyklon ir pareiškė padėką 

! visiems rėmėjams.
(Bus daugiau)

g Gėlės yra pats gražiausias 
Dievo kūrinys, tik gaila, kad 
pamilto sielą.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE I
yra seniausia, didžiausia ir-.- turtingiausia lietuvių fratemalinė 
organizacija,- lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoc 

darbus dirba.
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS AHUJONUS dolerių 

apdraudų savo nariams.
£LA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

>

SLA. — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose...
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 

f jie Jums mielai Dagelbės į SLA įsirašyti.
Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210

Inž. UODAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

E PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA, -

parašė 700 poslapiu knygą, kurion radėjo viską, ka» bet kada Ir 
bet tur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu ra kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina |38. Kfett TlrWiaL FUto p.
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A. Svilo ais

Tik gyvoji tauta kuria tautines 
kultūros vertybes

Mūsų išeiviškoji visuomenė 
žino, kad PLB-nės oficiazą “Pa
saulio lietuvį’’ ėmėsi redaguoti 
Br.-Dainys. Jj.rtaip pat žino, 
kad’jis yra vi fenas iš tų šąli nin
ku, kurie siūlo rasti.b^dę^kaį;. -- 
ua su okupanto statytintiais pa
vergtoje Lietuvoje. Tad neste
bėtam, kad jis savo pokalbiui su
sirado ir Br. Railą, gyvenantį 
Kalifornijoje. Mat, ir šis yra 
panašaus polinkio, kaip ir Br. 
Nainys. Reiškia, tok> tokį paži- '■ 
no. !

Br. Nainys Railai pateikė “iš
lukštenti” visa eile klausimu.< w C-

ir kurie buvo atspausdinti Lie
tuvių Bendruomenės oficioze š. 
m. kovo mėn. laidoje. Žinoma.: 
Br. Raila. įmantriais žodžiais ir 
aukštu stiliumi, kaip jam būdin
ga, ir kaip viską žinantis ir vis
ką išmanantis, o ypač politinių 
problemų aiškintojas ir jų spren 
dejas, į jam pateiktus klausimus ' 
atsakė ir tuo “apšvietė” minėto 
oficiozo skaitytojus.

Tačiau, skaitant šiuos jo at-’ 
sakymus, galima pajusti lyg jo 
nusiskundimą mūsų išeivija, o 
vpač, mūsų politiniais veiks- ‘ 
niais, kurie nesistengia supras-’ 
t i ir savo veikloje jo išmintimi , 
nesivadovauja. Tačiau, dėl Br. , 
Railos tokio lyg ir nepasitenki- ‘ 
nimo mūsų veiksniais nereiktų

nustebti, nes tokių viską “išma
nančių” veikėjų, kaip ir šis, vi
sais laikais buvo, jų yra ir šian
dien, kuriems atrodo, kad tik 
jie vieni išmano tikrus ir neklai-. 
dingti-'sprendimus padaryti. To
kio tipo “žinovai” jaučiasi esą 
pašaukti mokyti visuomenę ii 
kritikuoti jos veikėjus. Tokie 
rūstauja ir neišmanėliais laiko 
tuos, kurie tokių viską išmama- 
č-ių aiškinimu bei jų siūlymų 
nepriima.

Tad, nestebėtina ir Br. Rai
los atsakymuose aiškiai jaučia
mas jo išeiviską visuomene nu
sivylimas, c ypač, jos politiniais, 
veiksniais, kurie šių laiku po
litinių problemų nebesupranta, 
o jo kaip viską išmanančio kul
tūrininko nevertina. Nors jis 
~pie jas nemažai rašęs, net irf 
knygų atspausdlinęs, bet į tai jie į 
nebekreipia dėmesio.

Nesu pasiryžęs su Br. Raila: 
vesti diskusijų savo kritiškomis’ 
pastabomis dėl *jo LB-nės ofi- ‘ 
<ioze atspausdintų atsakymų. 
Šos mano pastabos jam skirtos 
i:k priminti, kad jo kaikurie at
sakymai yra kontraveršiniai, ne- 
<uprantami ir pasaulio lietuvius 
klaidinantieji Nemanau su juo 
vesti diskusijų dar ir dėlto, kad 
mano pažiūra yra skirtinga nuo 
Br. Railos, ypač, kas liečia šių

dienų pavergtą Lietuvą.
Mano širdyje šiandieninė, da

bartinė Lietuva vergijoje. Gi, 
Br. Raila savo atsakymuose dau
giau prisimena, kai Lietuva bu
vo nepriklausoma, ir jis kartoja 
tokius nesklandumus, kurie vy
ko tada visuomeniniame ir po
litiniame gyvenime, savųjų tar
ne. Jam dar vaidenasi atenta- 
in inkai. Man gi, rūpi ne tuo
metiniai nesklandumai, kurie 
nasitaikė nepriklausomoje Lie
tuvoje. bet dabartinė Lietuva, 
Kurioje svetimieji vykdo mūsų 
tautiečių išdavikų rankomis pa
vergtosios tautos fizinį ir dvasi
nį genocidą.

Br. Railos atsakymai, atspaus-1 
dinti “Pasaulio lietuvyje”, aiš- 
Kiai atskleidžia, kad jam ėda šir
dį mūsų politiniai laisvinimo 
veiksniai. Nors ir jis pripažįs- 
a, kad išeivijai reikalingas toks 

politinis veiksnys, kovojantis 
dėl Lietuvos laisvės, bet, žino
ma, jog išmanymu .toks veiks
nys nėra VLIKas.

Tokiu ir panašių samprotavi< 
mų jis prirašė savo atsakymuo
se (far ir daugiau. Sakysim, jam 
nebepatinką, kad ir toks mūsų 
>oaudoje nuolat kartojamas ra
ginimas dėl lietuvybės išlaiky
mo būtinybės. Jam yra tik tuš
čiaviduriai žodžiai. Kadangi jie 
padaryti, kaip tikslas ir parei
ga, o ne susirūpiimmas vidumi. 
Atrodytų, kad jam tas vidus yra 
tautinės kultūros vertybės, ki
taip sakant, šokiai, dainos, spor
tas, menininkų paveikslai, fo
tografijos, literatūra ir pan. Ka
žin, ar kas jam šimtaprocentiniai 
nekartų. Man rodoę-' lietuvybės 
išlaikymo- plotmė yra tokia pla
ti. kad. joje telpa ne vien minė
tos tautinės kultūros vertvbės. 
Dėt dėl pavergtosios tautos lais
vės ir lietuvybės išlaikymo ir 
politinė veikla. Juk kai tautinė 
gyvybė ar jos išlaikymas yra 
miręs, tada jau ir kultūrinės 
vertybės nekuriamos, o jas su
rinkę svetimieji sukrauna į mu
ziejų lentynas. Nejaug. žurnal
istas Br. Raila to nežino ar ne
supranta? Juk kultūrines ver
tybes kuria tik gyvieji lietuviai, 
teisingiau pasakius — tik gy-; 
voji tauta.

Be to, jam nepatinka ir tai. 
kai sakoma ar rašoma, kad pasi
traukėme iš tėvynės. Jam at-' 
iodo, kad tokiu pasakymu ne-, 
išsakome realių politinių uždą-’ 
vinių apsprendimo — Lietuves. 
išlaisvinimo. Mat. jo manymu, 
kelios dešimtys tūkstančių ir dar 
kur^u skaičius vis mažėja, nega
li išlaisvinti ar išvaduoti Lie-, 
t u vos.

Tiesa, ginklu toks skaičius ne
gali išvaduoti. Bet tą skelbia 
šiandien ir Lietuvos pavergėjas, 
garsiai šaukdamas visais garsia
kalbiais, pašiepdamas mūsų po

litinius veikėjus, juos vadinda
mas “vaduotojais”. Bet gi, mū 
su išeiviškoji visuomenė nėra to
kia naivi, kad manytų, jog ji gm_. 
klu galėtų išlaisvmti. Lietuvą. 
Laisvinimui yra daug ir kitų ga
limybių. Ai išeivijos šauksmas, 
gyvenančios laisvame pasaulyje, 
nėra viena iš laisvinimų ^-.prie
monių? , Jei ?ae, tai kodėl .paverg- 
4 i ęv i mums- šiukia: ‘^Jūs, ten šau
kite, kad mes ir mūsų -kraštas 
vergijoje”1 ‘Saukite mums lais
vės!” Išeitų, kad Br. Railos gal
vosimu' < reiktu tylėti nebelsta 
valstybių va džios durų, nes mes 
neskaitlingi, todėl mes .meišva- 
duosimo. Į-Ir,” anot jo žodžių, 
toks pasiilgtas nerealus tikslas 
tada nesukeltų kartesnių nusi
vysimų ir nesukeltų priekaištų 
ir nedaugėtų medžiaga barniams.

Br. Raila vargina /‘veiksniu” 
ir “kilimu” klausimai. • Būtent, 
kas kada “susikūrę” ar “atsikū-' 
rė”. Jo nuomone. VLIKas atsi
kėlęs .Amerikon visą; laiką bu
vo gana svetimas senosios emi-, 
gracijos kartai. Žmoma, kaip 
jis nebus <vetimas, jei Raila ir 
jam panašūs. apie jį mūsų se
nesnės kartos lietuviams.kaip in_ 
formuodavo, .k dp ir Br. Raila 
VLIKą pristato “Pasaulio lietų- 
vvje” viso . pasaulio lietuviams, 
kad jis susikūrė vergais nega
lais dar Lietuvoje. Ten jis ne
buvo spė ęs įsigyt: jokios teisi
nės galios, tai tuo labiau, jis ne

gali būti užsienyje vieninteliu 
ir vyriausiu tautos laisvinimo 
veiksniu. Mat, jis pasitraukęs 
užsienin labai pasikeitė ir per
nelyg nutolo nuo savo bazės.

Nėra jokios abejonės, kad Br. 
Railos toks aiškinimas apie Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo; 
Komiteto teisiškumą yra neigtą- 
m^. Mat, -įo išmanymu, kad 
Komitetai teisinę prigimtį įgy-

tik vėliau,", taigi, VLIKas dar 
tekio teisiniškumo nėra . įgijęs, 
todėl apie tai per anksti kalbėti, 
nes, anot jo, yra- tik pliauška
lai. '

Bet ar'Br. Raila, šiuo ką nors 
naujo pasakė? Žinant, ką jis yra 
prirašęs apie ’ VLIKą, apie jo 
veikėjus, o apie buvusį jo pir
mininką pfeL M. Krapavičių; 
netenka stebėtis ij šį kartą dėl 
žodžių apie pliauškalus, jis jais1 
aiškiai, neigia VLIKo teisišku- 
mą. Jo išmanymu. Vyriausią' 
L;etuvos Išlaisvinimo Komitetą 
galėtų atstoti ir PLB-nė. Nes 
“ji senesnės datos už tą, kas ją 
sukūrė” ir jai “Chartą* pripa-~ 
žino. Tokį aiškinimą jis baigia 
pašiepdamas VLIKo veikėjus: 
žinoma, kaikurie VLIKo veikė
jai nusivylė, kad PLB-nė nevir
to VLIKo savivaldybėm mokes
čiam surinkti ir 30 nurodymam 
praktiškai vykdyti”. Todėl jam 
suprantami ir kilę .kivirčai. Jo 
manymu, PLB-nė galėtų spręs
ti ’r vykdyti kultūros-švietimo

ir visuomenės veiklos uždavi
nius. O į jos dabartinę sąran
gą galėtų įtilpti tokie komite
tai, kaip ALTa ar VLIKas. Tada, 
jo galva,būtų to^i norima vie
nybė ir autoritetinga vadovybė.

Ar kas gali abejoti, kad Br. 
Raila tokiu, giškinimu nesiekia 
sunaikinti išeivijoje lietuvių tau 
tos'atstovybę, ją paversti eiline. 
LB-nės organizacija, kuri paly- 
tinus apjungia labai mažą -lie
tuviu skaičių. Toks jo siūlo- 
masai užmojis parodo, kad jis 
neturi supratimo, ar nenori su
prasti, kas iš viso yra VLIKas ir 
kokia jo prigimtis bei paskir. 
tis. Jei jis. suprastų, o turėtų 
suprasti, kadangi, jis pats save 
pristato politinių problemų aiš-' 
tnrtcju. Reik manyt, kad jei jis j 
suprastų, tai jam neknietėtų Vy_ 
riausio Lietuvos Išlaisv i nimo 
Komiteto veiklą perleisti LB-nei 
ir VLIKo veiksnį padaryti jos j 
padaliniu, ar tik lietuvių komi
sija. Bet gi, jis Hokiu savo pa
siūlymu gieda įaa seniai Br. 
Nainio giedama ‘‘giesme”. Su- 
varyti mūsų politinius veiksnius, 
organizacijas ir susivienijimus po 
vienu stogu. Kitaip sakant, kad 
LB-nė, kuri yra užgožta fronti
ninku partijos, prie kurios šian
dien šliejasi akiratininkai - švie- 
sininkai, turėtu užvaldyti visa’

v . * J 

išeivijoj ne tik kultūrinę, lietu-1 
vybės išlaikymo, šalpos veiklą, 1 
bet ir politinę, laisvinimo veik- Į

lą. Juk Br. Nainys jau seniai 
skelbia, kad po Bendruomenės 
stogu turi visi tilpti.

Br. Railai atrodo, kad po ka
ro nereikėjo užsienyje organi 
zucti altų, nei vilkų iš dalies 
bendrūomenių. Jei tokia jo 
mintis būtų įgyveiidlinta, tik
riausiai. Petronis jį būt jau se
niai ]>akvietęs Vilniun ir apdo- 
van'ojęs ;‘riębia”A ’.premija.

— Libijos diplomatai prane
šė, kad ateinantį sekmadienį jie 
išvažiuos iš Anglijos.

— Libdos vyiiausvbė ėaran- 
tavo saugumą- kiekvienam Ang
lijos piliečiui. Jų yra apie 8.000. 
Visi dirba aliejaus pramonėje. 
Diktatorius nori, kad. jie pasilik
tų.

— Kubos agentai vadovauja o u
kovai Salvadore, Kongreso ko
mitetui pasakė administracijos 
atstovas.

— Prez. Reaganas -dvi dienas 
maudėsi Havajų paplūdimiuose, 
c vakar ir šiandien praleis Guam 
saloje. Ketvirtadienio ryte bus 
Pekine.

— Portugalijos prezidentas 
Rozalio Eanes pasirašė abortų 
įstatymą.

PIFXITE f»AV

VINCAS ŽEMAITIS

LIUBLINO UNIJOS SUKAK
TIES PARAŠTĖJE

(SANTYKIAI-SU MCSŲ KAIMYNAIS LENKAIS)
1569 — 1969

(Tęsinys)
Viskas baigėsi nepasisekusiu plebiscitu 

Dancigo statutu, o Lietuvai — Klaipėdos krašte 
vokiečių naudai autonomiją. Dėl lenkų-lietuvių 
nesantaikos iširo ir užplanuotoji Entente Cordia- 
le (politinis barjeras prieš Sovietų Rusiją) nuo 
Šiaurės Baltijos iki Adriatikos ir Juodųjų jūrų, 
čia išėjo pagal preižodį: Ir mažas kupstas dažnai 
didelį vežimą verčia.

. Prancūzų rašytoja Anna Riėhter neseniai iš
leistoje knygoje apie 0. V. Milašių (žr.: “Drau
gas” str. “Aiškiaregys” šešt. pr. rugsėjo mėn. 
6 d.) rašo: “Baltijos valstybių sąjunga (rašė Os
karas Milašius jo įsteigtame “Lą Revue Baltique” 
žurnale), sudarytų Europos saugumui laidą tarp 
pažeidžiamos Lenkijos, subolševikintos-Rusijos ir 
kerštaujančios Vokietijos. Nuo pat pradžios Len
kijos laikysena buvo nedraugiška lietuvių suma
nymui. Varšuvos seimas nepripažino Lietuvos ne
priklausomybės, o nuo 1919 metų Lenkyar-|*eika- 
laudania Vilniaus, tradicinės Lietuvoj sostinės, 
užėmė miestą. Tauių Sąjunga protestavo. Veltui: 
Vilnius pasiliko lenkų rankose”.

Žurnale “T.e ? fonde Slave” Milašius tuo metu

i parašė straipsnį: “Vilnius ir Europos kultūra^ stoja būti nepriklausoma valstybe, pasidalinus ją
.kuriame jo pastabos įgauna įspėjantį pobūdį: 
| “Vilniaus tragedijos didieji žiūrovai — Rusija ir | 
Vokietija — kūną dieną iš to mokės padaryti Į 
išvadas”, — tvirtino Milašius. Iš tiesų, taip ir 
atsitiko.

Lenkija (Bekas), netrukus po ultimatumo 
i Lietuvai ir pagalbos Hitleriui pasidalyti Čekoslo
vakiją. pagal lenkų Vilniaus užgrobimo receptą ir 
slaptą Ribentropo su Molotovu susitarimą, vokie
čių ir rusų buvo užpulta ir Hitleerio su Stalinu 
pasidalyta. Apie 12 tūkstančių lenkų aukštesųjįyi 

i kariškių, paimtų nelaisvėn buvusios Lietuvos Di
džiosios Kunigaištijos žemėse. Stalino NKVD — 
buvo nužudyti kulka į pakaušį Katyno miške 
(prie Smolensko).

Maskva, skelbdama .savo raudonąjį komuniz
mą, buvo .gudresnė: ji jau pačioje pradžioje su
darė menamai savistovių respublikų ir autonomy- . 
rrių sričių Sovietų Sąjungą. Bet kadangi čia fci- ‘ 
viešpatavo ardomoji (šėtono) dvasia, tai kaip ko
munizmo skelbiamas sukurti žemėje rojus virto 
pragaru, taip ir jo prievarta sukurtos respubliką* 
ar valstybės laike šio karo į tą Sąjungą įjungtos, 
ar tapusios satelitais, virto Maskvos priespaudos, 
išnaudojimo, imperializmo ir kolonializmo židinEr 
ir jos gyventojų visišku nužmogihimu. ■» i

Dr. Juliusz Szygowski straipsnyje “The Jew
ish Nations Find Haven in Poland" to pat “Kalen- * 
darz 1968 ir 1969” pusi. 93. pastebi, kad įv^S 
nuostabus pasikartojimas: 1795 m. Lenkija nu

trinis kaimynams, o po 150 metų, 1945 m. Lenkija 
vėl netenka nepriklausomybės trijų valstybių — 
Anglijos, JAV-bių ir S. Rusijos (jos sąjungininkų 
Antrame Pasauliniame kare) prievarta atiduota 
Sovieteų Rusijos valdžiai.

Tie dažni Lenkijos nepriklausomos valstybės 
nenaudai vykstą likiminiai pasikartojimai, kad 
ateityje išvengtų, sakysim, penktojo ar šeštojo jos 
padalinimo, aiškiai parodo, kad lenkų tauta savo 
politikos gaires turi iš pagrindų keisti. Svarbiau
sia laisvinti jas nuo Liublino unijos dvasinės at
mosferos — t.y. kėslų prievarta dominuoti savo 
kaimynus, be to, taikiu, nuolaidžių būdu suregu
liuoti lenkų valstybės politines sienas su visais 
Savo kaimynais. Iš patikimų šaltinių tenka girdė
ti, kad dab: Lenkijoje vykstąs ta prasme žymus 
persiorientavimasis (džiugu, jei taip būtų). Len
kų jaunintas pradeda įsisąmoninti, kad vad. “kre
tai” nėra Lenki ja, bet kaimyninių tautų žemės.

Meškos patarnavimą daro Lenkijai tie išeivi
joje leukų rėksniai, ęgzaltųoti “unijotai”, ar įvai
rūs “n»įlk»iairicai’\ šūkaudami: “Nasze Wilno”, 
*‘Nasz LWow”.. - Girdi, Lenkijoje apie tai šūkauti 
Maskvos, uždraustą, ir kad prieškarinė statistika 
rodo, koks fhažas nuošimtis lietuvių Vilniuje bu- 

tat nesvarbu: "kaip tos stątistikps buvo 
kombinuojamos, ir kad šiandien tikrieji įlenkai, 
su nemažu skaičium lietuvių,-yra į Lenkiją iš Lie
tuvos (ypač Vilniaus ir jo srities) repatrijavę. 
Kai paklausi jų, koks gi nuošimtis buvo ir statis

tikos rodė lenkų, vokiečių šimtmečius valdytose 
lenkų žemėse prie pirmą ir antrą pasaulinius ka
rus: Po?nan, Gdansk, Wroclaw ir kitur, kad ir 
Rytprūsių Mozūruose, jie nenori klausyti. Tarp jų 
yra ir tokių, kurie tik lietuvių svetingumo ir glo
bos dėka spėjo laiku laimingai Vilnių apleisti.

Kadangi man 1915 metais teko-ilgiau gyventi 
Vilniuje ir jo apylinkėse, tiesioginiai susitikti su 
vietos gyventojafs (kurį laiką tvarkiau sąrašus 
gyventojų, pavalytų apkasų kasti į x šiaurę nuo 
Vilniaus), tad noriu čia pateikti iš to laiko ke
letą faktų — prisiminimų. Perdėm grynai lietu
viški, suslavinti vietovardžiai, lietuviškos gyven
tojų pavardės ir iškraipytos slaviškomis galūnė
mis, arba tiesiog vertimais Į slaviškas, pavyz
džiui: Ruginis — Roginskij, Labutis — Labuc, 
Lokutis — Lokuciewskij, Žvirblis—Wrublewskij, 
Norkus — Norkewicz, Mickus — Mickiewicz, Pa- 
nutsis — Fanuc(ewicz) ir taip daugybės kitų to
kių. Jų kalba, koks tai žargonas lenkiukų, rusiškų, 
lietuviškų žodžių: Janek! psziwionz konia do bas- 
ba; a pana prosza do viduriu; kartofėlka na virsz- 

Įczruki siaka taka; na bulviuki nic niema; pacza 
Į przesz okne asz pili na sivei kobilie, ja-do kama- 
Įraka za czeweraka, marmendel na glowie, pacza 
j a nic niema; u panie caly ogrudek na glowie! Esz- 
lam, eszlam akdo kosciola i stracilarti kslonczka...

(Bus daugiau)
I _ __ \ -
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JUDITA TRIČYTĘ - VANDERPOOL

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

— Sen. Gary Hart laimėjo 
daugiausia atstovu Vermont vai- 
stijoje. Mondiale antroje vieto
je, o-Jessy Jackson — vieną.

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

1907 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nariu susirinkimas įvyks penk
tadienį, balandžio 27 d., 1 vai. po pie
tų, Anelės Ko j ak salėje, 4500 S. Tal- 
man Avė. Nariai prašomi atsilanky
ti, nes yra daug svarbių reikalų ap
tarti. .Po susirinkimo bus vaišės.

E. Strungys

t

I

7-

TEL. 233-6553

Service 855-4506, Page 06058

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na- 
riy susirinkimas įvyks šeštadienį, ba
landžio 28 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti ir užsi
mokėti duokles. Bus vaišės.

* Rožė Didžgalvis, rast.

DR, PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius

1938 S. Manheim Rd., Westchester, HI. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis 
ir kas antrą šeštadienį 8—3 vaL 
TeL: 562-2727 arba 562-2728 

t

(Tęsinys) simus išsprendė
T .x ....................... , • oatenk’namai.Į teritoriją jie žiurėjo, kaip ■ . 

jojamai jau turės priklausyti . * *b

gilią užuojautą reiškiame Amerikos Lietuvių Tarybos 
valdybos narei RAMUNEI TRIčYTEl, tėveliams ir 

kitiems artimiesiems.

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

------------- —

Krazauskas.

Teief. 476-2345TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČ1O
I

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

s

ALLOWING

—

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Naujienos, Chicago, 8, DL Thursday, April 26, 1984

EMAUS1A IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

i 
*

VAKARŲ VĖJAI
Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dol. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

'312 ) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service
SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

‘Siekimas” (grafika)

į

MATAS BAGDONAS

VELYKOS VILNIUJE PRIEŠ dl METUS
ja: buvo gimnazija, mokytojų 
tursai, pradžios mokyklos, prie
glaudos ir dar šis tas. Tad dar- 
oo visiems buvo pakankamai. 
3et senesniems veikėjams to bu
vo per maža. Jie vis labiau gal
vojo ne tiek apie kasdieninius 
vargus ir rūpesčius, kiek apie 
visos tautos reikalus. Rusams 
pasitraukus, Lietuva lyg leng
viau atsiduso, vienam ilgamečiu! 
jungo sunkumui nusiritus. Bet 
tučtuojau užsirito kitas; vokiš
kas, nors ir lyg laikinas, okupa
cinis, tačiau visai nelengvesms, 
o dar skaudesnis. Kilo klausi
mas, kas bus toliau? Nejau ka
ras lietuviu tautai atneš tik vie
nos okupacijos pakeitimą kita? 
Tokiomis mintimis gyveno se
nesnieji vilniečiai ir tarėsi pa
slapčiomis, kas daryti, kaip su
si dariusias sąlygas išnaudoti tau. 
tos ir krašto gerovei. Pirmieji 
mėginimai veikti nedavė jokių 
konkrečių vaisių. Nuo okupa
cijos pradžios lig 1917 m. pavasa
rio buvo parašyta ir įteikta oku-. 
nacinės valdžios Vilniuj ir cen- 
tralinės valdžios Berlyne vir
šininkams daug raštu ir memo
randumu. aiškinančių Lietuvos 
klausima ir nušviečiančiu sun- 
kiv krašto būtį, esanr skaudžiam 
okupacijos režimui, tačiau ne
buvo susilaukta net jokio pa
doresnio atsakymo. Berlynas 

i neturėjo laiko “dėl darbų gau
sumo” priimti lietuvių atstovų, 
o okupacinė valdžia, į kurios du
ris buvo klabenama Vilniuj, bu- 

‘ vo kurčia ir nebylė, žodžių lais-;
vė ir nepriklausomybė Lietuvos 
atžvilgiu okupacinės valdžios 
žodyne nebuvo.

i O tuo tarpu okupacine valdžia 
[ veikė, tik visai kita kryptimi. 
Į Per tą laiką antisionistiniai ka
rinių sferų apetitai subrendo ir

I į okupuotą Lietuvą jau galuti- 
1 nai buvo nusistatyta žiūrėti, 
kaip į riebų būsimą aneksionis-

(Nukelta į 6 psl.)

daugiau, negu ! 
Misoms negero-!

aiškiai vokiečiai turėjo 
„ . . .. . . . . • t ; vieną stereotipis cą pateisinimą:Vokietijai. Ame lietuvius ir L)e . j . . \ f*ką padarysi, juk aąbąr karas! Vii u 

uitis susisiekimą atžvilgiu buvo 
griežtai kontroiiojamas: drau- , 
džiama buvo tięk įvažiuoti, tiek 
išvažiuoti, o ypąc gaudomi kon- , 
trabanda gabenami miestan mais ? 
to produktai. Antai, 1916 m. va- . 
sąrą nei vienanj Vilniaus lietu- ( 
vių gimnazijos! mokytojui ne
buvo leista išvykti iš Vilniaus 
atostogų. Dėl *1 šių suvaržymų : 
mieste vis labiau didėjo maisto 
trūkumas. Įveltos duonos kor
telės su puse svaro duonos vie
nam asmeniui negalėjo žmogaus 
pasotinti, tuo j kabiau, kad toji 
duona būdavo kepama iš labai 
gausingų sudėtinių dalių: miltai 

, joj būdavo absoliutinėj mažu
moj, o dauguma sudalydavo pa
jiniai runkeliai, lubinas ir 1.1... 
Tokią duoną Valgant atrodyda
vo, kad valgai iš karto kažka 
panašaus į barščius, tik smar
kiai . užpipirintĮis, nes lubinai 
juk kartūs... Tbkia duona mito 

, vargingesniųjų \dauguma, nepa
jėgianti ką gefėbnio gauti ar su- 

: >irasti. Mums, mokytojams, "bu- 
bo žymiai lengviau, nes daug 
padėdavo Lietuvių Komiteto san 
dėliai. Sų kitais maisto produk
tais buvo dar sunk-’au. Nea.be- j 
joju, kad ne vieną kartą teko I 
valgyklose ragauti arklienos, jei 
ne šunienos ar katienos. Bet 
‘‘okupaciniai’’ pilvai viską virš
kindavo... Tekia tad buvo, ben
drais bruožais, kasdienė Vilniaus1 
gyventojų būtis 1917 m. Velykų 
išvakarėmis. i 

Gal dar blogesnė už materia- 
linę. buvo Vilniaus lietuvių ’ 
dvasiška padėtis. Teisybė, vil
niečių lietuvių būrys buvo ne
maž?^ ir varė darbą plačia va-

tuvą jie neturėjo jokio suprati- 
mo ir pirmą kartą apie tai gir-j 
dėjo. $odis Lietuva jiems buvo 
tik paprastas srities pavadini
mas, be jokio gilesnio turinio. 
Kadangi tai nebuvo eiliniai ka
riai. bet jau. šiaip ar taip, vyres
nieji, tai jų kalbose, gal ir kiek 
iškraipytai, reiškėsi ir aukštes 
niosios karo vadovybės nuomo
nės.

Kad į užimtą kraštą buvo žiū
rima savotiškai, aiškiai rodė ir 
okupacinės valdžios politika ir 
žygiai, kurių buvo imamasi. Pir
miausia, žinoma, okupacinei val
džiai rūpėjo du dalykai: 1) iš
naudoti krašto ekonominius re
sursus karo reikalams, pirmoj 
eilėj, maistas ir įvairi žaliava; 
2) įvesti krašte tokią administra 
cine tvarką, kad būtų lengviau
sia gyventojus šinauidbti su ma
žiausiu sau pavojum. Smarkus 
susisiekime suvaržymas net tarp 
artimiausių vietų ir nepakelia
mos rekvizicijos šiuos abu klau-

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

. TeL (813) 321-4200

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Rezidencijos teief.: 448-5545

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet.

Prostatos, inkstų ir slapumo’ 
takų chirurgija.

OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. TeL 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Florida

Mirties angelui amžinybėn iškvietus

PERKRAUSTYMAI

Apdraustas perkraustymas 
iš ivairiy atstumy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL ŠERĖNAS. Tel. 925-8063

VALYS RUPEIKA
Marquette Parko apyl., Chicagoje

Mirė 1931 m balandžio 25 d., 1:10 vai. ryte sulaukęs 
73 me.ų amžiaus. Gimęs Lietuvoje, Priealgavos kaime.

Amerikoje' išgyveno 33 metus.
' Piiiko nuliūdę: 2 broliai — Stasys ir Jonas Rupeikos; 
Lietuvoje liko brolis Boleslavas ir krikšto sūnus Stanislovas 
Rupeika bei kiti giminės, draugai ir pažįstami Amerikoje 
ir Lietuvoje.

Priklausė Mai’quctle Parko Lietuvių Namų Savininkų 
Organizacijai ir Lietuvių Pęnsiniukų Draugijai.

Kūnas pašarvotas Lack-Lackawicz koplyčioje, 2124 W.
Lithuania Plaza Ct. (69th St.).

Penktadienį, balandžio 27 dieną 9:00 vai. ryte bus ly
dimas iš koplyčios į šv. M. Marijos Gimimo parapijos baž
nyčią, o po gedulingų pamaldų bus laidojamas šv. Kazi- 

r<> Lietuvių kapinėse.
si a. a. Valio Rupeikos giminės, draugai rr pažįstami 

uoėirdžiai kviečiaįni dalyvauti laidotuvėse ir .suteikti* jam 
askutm; patvnavūną ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Brokai ir kiti giminės.

Laido t m ų direktoriai: Steponas C. Lack ir Sūnūs.
Tel. 737-1213

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITION’ED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 Wo 71st Street
1410 SoE 50th Avė., Cicero

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street

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

■ VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



Atnaujinama Stalino praktika
Kiekvienas Vakarų pasaulio 

gyventojas žino tą paprastą lie
są, kad asmuo ar policija, patei
kę kaltinimus, privalo juos teis
ine įrinlyti, pagristi.

Kovo 21 d., skaitydami Lon
dono “Daily Telegraph”, mato
me, kad Sovietų Sąjungoje vėl 
grįžtama prie stalininės šnipinė
jimo, vienas kito sekimo, s slė
nius. Kaip rašo laikraštis, ”gy- 
vmtojai privalo teikti žinias 
apie savo kaimynus, artimus ir 
draugus, kad padėti milicijai ir 
KGB išaiškinti "‘neaiškius ele
mentus”. Pabaltijo respublikose 
— Latvijoje, Estijoje ir Lietu
voje išplatintos spausd ntos mi
licijos kortelės. ’Poliau rašo laik
raštis, kad "ši operacija pir
miausia prasidėjo Kijeve ir Kra
snodar, o pabaltiečiai. kaip ži
nia. turi įsisavinti tas ‘geras 
idėjas’.”

“Pagrindinis skirtumas tarp 
stalininių ir dabartinių kortelių, 
kurios išplatintos Rygoje, Tali
ne ir Vilniuje, yra toks, jog visi 
skundai, surašyti kortelėje, pa
teikiami anoniminiu būdu, lo
kiu būdu pranešėjas negali būti 
patrauktas teisman už šmeiži
mą. Visa našta griūva ant kalti
namojo pečių. Jam reikia įro
dyti savo nekaltumą”.

Straipsnio autorius Julian ( kieti jos, bus dailiai 
Isherwood sako, kad viena tokių 1 šioj kovoj materiali

ma žada komentarai nebe
ik alingi. E. L

VELYKOS VILNIUJE...

niaus lenkai pradėjo su okupa
cine valdžia ir su Berlynu flir
tą, siekdami išgauti iš vokiečių 
sutikimą prijungti prie Lenkijos 
ir Lietuvą, Apie lenku ruošia
mus žygius lietuviai greitai su
žinojo ir raštu iš 1917 m. vasariu 
17 d. p p <o okupacinę valdžią 
nesiduoti pagalinami ant lenkų 

j meškerės ir jų imperializmui ne- 
į pritarti. Pats didysis lenkų “šo- 
i vinys”, garsusis 44 memorialas, 

buvo įteiktas Vokietijos kancle
riui jau po Velykų, 1917 m. ge
gužės 25 d. Savo atsakymą į tą 
lenkti memorialą Vilniaus lietu
viai ite'kė kancleriui 1917 m.

I

i
(Aįkelta iš 5-to psl.) 

i 
tini kąsnį. Slaptai platinami at-J 
sisaukimai reikalauti laisvės bu-j 
vo gauijomi. o jų platintojai j x. j 
skaudžiai baudžiami. Patys vo
kiečiai leido Vilniuj du dienraš- 
č:us — Wilnaer Zeitung ir Zeit- 
ung der 10. Armce, — turėjo, 
>avo d enraščius žydai ir lenkai,: 
tik lietuviams nebuvo duodama; 
koncesijos -dienraščiui, nes, kaip! 
1916 m. lapkričio 10 d. savo at- ‘ 
sakyme gen Liudendorfas pa-i 
reiškė, esą. “tuo tarpu nenuma
toma duoti leidimo naujam lie
tuviškam laikraščiui, nes pakan
kamai išplatinant Dabartį, jos Į 
turi užtekti’’. Dabartis buvo vo
kiečių pradėta leisti Tilžėj, o vė
liau perkelta į Kauną, šian
dien yra įdomu tą vokišką Da-j 
bartį pasiskaityti! Gaila, kad į 

lig šiol dar nei vienam mūsų 
laikraščiui neatėjo galvon min
tis perspausdinti kai kuriuos 
Dabarties raštus, 
mus feljetonus! Okupacinės vai- kraštuose, 
dž'cs tikslas buvo aiškus: įpra- dino nepavykę puolimai 
tinti žmones prie minties,

licoos 10 <1.

Be p r* ’Įdėjusiu vokiečiu anek- 
monistinių planų ir besireiškian
čio lenku pavojaus, per 1917 m. 
Velykas buvo dar viena svarbi 
pasikalbėjimų tema — tai įvy-] 
kiai Rusijoj, vadinama kovo re-j 
voliucija, pasibaigusi caro Mi-. 
kalojavs II atsisakymu nuo sos
to. Vokiečiai tai aiškino, kaip, 
Rusijos subyrėjimo pradžią. Vo. J 
kieč’ams netikėtai ėmė vaidintis^ 

į puikios perspektyvos: Rusija' 
nugalėta ir susmukusi, vaka-’ 

- - i

ruošė jie sumuša sąjungininkus ’ 
kaipo links- ir amžinai palieka okupuotuose

Jų ūpą šiek tiek ga- 
i t,es 

kad Verdenu, bet dabar, Rusijai pa-i
• Lietuva bus prijungta prie Vo- sutraukiant iš kovotojų eilių,.jie

aneksuota, tikėjosi 
jėga buvo karuose.

greitai atsigriebti va-
Todėl apie okupacinio}

kortelių iš Latvijos jau pateko okupacinės valdžios pusėj, bei režimo suminkštinimą Lietuvoj j
į Vakarus. Kortelėje išvardyta, 
daugybė smulkių nusikaltėlių,; 
kurie “turėtų būti perduoti mi-! 
licijai”. ;

rno
1916 m. lapkričio 5 d. Vokie

tijos ir Austrijos kaizeriai pa-j 
skelbė nepriklausomos Lenkijos] 

Gyventojai privalo paliraukti valstybės atstatymą. Tai, žino- 
ne- ma, tuoj pakėlė lenkų imperia

listinį ūpą. Vilniaus lenkai su
kruto. kaip įgnybti. Tuojau V’*l-

jie ir negalvojo. Jų ausys to-: 
liau palike kurčios, c lūpos — 
nebylės į visus lietuvių reika-

$
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TISŲ RtJšlį DRAUDIMO AGENTOXA

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAM^ 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J;

BUTŲ NUOMAVIMAS
> MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAI • VALDYMAS 

r NOTARIATA5 • VERTIMAI

Beržas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

i 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves-5 
tavimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.’ 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY j

ELEKTROS ĮRENGIMAI ‘ 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lekSa^, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

jar įrituotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talmin Ays. • ■ 
Tel. 927-3559

tSAL BSTATI PO* 1AL1 
MmmI, 1*a4 — Parteriam

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

2212 W. Cermak Road Chicago, HL TeL 847-7742

1 LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

REAL E STATI FOR ULI 
— Fartl*viiTxi

* 
f 
$ 
y

m. 
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tiniuo^e Namuose, 6422 So. Ke
dzie Avė.

Akademinėje dalyje kalbės p. 
Vytautas Paukštelis (iš Kenosha,

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie; Ave. — 778-2233

62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-9191 '

_____________ ___ _

r> u e e . «

kortelėje nusikaitimų rūšis: 
registruojamus uždarbius, si
muliavimą, alimentų nemokėji
mą, slapstymąsi nuo milicijos ir 
[eismo, civilinių skolų nemokė- 1 
jimą. tinginiavimą darbe, blogą ’ 
vaikų auklėjimą, girtavimą, nar-j 
kotikų vartojimą, žinias, ari 
anksčiau buvo teismo baustas, ir j 
kitus nusikaltimus, kurie “ne-! 
suderinami su socialistinio gy- J 
venimo būdu”. Kelios eilutės’ 
paliktos pastaboms ir specifika- • 
cijai, po to seka pastaba, kad ‘ 
kaltintojo parašas nereikalingas. 
:. Tokie dalykai vakariečiair^s

0R THE SMILE

I lavimus. Tokiai politinei atmos-j 
į ferai esant, Vilniaus lietuvaims!

3917 m. Velykos negalėjo būti Wi.) ir dr. Vytautas Dargis. Me- 
linksmos, bet vis dėlto Prisikė- nine programą 
limo viltis ne tik nenyko lietu- M. Mutekaitis.
vių širdyse, o.vis labiau stiprėjo! j Po akademinės dalies — va- 

j karienė.
j Vietas rezervuoti: 863r5135 

fe (Cicero), 523-0148 (Brighton 
: Park),: 1-219-365-4184 (Indiana), 

434-4645, 737-0928 ir 434-4639 
(Marquette Pa^ke) ir pas visus 
Centro valdybos: ir Apylinkių 
valdybų narius.

Vytauto j Minėjimą rengia ir visus’kvie. 
dviem> čia Pv. L. B-nė, ž

atliks pianistas

gausiai dalyvauti.
Chicagos Liet. Taryba

— Walter Momįaįe pareiškė, 
kad reikėtų si^^4yti ginkla
vimąsi erdvėje.

u it~
— Trečiadienį aukso 

kainavo §383.

i

unci j a!

— Atėnuose 1900 asmenų su-1 
ruošė demonstraciją ir sudegino

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

JOHN GI3AITIS
Advokatų Įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Dengiame ir taisome visų rū^ 
šių, stogus. Už darbą garan- i 
tuo jame ir esame apdrausti, i

’ < ARVYDAS KIELA
6557 S. Tąlman Avenue

' ^ .... Chicago, IL 60629 J 
434-9655 ar 737-171J

Sal Hepatitą'

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS 1

-r

619 puslapių, kietų viršeliu knyga
^®S»I-A-

KOVOS DĖL LIETUVOS

Oreanlzs ear pooh W 
sava ęas-olLr>gL.
Dart a Bom

Read label and follow 
directions.
C Ex l ax. Inc., 1982

|

i

PXTRA GENTLE AND 
PREDICTABLE LAXATIVE

M. ŠIMKUS
Notary PUbHc • * f

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewcod, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, piĮdomi piliętyt>es pra

šymai ir kitokie blankai. ž_:

Siuntimai { Lietuvį 
ir Mtus kraštui : \

P. NED.AS, 4O59: Archer Ąvenv<
1 Chicago, 111. S0632. T.L-YA 7-59ST j

(SBSWBMHMBWMBSBBSmWSSSBSSSr.

ADVOKATŲ DRAUGIJA

i

Pagerbs dr; V. Balčiūną ‘

Ruošiamas a. a. d r.
Balčiūno prisiminimas,
metams po jo mirties praėjus, 
1984 m. balandžio 28 d., šeštadie
nį, 6 vai. vakare Lietuvių Tau-

i- 
l į

^ALL NATURAL-Į

>•.- Advokatas >
GINTARAS P. ČEPĖNAS ;

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

Seštad.: nuo 0 vaL r. iki 12 vaL d.
It pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1649 West 63rd Street

Chicage, UI 60629

IT V. BRIZGYS
j Darbo valandom:
r Kuo 9 ryto iM 5 viL popiet.
H Mtidientoii pagal susitarioią.

S. Ko<Mo A**. 
Chk^fo, I1L 60629
TeL: 778-8000

I
?
L
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Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

(<

• Ha ward universitetas buvo 
įsteigtas 1867 m., vardu “Haw- 
ard Theodogial Seminary”.

Homeowners Insurance
Good service/Gaodpnce 

F. Zapolis, Agent 
32087a W. 95th SL

Everj. Perk, III. 
$0642 - 424-8654

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAIto;

19S3 Chattem, Ine.

I 
į

— R. Lietuviu Besidruomenės, 
East Chicagos, In<l., skyriaus vi
suotinis narių susirinkimas 

j Įvyks: š. m. balandžio mėn. 29 
] d. 3 vai., sekmadieni, J. ir K. 
j čiurinskų sodyboje, 11233 W. 80 
j Court, St. John, Ind. Visi nariai 

maloniai kvočiami susirinkime 
dalyvauti. Valdyba

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausia 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina 515.

Persiuntimas — 51.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

rf

rH
— Chicagos Lietuviu Taryba 

šaukia metinę darbo konferen
ciją, kuri Įvyks š.m. balandžio 
tnėn. 29 d. 2 vai. įpjp. Lietuvių 
Tautiniuose Namuose, 6422 So. 
Kedzie Avė. Lietuvių organiza
cijos ir visuomenė kviečiamos

For constipation relief tomorrow 
< reach for EX-LAX*tonight t

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’lllike the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’’

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.

t

■ *1

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS

® 1892 m. Sarah Boone su
koncentravo pirmąją prosijimui 
lenta.

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

KAINA — $17. '(Persiuntiirni pridėti $1) 
Sftjsti čekj:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

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

tojo, rliuomenė? veikėjo ir rašytojo atsiminimui,

A. Gnssea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas h 
susirūpinimu___________________________ ____ 68.OC

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais virbeliais ____________
Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussea — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ĮMONES. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik_

MOO 
63.00

?woey orderį prie nurodytos kainos pri- 
dedeat BĮ peniantimo (Baldoma.


