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! santykiai.

su sovietų atstovais bus neį 
noma susitarti

TANKREDO NEVES VĖL 
OPERUOTAS

paskirtų JAV karo vadovybei 
$15 bilijonų ir leistų pagaminti 
21 MX raketų, kuri vienintelė 
priemonė sovietų karo vadovy
bei ta: tis Ženevoj ir susitarti.

GERA JAUNAM LIETUVIUI TARNYBA 
WASHINGTONE

Į Jungtinį Pabaltiečių Ame
rikiečių Komitetą, kurį sudaro 
lietuviai, latviai ir estai,'vasaros 
metu priimami darbuotis kiek
vienos iš tų tautybių intemai.Jie 
turi gerai mokėti savo tautybės 
galbą, būti ne jaunesni, kaip 18 
m., JAV piliečiai ir kad • galėtų 
naudotis automobiliu Washing
tone.

(Pirmenybė tiems, kurių pa
grindinė stuidjų šaka politiniai 
mokslai, žurnalistika, Pabalti
jo ir Sovietų Sąjungos studijos, 
istorija, sociologija. Jiems mor 
karna 1,500 dol. už vasaros dar
bą ir apmokamos kelionės išlai
dos. - '' ‘

Lietuviai susidomėję tuo dar
bu,- paršomi iki balandžio 15 d. 
Įteikti prašymą Amerikos Lie
tuvių Tarybai, adresu: 2606 W. 
63bd St., Chicago, IL. 60629.
Iniernai turi progos suieti Į ry

šį su Įvairiomis Washingtono 
Įstaigomis.

: * *
LIETUVIUS PAMILĘS 

ISPANAS ARCHITEKTAS

okupacijoje, žiauriais trėmi
mais, su Lietuvos pogrindžio 
spauda.

Buvo išdalinta gausi spaus
dintos medžiagos apie Lietu
va.

BRAŽILIO, Br. — Naujai iš
rinktas Brazilijos prezidentas 
Tankredo Naves turėjo būti pri 
saikdintas prezidento parei
goms, bet pradėjo kraujuoti. 
Matyti, kad rinkiminė kompa
nija jam brangiai kainuos. Ge
riausi Brazilijos gydytojai, jau' 
du kartu operavo, išpiovė žaiz
das.

ATSTOVAI, 219 BALSŲ, PRIEŠ 213, PRITARIA 
PREZ REAGANUI

Architektas Antonio Moya So 
malinęs architektūros, urbaniz- 
mo ir grafikos planavimo fir
mos narys,.pamilęs.. Lietuvą ir 
lietuviu Atsparojos. at-.

. Amerikos Atstovu Rūmai nutarė skirti pusantro 
bilijono dolerių sustiprinti Amerikos gynybą pačiomis 
naujausiomis MX raketomis.

REAGANAS REIKALAUJA, KAD PANAŠIŲ 
DALYKŲ NEPASIKARTOTŲ

Sovietų ambasada Washingtone paneigė “Tasso” 
pranešimą apie Nichelsono nužudymą

WASHINGTON, D. C.— Bal-.tai yra “Tasso’’ agentu ros me~

JEANE KIRPATRICK TAPO 
RESPUBLIKONE

f

Mętų. ^ye^inimus, jo j 'įprašytus 
lietukų’Akalba,,, panaudodamas 
Pažąžsįio Dievo Motinos • korte- 
lę.^’ - ' A ■ ? ■ r- -jJ. i

Ispaniškame prieraše: jis pa
žymį ,kad malda ir darbu jun- 
giasEį. Lietuvos laisrinim o - pa
stangas... ’ v

Buvęs Brazilijos prezidentas, 
gen. Figueido galėjo paprezi-' 
dentauti, kol naujai išrinktas ■ 
prezidentas sustiprės, bet jis7 
griežčiausiai atsisakė ir išvažia- 
vo.

Prezidento pareigoms buvo 
prisaikdintas vicepreziden tas Jo- ’ 
se Samey. Bet prisaikdinimas ’
buvo tik laikinas. "A- • ’ j ’tieji Rūmai pasiuntė Sovietų Są

Ligonis Tankredo buvo išvež- jungos vyriausybei reikalavi- 
tas į Sao,.Paulo. Trečiadienį jam mą,kad-"patr- dalykai nepasikar- 
buvoriįa^ayta operaciją 
piaut|^ėv^ —1--------
kas siįsiui^

Vakare i Sao Paulo suvažiuo
ja Brazilijos partijų Jei
gu gydytojų pranešimas bus 
liūdnas, tai Sarney bus prišalk-, 
dintas prezidento pareigoms.

Iš- tottu^pyžefir valdžia privalo iriai 
/' tis priemonių, kad sovietų ka

reiviai būtų tiksliai informuoti 
apie galiojančius susitarimus ir 
kad jie neturi teisės šauti į Ame
rikos karius arba į Amerikos' 

karo automobilius. :

las. ~
Majoras Nichelson nepriėjo 

prie sovietų karo medžiagos san
dėlių, jokių durų neatidarė ii 
nieko mefolcgrafavo. Jam ne
reikėjo bėgti, nes jis utrėjo teisę 
eiti ir važiuoti visoje Rytų Vi> 
kietijoje.

. * * * • ’
APIE LIETUVĄ AMERI- 

; y KOS MOKYKLOJE

Mt. Prospect amerikiečių aukš
tesniosios mokyklos pakviestas 
tkun. J. Prunskis kovo 13 d. tu
rėjo dvi paskaitas apie Lietuvą, 
supažindindamas studentus su 
Lietuvos praeitimi, priespauda

Rusai tvirtino, kad maj. Ni- 
chelsonas, priskirtas prie sovie-

— Pietų Korėjos valdžia juos kariuomenės štabo. Polsda- 
atiduos Kinijai, bet nepaskelbė me prisiartino prie sovietų ka- 
—kada. Laive buvo 13 jūreivių, riuomenės. sandėlio,-' pradengė 
6 nušauti. 2 sužeisti. , langą ir žiūrėjo, kas tame tan-

— Du jūreiviai pagrobė sande 
lyje buvusį šautuvą ir nušovė 5 
laive buvusius karininkus. Du 
sužeisti jūreiviai guli - Kasan 
uosto ligoninėje.

KALENDORĖLIS

jungoje.
“Tass’’ paskelbė, kad 

Nichelson atidarė sovietų 
duris ir fotografavo, jie

maj. 
bazės 
matė 

viduje. “Tass” tvirtina, kad so
vietų sargybinis įspėjo majorą 
vokiškai ir rusiškai, ir pranešė, 

I kad majoras bandė bėgti. Visa,

Saulė teka 5:11, leidžiasi 6:11 
šaltesnis lis.

kų sandėlyje buvo. '
Tikrovė buvo kitokia. Maj.

Nichelsonas prie sovietų tankų ^generolo uniformų, 
sandėlių buvo visai nepnsiartė- 
jęs.

- Ambasada atsiprašė JAV 
vyriausybę

Sovietų ambasada Washing
tone atsiprašė JAV dėl inciden-! 
to Ryt;ų Vokietijoje. Ambasada! 
paneigė “Tasso” paskelbta žinią! 
apie žuvusį majorą Nichelso
ną.

Baltieji Rūmai įspėjo soyi?tų 
vyrisusybę, kad niekad nepasi-

DINGSTA MANILOS TEISMO 
LIUDYTOJAI

MANILA. Filip__ Maniloje
eina teismai 26 Filipinų kariuo
menės kariams.

Pirmoje teismo posėdžių eilėje 
sėdi keturi filipinu kariuomenės 
generolai. Trys jų buvo' vien
marškiniai ,o vienas tebedėvėjo

Priešakyje
sėdėjo vienmarškinis > gen. Lu
ther Castadio, gen. Prospero 
Oliver, gen. Her-minic Gosnino 
ir gen. Fabian C. Ver.

Pradžioje šį teismą labai ati
džiai sekė vsi salų gyventojai. 
Susidarė įspūdis,kad bus nubau
sti visi Benign Aquino žudikai. 
Bet dabar š's teismas tiek jau 
įgrįso krašto gyventojams, kad 
jie nebetiki, kad šis teismas 
klausimą išspręstų ir žudikus 
nubaustų. Be to, praeitos savai
tės paabigoje prezidentas Mar
cus Fernandes pareiškė: — Jei Į 
gen. Ver bus išteisintas, lai 
užims turėtą savo vietą.’’

NEW YORK, N Y. — Amba
sadorė Jeane Kirkpatrick buvo 
demokratė, bet Amerikos užsie
nio politika privertė ją tapti res
publikone:'

Ji būtų nepersimetusi Į res
publikonų partiją, jeigu būtų 
buvusiu vadu, 'kurie turi nuo
voką apie sovietų valdžios tiks
lus, bet Walter Mondale neparo
dė reikalingos išminties. J is ilgai 
kalbėjosi su Gromyka, prižadė
damas artimesnius santykius 
tarp Amerikos ir Sovietų Są
jungos. šis Mondale žingsnis 
privertė Kirkpartrick remti res
publikonus. Ji patarė >avo pa
žįstamiems balsuoti už prez. 
Reaganą, nes jis gerai pažįstai 
rusų komunistų užsimojimus.

Po rinkimų demokratų tarpe 
nepasirodė nė vieno pro tinges
nio vyro, tai ji nutarė tapti fes-i 
publikone. Ji rengiasi profeso
riauti New Yorko universite
te.

Senatas jau anksčiau, 55 balsais, prieš 45, nutarė 
gaminti MX raketas

WASHINGTON, D. C. — Jau maj. Nichelsono nužudymą, o 
nuo praeito sekmadienio visa! pat> kreipė mėmesį į Kongreso
Kngreso ir vyriausybės narių1 nutarimą, leidžiantį vyriausy- 
Latrpe buvo nepaprasta įtampa bei gaminti MX raketas, 
santykių su Sovietų Sąjunga. Į Į šį darbą prezidentas į'kin- 

ženevoje vykstanti modes-, kė krašto apsaugos sekretorių 
nių ginklų kontrolės reikalas ta-’, (rasper Weinbergerj. Jis įsakė 
po pačiu svarbiausiu dabarties Max Kamjielmanui grįžti iš Že- 
ir ateities galingiausių valstybių neves ir įtikinti demokratus,kad 

Prezidentas ėmėsi 
spręsti patį svarbiausią klausi
mą, galingųjų ir greitųjų rake- 

Į MX gamybos. Jeigu JAV turės 
į pakankamą kiekį MX raketų, 
j tai sovietų karo jėgos nebandys > Jeigu JAV Kongresas nepakilau 
Į nė žingsnio žengti pirmyn ir su-1 sys prezidento ir neskirs pinigų, 

tiks tartis Ženevoje. Bet jeigu 
JAV minėtų raketų neturės,tai 
rusai ir toliau sieks pavergti vi
są laisvąjį pasaulį.

Sovietų sargybinis kareivis 
nušovė JAV kariuomenės ma
jorą Arthūrą Nichelsoną, kari 
sutrukdytų prez. Reagano sau
gumo planą. Majoras Nichelson 
buvo nušautas sekmadienio po
piete. Jis važiavo kariškame A- 
merikos automobilyje. Jis turė
jo teisę važinėti po riša Rytų 
Vokietiją, nes Pcsldanie buvo 
pasirašyta tarp Sovietų ir Ame
rikos karo vadų sutartis ir leido 
rusams priskirti 12 sovietų ka
rių prie Amerikos karo jėgų štai 
vo Vakarų Vokietijoje. Kaip] 
vieni, taip antri turėjo teisę va- , 
žinėti po rusų ir amerikiečių zo
nas.

Rusų sargybinis nušovė maj.- 
Nichelsoną, kai jis įvažiavo į 

zoną, 
ikti pakri ■ de, Illinois ,

Ištisas 3 dienas atsakingi pa
reigūnai ir pats prezidentas ta
rėsi su demokratais, bei respub
likonais, Įtikinėdami juos -apie 
reikalą skirti statybai reikalin
gas sumas.

Antradienį po pietų preziden 
tas pasiuntė kelis kariškus bu- 
sus kad atvežtų juos į Baltuo
sius Rūmus. 120 atstovų at važia 
vo į Baltuosius Rūmus ir išklau 
sė Įtikinę tojus. Galų gale, jie ir 
vėl buvo nuvežti Į Kongresą.

Atstovų Rūmai pasidalino be 
veik lygiomis. Prezidentas lai
mėjo tiktai 6 balsų daugumą. 
Rūmų pirmininkas Thomas O’
Neil buvo labai nepatenkin
tas.

MIRĖ JOANA POŠKIENĖ

jis

LONDON. Angį. -- Anglijos 
angliakasiams buvo pasiūlyta 
sūdanti nedidelį fondą, kuris 
galėtų padėti streikavusiems, 
bei darbo netekusiems anglia-1 
kasiam s.

Buvo siūloma apdėti visus dir 
centų I 
labai

bančius angliakasius 60 
mokesčiu j savaitę. Tai 
mažas mokestis, dirbantieji ang-Į 
liakasiai jo visai nejaustų.

Bet angliakasiai atmetė šį pa.|
siūlymą. Ba savo 106,150 anglia Į kio 
kasių. 51' 
atmetė šį 
angliakasių 
jiems atrec 
nepriimtina

QI’IKO, Ecvador. —Ecvadoro 
vyriausybė nutarė išvežti 2,000; 
milžiniškų 600 svarų sveriančių' 
vėžlių iš Galapagas salų. v

Pačioje didžiausioje Galapa-i 
gas saloje, Izal>elėj buvo 70.000 
akrų medžiais, krūmais ir Įvai
riomis daržovėmis apaugusių 
laukų, krantų ir pakrančių.

Prae !ą vasarą Izabelėje kilo 
labai didelis gaisras, kuris išde
gino visus Izabelės krūmus, kup 
stus ir medžius. Vėžliai neturi 
ką ėsti. Jie išdvės badu.

Tarptautinio Charles Darvino 
fondo nariai nutarė apsaugoti Į 
nuo išnykimo milžiniškus Gala.) 
pagos vėžlius. Tie samdys heli-j 
koptel ius, kurie gaudys milžiš- j 
kils vėžlius, išveš i kitas salas ir 
paleis į iigmikalnių kraterius. 
Ten didieji v?-'liai galės maitin-

rusų stipriai saugojamą 
Jo šoferis norėjo 
tusiam Amerikoj majorui 
niaja pagalbų, bet sargybinis j 
rusas neleido. Jis pasaukė savoj 
daktarą, kuris 20 minučių klau-Į 
sinėjo, kas maj. Michelson alsi- į 
tiko, užsirasinėjo. bet jokios pa į 
gailios jam neteikė. Kada įsakė, 
įkelti į ambulansų ir nuvežti į1 
l’goninę, tai turėjo konstatuoti Į 
nmj. Nichelsono mirtį.

Amerikos karo vadovybė 
bai pasipiktino šiuo sovietų 
rių veiksmu. Prez de 
kariams nustalvti fal

Antradienjo vakare Rcckfor- 
mirė Joana Paške- 

pir- j vičienė-Pcškienė, sulaukusi 102 
metų.

Velionės kūnas bus sudegin
tas. o pelenai pirmai progai pa
sitaikius bus nuvežti Į josios nu
mylėtą Lietuvą ir palaidoti šalia 
josios vyro Pajevonio kapinė
se .

la
— Amerikos transporto lėktu

vai išyežs juoduosius žydus ~iš 
Sudano stovyklos į Izraeli. Iz- 

ydai nesusikalba su bu- 
Eticpijcs žydais.

is ir veistis

2S d. šv. Rogatas, Gir 
ma, Rimas .

l Joana Poškienė 
metų amžiaus.

antradienį mirė, sulaukusi 102

kūjo balsuoti.
Angliakasiai pasisakė prieš to 

fondo steigimą, nes vyriau* 
visų balsavusiųjų Į ąybė galėtų suprasti, jog sajun- 

pasiūlyma. 77.000 gos \a<lovyl>ė yra pasiruošusi 
visai nebahavo, nes; keisti savo reikalavimus.
\ kad pasiūlymas l’nija streiką pralaimėjo, l>et 
; ir jo visai nerei- reikalavimų nekenčia.

TEGEL 
AIRPORT
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BERLIN

sovietų kareivis 
majorą A. Nichelsoną, paskirtą pr 
menės štabo Rytų Vokietijoje. Prezidentas 
įsakė rusams imtis priemonių prieš panašių 
sikartojimą.

nušovė Amerikos 
sovietinio kariuo- 

Reaganas 
įvykių pa-

t
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

IDEALI ŽMONA

reles be l itro ir oazių nagus ru- 
žavu laku su sidabriniu atspal
viu.

Kas penkiadienį einu pas kir
pėją ir kas mėnesį perku naują 
suknelę.

Jei turėsiu vaiku, manau, kad 
būsiu gera motina. Daug vaikų 
ne, nenorėčiau. Daugiausia dve
jus.

užuolaidas >r paveikslus ir per
statinėti baldus”.

“Ar moku virti?”. — Tik su 
konservais. Atidarai dėžutę — 
ir jau gatava vakarienė- Ypatin
gais atsitikimais pasižiūriu į vie
ną iš tų moderniškų kulinarijos 
knygų.

Ar mėgstu simfoninius koncėr
Ne-eniai vienam š 

mieste buvo naujas konkursas. 
Rinko idealią žmoną- (Nieko 
jiik stebėtino šioje Įvairiausių 
konkursų gadynėje!) Didžiulėj 
Kotelio halėj prisirinko pilna 
kandidačių. Net reikėjo stebėtis, 
kiek daug moteni laike save ide
aliom žmonom! (Tuo atžvilgiu, 
sako, vyrai kuklesni').

Keletą valandų "idealios žmo- 
i.os” desf'liavo prieš juri komi, 
siją kurią sudarė išimtinai vyrai. 
Vargšai turėjo, daug darbo. Vi- 
šų pinna ėjo kandidačių išorė, 
paskui inteligencijos “tekstai” it 
Lt. Laimėtoja turėjo būti, aiš
ku. inteligentiška ir išsilavinusi, 
bet ne per daug. Intelektualių 
•moterų vyrai, aplamai nemėgsta, 
•o kartai net jų bijo.-. Ji turėjo 
ibūti kukli ir ne per daug elegan 
įiiška, nes elegancija daug kai- 
Įiiuoja. (Savom žmonom, aišku..) 
Į‘ Tuieio būti atsidavusi žmona, 
,prityrusi ir ekonomika šeim.i-. 
įhinkė, gera motina, žodžiu ide- 
■idi gyvenimo draugė..
•" Daugumas foVMtdėŽių dėsfil^ę 
•vo su žiurstais, šluotom, virimo 
.puoliais.ir kitokiais ‘geros šeimi. 
Jhinkės” atributais. — Kitos dė- ’ 
■.vėjo ilgas kuklias be “decoltė” 
sukneles ir sunkius sportiškus 
batus.

Bet visas “skandalais? pakilo 
■Įdėl jaunes, (k-.;- palyginus, nęse-. 
ąiiai ištekėjusios poniutės. Ji. tie 
i-a. buvo koklini, bet labai ele-

Amerikos tUs Ta’P^el juos beklausant,
dažnai užmiegu. Operos taip pat 
man patinka, ypač italų kompo
zitorių. Bet labiau mėgstu ope
rete-. ypač I.eharo ir Supė- Kas 
dėl klasikų, tai prisiskaičiau bū 
dama gimnazijoje, dabar skaitau 
kriminalinius romanus ir žurna
lus. Studijavau keletą metų 
universitete ir dabar turiu leis- 
vą profesiją, tad nuo savo vyro 
ekonomiškai nepriklausau, kas 
labai kelia mano pasitikėjimą sa
vim.

Mėgstu rūkyti stiprias ciga-

Ką daryčiau, jei vyras būtų 
neištik1’mas7 PersiskSrčiau

Ar galvoju, kad esu ideali 
žmona? Niekad negalvojau. Ir 
tos kur taip galvoja, mano many : 
rnu. yra kvailos. Macau, kad nė-. 
ra nieko idealaus mūsų planetoj- ’

Kodėl atėjau i konkursą? Kad• 
la mėjus gauti premiją.

įsivaizduokit, juri komisijoj 
pakilo skandalas. Senosios kar
tos komisijos nariai, solidūs ir 
respektingi vyrai buvo sužavėti 
kandidatės šviežumu ir atviru
mu. Jie tikino, kad turėti tokią 
“nefalšyvą” žmeną, kuri nevai
dina “idealios”. jau yra beveik 
idealas. Jaunieji vyrai buvo 
prieš. Jiems, kaip jie tvirtino, 
moderniškos moterys tiesiog nu 
sibodo. Vienu žodžiu, pusė bal
sų buvo prieš, o pusė už. Taip 
ir nesusitarė. Konkursas atidė
tas kitam kartui.

im šimtmety Savąnarola 
Florencijoj ant laužo buvo sude
gintas todėl, kad skelbė erezijas

* O Kenijos religinės sektos 
pranašas sukvietė 150 savo se
kėjų ir pasakė, kad tuoj būsian-. 
t i gyvenimo pabaiga. Pinigai ku 
riuos turite, bus nereikalingi, 
atiduokite Taip ir buvo* 
sektos pranašo ir savo pinigu rie‘ 
matė, kad pabaigos nebuvo..*

• Jeigu tie žmonės.-km ie val- 
oe?ir mokė kitus, sugrjžtų ir pa
matytu ant Mėnulio vaikščio
jančius astronautus, erdvėje

;pfankįojaBčfes mašinas, pasaky
tų: Ne.-ui?raiafSrrfė? kaVčia daro
si...

siu ir perdžiūvusių sumuštinių

* * *
Kai žmogus nesimaudo, tai pa 

sidaro toks “storžievis", kad aei 
: gėda tarp žmonių pasirodyti. 
(Ne mediciniška; bet tikra tie-

B a r a b o š i u s

apie ponus

sūrius dalina, vokiečiai dalina 
ukrainiečiai — dalina, pensinio 
kai — dalina, italai vengrai, ko
rėjiečiai dalina ,o lietuviai ima 
pinigus.

•— Nori pasipelnyti, kad lie-Į 
tuviai už sūrius pinigus ima? | £

— Jie už sūrį painia po 15.00 ■ l 
dol. prideda po kelis^sukirmiju-J r 
'sius obuoliu^ po kelis subliuš- j i 
kasius avokadas, kuriais galima] 
kaip sviestą tepti bulves ir vai'

— Kaip laikaisi, Malki ?
__ Pavasaris jau čia, tai visi.

gerei laikosi.—
—- Kai saulė pakyla ir sūrio už 

kandį, tai kiekvienas genai jau- 
čiasi.Tikėk manim, sūris tai kai 
ir saulė. Kai tik užkandi, tai vis
kas aiškėja.Sūris padeda akinis, 
Be akių pavasario nėra.

— Tai Amerikos valdžia žino,, 
ką daro, — pasakė Maikis.

—Ką čia ’bendro turi valdžią?:
— paklausė. — Sūrį gamina A-t gyti, prideda keletą kitokių vai- 
merikos fąrineriai, o ne 
diria. ,

— Farmeriai gali suspausti 
šūfnis,’ bet saldžia juos daliiri. 
Valdžia sūrį superka ir padeda’ 
i sandėlius, o kai jie perilgai gu
li sandėliuose, lai valdžia pra
deda dalyti sūrius pavasarį, kai 
oras pradeda atšilti ir oras

^antiškai apsirengusi, ir iš viso prieš Medičių aspiracijas į po- 
Aiarė moderniškos moters ispū-

' Į klausimus ;i atsakmėje greit, j 
lengvai ir su šypsena-

"Esu dar tik du metus ištekė
jusi. todėl labai da-ug praktikos' 
-vedybiniam gyvenime dar netu
riu... “ — ji tuoj jiareiškė. (čia 

‘-iuri komisija susvyravo ar to
kiai išviso gali būti leista daly-' 
yVa.uti konkurse.)
- "Aišku,tesu ats:<iavu>i save vy 
įrui. išsirirkau juk ji pati, bet 
nenoriu., kad jis man įsakinėtų. 
Nusileidžiu jam tiktai, kai pilnai 
Įsitikint'., kad jo teisybė. VisitO 
-e svarbiuose gyvenimo klausi
muose. jij aišku, turi -u manim 

Mažiau svarbiuose, 
išeina vakarais, tu
kli r rina ir kada 
smalsumo, ne. tat

pasitarti.
taip pat. Jei 
r i pasakyti, 
e riš. ne dėl 
del tvarkos’

“Ką lakiai
įtinka vime9 Nagi kabinti naujas Į

I
įsiai mėgstu šeimi-1

piežiaus sostą. Jeigu kas paban
dytų panašiai kaip Savanarola. 
kalbėti Kremliaus aikštėje, tai 
at-ūdūrtų kalėjime arba Sibire-

9 Indijoje karvės sugulė vidų-, 
ry bulvaro. Eismas buvo sulai-t 
kytas. kol šventosios karvės išsi- 
miogojo...

• Ir mokslininkai buvo bau-, 
džiami, kai skelbė tiesą. Galilie-
us Galalei, Kopernikas ir kiti, 

kurie viešai paskelbė. ,kad že
mė sukasi aplink saulę, žemė 
apskrita, ne plokščia.

• Buvo tikvbiniu sektu, ku-
lios velnias garbino ir juos la’-’ 
kė šventais. Joną Husą teisė aiž‘, 
bažnyčiai nepriimtinas idėjas. 
Gaudė raganas ir kėpė ant latt*: 
žo. Baltramiejaus naktis prin/e- 
na Hitlerio genocidą.. 1 i

• Praeityje buvo protingų 
žmonių, tik kvailiai juos valdė.

* * *
Buvęs “Naujienų” redaktorius 

dr. P. Grigaitis: “Visa savo gv- 
venimą rašiau, bet nė vienos 
knygos neparašiau”.

* * *
Negyvieji daiktai negali mirti. 

Žmogus gali organinę medžiagą 
pakeisti į neorganinę, Dėt jis ne
gali jos sugrąžinti.

* *
geriausia anglies 
daug šilumos, bet

*
Antracitas. 

i*ūši<, duoda 
mažai (hunų.

* * *
Iš sudegusio medžio pelenu,. 

n-n?jo medžio nepadarysi.
* * *

KARTU J PEKLA
Jeigu Dievas siųs į peklą.
Ta1’ ne vieną dūšią griešna, 
Bet ir tavo seną uošvę 
Ir mane ir mano Tekle..-

pakvimpa pavasariu.
— Pas mana kaimyną atva

žiavo 6 mėnesiams moteris.Čia 
gyvena jos groiis. Ji atvažiavo 
sutvarkyti visą jo reikalą. Jos 
turi kelis advokatus, joins nie
kė mokėti nereikia. Amerikos 
advokatai brangūs, bet iš pa
vergtos Lietuvos atvažiavusios 
moterys nieko jiems nemoka.j
Ji pradėjo teirautis apie sūrius-'; 
Ji nustatė, kad valdžia sūrius t 
tikrai dalina ir nieko už sūrius 
neima. Ji negali suprasti, kodėt 
valdžia tuos sūrius veltui dali-'
na. Ji praneš vienam advokari 
tui. bet tas pečiais patraukė ir 
visai nekerrpė josios dėmesio į 
sūrius. Tada ji .parašė Vilniun. 
Jai tuojau atsiuntė skubu laišką 
ir liepė patikrinti, kur ir kaip 
dalina tuos sūrius. Best turėjo 
viską, atlikti paskubomis. Ji nu 
statė, kad kartais sūrius iš val
džios gauna ir veltui seniems 
žmonėms dalina. Turi būti pen
sininkas ir gyventi iš pensijas, 
kad gautum sūrį vėltui.Juodžiai

vii-;. siu ir pęrdžiuyųsįų sumuštinių.
. i Už sūrį jie gal ir nieko neima, J 

1 bet ima už patarnavimus Pi’i-1 
deda maišiuką kukurūzų, popie! 

i rinj maišiuką miltų, viską gra-j 
žiai į maišelį sudeda, o už pa- 
taranvimą tiria po $15.00. Tai 
kai ta senutė pranešė, kad šuva 
žiavusieji lietuviai taip valdžios] 
sūrius pardavinėjo, tai josios! 
duktė parašė, ar negalima- tų sū- * 
rių sudaryti didesnes atsargas, j 
o vėliau pridėti džiovintų gry
bų, pridėtume labai didelėje 
dėžutėje mažą gintaro šukelę 
ir pardavinėtame sūrius iš rusų 
pavergtos Lietuvos.

i
— Bet kad Lietuvoje tokių j 

sū rių nedaro ? -
— Seniau tai nedarė ,o dabar,] 

kai pramonė padarė “didelę pa-; 
žangą”, tai sovietai tokius ir du 
kitokius sūrius spaudžia.

— Bet tai būtų sūrių 
mas?

vogi- j

— Koks čia vogimas, jei jų 
nereikia vogti. Juos veltai duo
da. Kas dirba, tai parsineša ir 
nešasi ,tai nevagia ir nebijo, nes 
niekas ten nežiūrėjo.

Duktė .rašydama motinai laiš 
ką, palmė apsižiūrėti kad ne
pakliūtų už sūrių vagimą,

Don Pilotas

airiic

nkaš
i-

žinau, bet m< 
iu pavėlavęs; mai 
no ja atgal...

i. , 4

RTELt

NUO
Jūsų protėviai gardžiavosi paslaptinga, 

turtinau, švelniu, šildančiu, elegantišku 
Martell Cognac skoniu nuo 1715 m.

O kai žmonės taip ilgai ką nors vertina 
jus žinote, kad tai yra labai gera.

nes 
ji negali suprasti, kaip Ameri
kos valdžia galinti žmonėms da
lyti veltui po 2, 3 ir net po 5 sū
rius.

— Liki sveikas, Tėvai. Paple
pėsim, kaip čia atsitiko.

Lietuva šalis it rojus 
šneka ponai į artojus *— 
“Kur tik kelsi porą kojų, 
laimė sėja vasarojų • 
Ir tikrai po mus tėvynę 
laimė rado sau sėdynę. 
Laimė šypsos mus sodybai 
dygsta ponai taip, kaip grybai.

Augo Jurgis. Augo Jonas, 
Kai užaugo — tikras ponas, 
Jurgis varles mušinėjo, 
Jonas kiaules varinėjo. 
0 dabar jau po alėją 
ponas Jonas vaikštinėja. 
Ponas Jurgis jau Į balius 
važinėja kaip karalius. 
Jonas bizni gerą darė, 
Jurgis šmugelį pavarė. 
Biznis ėjo ir žydėjo. 
Ponas Jurgis tikras ponas, 
jo kišenėj — milijonas. 
Niekas šito neatspėjo, 
kai varles jis mušinėjo. 
Niekas šito nepamanė, 
kai Jonelis kiaules ganė.

III.
Ponas Jurgis, ponas^ Jonas 
švilpia . savo liiilijonus. 
Ūžia trinka, dzinguliuoja.

■ bizni” varo spekuliuoja.
Litus vagia, litus krauna, 

"niekas biesų nepagauna.
tebežydi dar Jurgiukas. 
JBėga dienos, metai sukas, 
Tu tėvyne, - tu . Lietuva, 
Jonas žulikas nežūva.
Bet štai vieną gražią dieną 
garsiai pralėkė naujiena, 
kad revizija daryta 
ten, kur litų daug praryta, 
ten kur Jurgis ir kur Jonas, 
krovė savo milijonus. 
Policeiskis melsvakuodis, 
visa reikalą užuodęs, 
tuoj Jurgiuką ir Joneli, 
nugabeno į turmelį- 
“Prašom, Jurgi, prašom Jonai, 
Į turmelį prašom, ponai'

Miškas gaudžia. Medžiai ūžia, 
kad skurdi žmonių dalužė. 
Pūtės, kėlėsi į ponus, 
barstė, žarstė milijonus. 
Jonas Jurgi, ponas Jonai, 
kur pradingo milijonai? 
Nelaiminga tu Lietuva, 
kiek čia ponų šitaip žūva. 
Čia už lašinius, už nieką, 
varinėja taip, kaip slieką. 
Tiesus kelias i turmeli, 
ten pas daktarą Draugelį, 
kur broliukas Eliziejus, 
srebia barščius su aliejų, 
kur tėvelis Konstantinas, 
tarp belangės sienų trinas. 
Ten gyvent gražu, malonu.
Prašom, prašom ten ponų ...

MIESTE

en-

un>i

kuris važiuoja v 
’atVe priešinga nu
liai. slistafxTc| poli-
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išeivijos skaldytojai už pasitarimų
STATO, o GYNĖJAI — Už DURŲ

Spaudoje buvo pakartotinai 
kelbta, kad LB-nė buvo pakvįes 

ta i veiksnių sudalytą komitetą, 
skirtą remontuoti Lietuvos pa- 
iuntinybės rūmus WashiogU)- 

ne. Klausimas, kekių pagrindu 
LB-ne buvo išskirta iš visų kitų 
jos lygio organizacijų, o jos ats
iuvai įjungti į Veiksnių organi
zuota dvpba? • i

Tie:a. šis d-n-bes jau yra at- 
i.ktas be tarpusavi.) pikto gin
čo, be didelio trukilymo. Betgi 
nėra jokios garantijos ateičiai, 
jei Veiksnių griovėjai jpu yri 
į leisti į vidų, tai jau yra pavo
jus VLIKui būti sugriautam U 

daus. Yra rimto pagrindo ši- 
•p galvoti, žinant LB-nės dik- 

itcriu užmojį ir jų pastangas 
eiksnius sugriauti, jei ne iš 
;no. tai iš vidaus, bet sūgiiauti.
šiuo metu ir vėl rašoma, kad 

LB nės atstovai yrą pakviesti į 
Vciksniii pasitarimą ginti-s prieš 
GSI vedamas- išgalvotas

Na, o LB-nė, viso krašto apim
timi pravedėsi tarybos rinki- 
mus, surinko vos 7.000 baktj ir 
patį balsavimą pravedusi be 
sąrašu, o balsus skaičiavusi apie 
mėnesi1 Tad ir tariama, jei jau 
ir prireikė Veikmiam* talkos, 
kodėl negalėjo pakviesti patrio
tinių organizacijų atstovus, ka p

byla s, j

;ą ir šitaip nutildyti jos politinį 
balsą, reikalaujantį laisvės Lie
tuvai. . - < ,

Reikalas rimtas, svarbus, bet
gi šitokios didelės politinės reikš 
mės uždavinį privalėtu spręsti 
ne bet kas. r.e politiniu bendra- 
darbiautoių atstovai, bet tikri 
patriotai, turintieji plačios išei
vijos pasitikėjimą.;,

Tad ir statomas klausimas, ko
kiu pagrindu VLIKas pasikvie
tė į talką LB-nės atstovus, fak
tūrai išeivijos nuožmius skaldy
tojus, jos erzintojus ir tų pačių 
Veiksnių įnirtingus griovėjus?

Vyčių, šaulių, kurie tini nar ų 
ne mažiau, kaip ir ta pati LB- 
nė. Kas svarbu, kad tautinio gy-; 
vastirg-’iTo reikalus spręstų kie 
tasprendžiai patriotai, ber jau. 
ne kokie politiškai pasiklydu- 
tios ir tebeklaidžiojančios poli
tiniais šunkeliais žmonių mažos 
grupelės atstovai’ Kodėl negali
ma buvo prie šitokio svarbaus 
uždavinio sprendime pa>ikvies- 
Li Lietuvių Susivienijimo atsto
vo Amerikoje, ar Šaulių Sąjun
gos Tremtyje, kuri tvirtai žen
gia Lietuvos keliu: yra pastačiu
si didingą Romo Kalantos, tau
tos kanknio pamūriją, liudijan
tį dabarčiai ir ateičiai tautos lais 
vės siekį ir jos kaina- Šaul’ai yra 
pastatę ir Sibiro tremtiniams pa 
minklą — išleidę paminkiinę 
knygą: “Sibiro Tremtiniai“.

i
Galima buvo pakviesti už Vei

ksnių pasitarimo stalo ir (R.)LB- 
nės atstovus, kurie kaip sako-. 
ma, “ragais ir nagais” gynė ir 
gina Veiksnius nuo jų griovėjų, 
Na, ir kaip galima tekią politikos 
gėrį išsiaiškinti, kada griovėjai 
sodinami už garbės stalo, o gyr- 
nėjai paliekami už durų?...

Vis dėltO; tenka skaitytis su1 
faktu, kad (R.) L. Bendruomenė ' 

veiklos, atliko 
ir atlieka didelį politinį uždavi
nį: (R.) L B- iškėlė tautinės iš- 

demokratinių princi-

Dotnuvos žemės ūkio akademija

ti vaikus nuo pat mažens, ką rėiš i 
, kia gavėnia, Kristaus kančia ir 

ką reiškia Kristaus Prisikėlimas
į Velykos. Jau ir taip nureligė- 
j j mas vyk-ta pasaulyje
I Veibų sekmadienis turėtų būt 
Į kirtas susikaupimui, maldai, bet 
! ne velykiniams pusryčiams ir 
• px'iiink<minlmi’i.

“Paskutinė gavėnios savaitė yra 
kupina gilios, dramatiškos rim
ties. Tai Kristaus — žmonijos 

’ Atpirkėjo nužudymo drama, ku-Į 
| ri pakartojama didingais vaiz- 
‘ dais šios savaitės apeigose ir mal 
' dbse. Didžioji savaitė prasideda ( 
i Verbų sekmadieniu ir baigiasi 

Didžiuoju šeštadieniu “štai iš- 
| trauka yra paimta is kun. Stasio

Ylos maldyno.

dienis, visa Didžioji savaitė Ir 
KrNtaus Prisikėlimas — Vtly-.

kos.

Ar nebūtų gražu ruošti Ve’y-j 
kų stalą ar velykinius pusryč us:- 
ir margučių ritinėjimą antr. ją* 
Velykų dieną vakare arba bet 
kurią Įeitą dieną iki pat Atvely
kio Tai tikrai būtų lietirvika 
tradicija. Ko mes katalikai tu
rime laikytis.

Amerikos Lietuvių Ronos 
Katalikų Moterų Sąjungos 3- 
čios kuopos valdyba..

SKRUZDĖS, KURIOS MEi V ' 
DARO

Pirmiausia LB nėra joks Veiks- greta kultūrinės 
nys, LE yra viena iš daugelio 
tik eilinė organizacija. JAV sta
tistikos duomenys rodo, kad lie- tikimybė: 
tuvių kilmės žmonių yra 200.000 pų vėliavą ir drąsiai atsistojo

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems draugams ir klientams linki

A. LAURAITIS
INSURANCE AND REAL ESTATE 
■4651 So. Ashland Ave., Chicago, Ill, 

' ■ Telef.: LA 3-8775

skerzai kelio bendradarbiai!to
jams. atmušė stiprią bendradar-j 
biavimo bangą ir šitaip apgynė 
išeivijos politinį prestyžą pries; 
Vaka rų d c mok ra t i i as. pa 1 i udi j o. 
kad ne visa ’šeiyija politiškai pa 
sime ė, kad ne visa išeivija ky!o 
bendradarbiauti su savo tautos 
okupantu

Gaiima drąsai tvirtinti, .<a.l 
jei no (R.i LB-nė> žmonių, tvir
tų patriotų pastangos prieš ben- 

i dradarbiavirną, tai netenka net 
1 abejoti, kad Lituanistinės mo

kyklos mokiniams taip ir būtų 
brukami prokomunistine prepa- 

’ ganda sutepti vadovėliai, 
kad: “Tėvelių nameliai 
gūs”...

Lituanistiniu mokyklų 
niai tūtų vežami į okupuotos 

i Lietuvos pionierių stovyklą ir 
į ten statomi po tautos okupanto 

■ vėliava komunistų himno giedo- 
• ti. Šitokią pradžią jau ir pada

rė Cicero L^tnanistinės mokyk- 
‘ los mokir.^Ų politiškai pa.sikly- 
j dusių mokytojų ten nuvežti. 
' Apie šitokį skandalingą politinį 
i pasimetimą. — tautinės misijos 
' išdavystę net baisu ir pagalvoti!
Neabejotina, jog jei ne (R.) LB 
• nės žmonių pasipriešinimas, tai 
i r jaunimas bendradarbi autoj ų 
klaidinamas, šoktų kazoką ir dai 
nuotų “Volga-Volga” išeivijos 
scenoje- Na, ir gražiabalsį oku
panto oasįuntinį, siųstą išeiviją 
liūliuoti, skaldyti ir dabar kvies
tų. bučiuotų, vaišintų, kaip bro-

kaip 
bran-

moki-

KATALIKŲ JWOTERYS PROTESTUOJA PRIEŠ 
PUSRYČIUS NE LAIKU

Prieš k< lis metus buvo prade- k‘ų papročių, gyvendamos lais
tą ruošti, J. Centre Verbų sck-i voje Lietuvoje.
madienyje, velykiniai pusryčiai. 
Spaudoje buvo rašoma, kokia 
graži lietuviška tradicija — lie
tuviški papročiai. Atrodo, kaip 
spauda praneša, kad ir šiais me
tais bu; ruošiami tokie pusry
čiai, Verbų sekmadienyje.

Mes katalikės moterys nesame 
girdėję tokios tradicijos nei to-

Ij natriota...
•Jeigu ne (R.) LB-nės organi

zuotas viešas pasipriešinimas, 
net gatvės demonstracijos prieš’ 
bendradarbiavimą, tai išeivijai 
ir būtų tekęs Vakarų demokrati
jų politinis priekaištas, kad išei
vija susilpp ir pasuko į sandėrį 
su okupantu. Tadą_.^ūįUį tikrai 
pakenkė Lietuvės laisvinamo by- 
lai. Būtu buvęs sudulsĮstiprus 
smūgis ir Lietuvosif^ijndžiui.

Aukščiau išrikiuoti raitai, liu 
ai ja, .kad Veiksnių, pabrinkta, 
naudojama taktika, savo griovė
jus įsileisti į vidų, ieškant išei
vijos konsolidacija, jėgų kon
centracijos, patriotus paliekant 
už durų, negarantūcja| laimėji
mo, o tik kelia rūpestį; dėl tų 
pačių Veiksnių rytojais! egzis
tencijos. J j

t ■ A J Guoba
i

Velykiniai pusryčiai arba Ve
lykų stalas buvo ruošiami per 
Velykų šventes ir Atvelykį- 
Margučių ritinėjimas prasidėda
vo antrąją Velykų dieną ir baig 
ciavosi per Atvelykį. O margu
čių dažymas prasidėdavo prieš 
pat Velykas, dažniausiai D- šeš
tadienyje. Tai tikrai buvo gra- 
ius paprotys laisvoje Lietuvoje. |

Gal dabar okupuotoje Lietu
voje jau yra pasikeitę. Gal ruo
šiama Veibų sekmadienyje, no
rint suniekinti tikrąją Velykų 
prasmę — Prisikėlusi Kristų. 
Tai kodėl mes gyvendami čia 
laisvajame krašte turime nasekti 
tomis idėjomis.

Ir vėl rengėjos kvies jaunas 
šeimas su mažais vaikučiais. Ra
šys, kaip bus įdomu ir gražu. Ži ’ 
n omą. ši programa su margučių 
ritinėjimu ir velykiniu zuikiu, 
vaikučiams paliks gilu Įspūdį vi- 
;am amžiui, o tikroji Velykų 
prasmė bus užslopinta.

Mums atrodo, kad reikia dau
giau ir dažniau aiškinti ir moky

MEET THE CHALLENGE!

Texas valstijoje yra skruzi žili, 
kurios medų daro Jos turi prie' 

Mes sutinkame, kad yra gra-' savo kūno apvalias pusliutes, 
žį idėja ruošti velykinius pus
ryčius, kartu pabendrauti, kartu 
šėmoms su vaikučiais praleisti
laiką. Bet Verbų sekmadienis nė 
ra tam tinkama diena.

Jeigu mes nerime tęsti tikrai 
lietuviškas tradicijas :r jas per
duoti jaunajai kartai, tai turime 

i parinkti ir atatinkamas dienas- 
Todėl mes neklaidinkime savo 
vaikų ir neskelbkime to ko Lie
tuvoje nebuvo. '

Mes tikimės, kad rengėjos at
kreips dėmesį, pagalvos ir dau
giau Verbų sekmadienyje vely- 

/ kinių pusryčių neruoš, c paaią- 
j kins ką reiškia: Verbų sekma-

kurių viduje laikomas medus. 
Jos tuo medum maitina jauniky 
les >kruzdes. Meksikiečiai valgoj 
medų gaminančias skruzdėles,' 
kaip didelį gardumą. Yra skruž 
dėlių, iš kurių gaminamas for
mic acid rūgštis, vaistas nuo reti 
matizmo.

Muzika — garsinis menas, opa 
ruoja gyvų žodžiu ir laiku. Mu-j 
zika labiau veikia Į jausmus sa-. 
vo kontaktų bei greitu judesiu.' 
Muzikos galia ir jos silpnybė yra 
-tame, kad reiškia viską ir nieko 
nereiškia, visiškai aiškiai.

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ
\ - visiems savo kostumeriams ir draugams linki

? - ■/ r

VLADAS IR GENOVAITĖ BIRULČIAI
. - .- .. -J..'

•‘r- ' V ė ‘ ; į

Lietuviškos užeigos ir valgyklos savininkai

4845 West 14th Street .. Cicero, III. 60650
Tel.: OL 6-1355 Ų

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

VISIEMS MŪSŲ KLIENTAMS, PAŽĮSTAMIEMS, 
GIMINĖMS IR ARTIMIESIEMS

UTERATCRA, lietuvių 2t«r*taros, mtim ir 
1.^34 m. metraitla. Itms yra vertingi, niekuomet necenstę. 
£?6vžs, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stokos • 
š. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus fe 
SJeflam straipsniai bei rtudijos, Iliustruotos nuotraukomis 
M. K. Čiurlionio. M. SUelkio, V. Ksiubci, A. Rūkitelėi fe A. Vsrs- 
kūryboa poveikalai*. pud. knyga kainuoja tik

DAINŲ SVENTtS LAUKUOSE, poetės, ražytojos fe to 
ant? lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daiJM 
Šventes bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti fe nedainuot as 
Hems, gėrintis autorės puikiu rtiliumi fe surinktais duommimt 
bd užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoja F2.

■® VIENIŠO ŽMOGAUS GYATŠNTMAS. Antano Rūke aprs&\ 
ta? Juoki Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas Tai ue tsnja 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities lib 
ratūrinė liudija, inskirstyta skirsneliais. T» 2W puslapių ksyr-

i

D. SJ.’HLMAN, B.S., Registruota? vaistininku

2759 W. 71st St., Chicago, III
3C TESTINGA) IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY 

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo 
§ vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

LINKI ;

TALMAN DELIKATESAI

2624 W. Lithuanian Plaza Court
L. ir M, KUPCKEVIČIAI, savininkai

Dar galima užsisakyti įvairaus maisto Kūčiortls ir Kalėdoms.
Tel. 434-9766

* EIKI U VUK ASTS PAMARYS, Henriko Tomo-T«m*Ks«»k 
įdomiai parrfyt* itudijs ipie Rytprūsius, remiantis Pakalni į* 
Labguvos apskričių duomenimis ApraiymaT įdomūs kiekviemtr. 
i’etavfuL Leidinys fMu®truot«« nuotraukom!* pabaigoje duodami 
Titova.rd±iu pavadlnlma’etr Jo nertiniai j rokle&ij kalbą. Labi' 
naudingoje S35 pu*L knygoje yra Rytprūsių Icmėijpl*. Kalni

KA LAUMX? CXMK, ralytojoc Petronėlė* Orinriltė* itAi 
mtoAnai fe mlnty» «pie rimeuls fe vietas neprft Lietuvoje Ir pi? 
inaUials bolievikų okupacijos metais. Knygl turi 334 pualapii. 
bet kainuoja tik IS. , ...

Į ’ -

> JULIUS JANONIS, poetas Jr revoliucionierius, nesupT*^ 
<ju ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje? tik M- 
Margio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą I? po? 
siją. Dabar būtų ji galimi pavadinti kovotoju už Imogauf telaei 
Knyga y~a didelio formato. 335 pu«lapią, kainuoja M.

■* BATTWN18 NOTKLCS, S ioačenkc taryba. J. VaJafift.
S?# pd. Jtuyfoje yra 39 ląmoj^npĮ novelių. Kaina H

|biyf6f gxiMunM 'TM 8c.
gH FtrVrj naaSass

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

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

Read label and fono** 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. I9S2

Ini LIŪDAS MIKŠYS,
50 metuĮ studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI

1. Dr. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
•JI tomai......... .......       >10.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA I dalis 208 psl. _ >6.00
II dalis, 229 psl.Sfi.OO

. 3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.  55.00

■ 4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. >5.00 
I
5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __>4.00

6. J. Venelavos, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA
60 psl. _  >2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago. DI. 60608 siųs
kite čekj ir pridėk!* vieną dolerj pern'untimo IFatdom*.

ATEINA LIETUVA,
Įfaraiė 700 puslapiu knygą, kurion radėjo viską, kx> 5ei kada Ir 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviuf 
ir lietuvių kalbę. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. K. 
Būga pas geriausius Šimtmečio pradžios kalbininkus, padsri 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

Kalu* KSI. Kieti rfe4eti*L Paltu

R XU rIEND 8 
tj'Si S. Existed St,, CBicagro, DO ORM
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Užsieniuose:

ti”.... Ar bereikia geresnio agitatoriaus? Okupaųtę 
ganizuojamuose kursuose, jaunuoliai bus išmokyti, kaip 
“išlaisvinti Leituvą”!!!!

Todėl ir ne nuostabu, kad jis ir Šiemet palankiai 
žiūri į okupanto Įsteigtos Rodinos — Tėviškės draugijos 
išeivijos lietuvių jaunimui, ruošiamas nemokamas eks
kursijas. Daugumas tų ekskursantų^ tyli. Tik Daina Ka- 
mantaitė 1980 metais pareiškė, kad ji ten viešėdama 
“atsinaujino religiniai”. Matomai, kad gen. Petronio 
mokytojai geriau išaiškino jaunai ateitininkei, ką reiš
kia “Visa atnaujinti Kristuje”. D. Baltutytė savo laiš
ke Pasaulio Lietuvyje, pasigyrė kokią jį naudą turėjo 
pasinaudodama Rodinos draugijos patarnavimais. O; 
vienas jaunuolis, “Akiračiuose”, paskelbė, kad jis ne
kenčia savo tėvų, kam jię pasitraukė į užsienį, (okupan
tui grįžtant antim kartu į Lietuvą). Jei jie būtų likę 
Lietuvoje, tai jis būtų galėjęs dabar dirbti liaudies ge
rovei.... ’ ‘ .

I * - > t . * t

Žinoma, daugumas tėvų, pergyvenę okupanto žiau
rumus, kalėjimus, nenori, kad jų vaikai būtų tokių “va-j 
dovų-mokytojų” globoje ir mokinami, kaip “išlaisvinti f 
Lietuvą”. Nainys tą žinodamas, savo kalboje jau tada

VASARIO 1S-T0S D. GIMNAZIJOS. PROBLEMA Nainys.
į Iš tikrųjų yra šitaip: visa ke- 

pirkdapit net jaunesniems (jeipitoiių organ.zacija ii pasiiuoši- 
duoda pinigų) o taip pat išsigv.d-1, mri vyksta ne per atostogas, bet

f

m pram* $48.00
pusei metų  $28.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadieniui ir šven
tadienius. taidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago. 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinigus reikia, siųsti pašto Monej 
Orderiu kartu su užsakymu.

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

GAL IR NE NUOSTABU?

Visai nestebėtina, kad Nainys ir dabar proteguoja 
Rodinos — Tėviškės draugijos ruošiamas išeivijos lie
tuvių jaunimui keliones Į okup. Lietuvą.

Reikia tik prisiminti jo kalbą, pasakytą 1977 me-' 
tais L. B. tarybos sųyažiayime. Jo kalboje .atsispindi, 
gen.. Petronio 1940 * metų ’ okupacijai prisiminti pasaky
tai kalbai. . '■ : <

Gen. Petronis rašos ....“Po revoliucinių įvykių 1940 
metais, buvo lietuvių: kurie apsisprendė ir ėjo 
kurti socialistinę Lietuvą. Buvo tokių, kuriems buržua
zinės pažiūros arba politinis trumparegiškumas, nelei
do suprasti ir Įvertinti tų perspektyvų”... (Gimtas Kraš
tas 1977. 4. 1). O Br. Nainys išeivijos lietuvis, nenorin
čius bendradarbiauti su okupantu, taip tada savo pas
kaitoje vadino: ....“Politikuojanti, rašanti rezoliucijas, 
pramogaujanti, didelių norų, bet LAIKE ir APLINKY
BĖSE nesusivokianti, ne daug norinčių ir neperdaug 
mokančių dirbti, pageltusi tautos šaka”....

Kokios panašios abiejų vadų kalbos. Gen. Petronis, 
tik kopartija yra gera, moka dirbti ir nepolitikuojanti. 
Ir Br. Nainiui, tie, kurie nepataikauja okupantui, tik 
tie politikuoja ir nemoka dirbti. Išeina, kad tik tie išei
vijos lietuviai moka dirbti ir SUSIVOKIA APLINKY
BĖSE, pagal Nainį, kurie palankūs okupantui. Ir tik 
bendradarbiautojai su okupantu yra ne “pageltusi” tau
tos šaka. Savęs. Nainys prie tos “pageltusios tautos” ša
kos, žinoma irgi nepriskąitė..

0 apie propagandos, kursų, reikšmę jaunimui, taip 
išsireiškė: ... “Kad šie, (jaunuoliai), pamilę savo tėvų
žemę PATYS arba TĖVŲ paraginti, važiuoja aplanky
ti okup. Lietuvos, ją asmeniškai pažinti, dar daugiau 
pamilti, ir pasižiūrėti, kaip geriau padėti jai išsilaisvin

pabrėžė: “Važiuokite PATYS ii- tie, kuriems tėvai lei
džia.” Reiškia, važiuokite, kad ir prieš tėvų valią. Čia 
yra panašus patarimas, kaip kom. partijos, kuri moko 
vaikus, kad jie privalo pranešti partijai, ką jų tėvai kal
ba namuose.

Pasirodo, kad tokius jaunuoliams kursus. Stalinas 
jau buvo išplanavęs dar prieš II-jį pasaulinį karą, žur
nalistas J. S., straipsnyje “Bažnyčia ir Jalta” rašo: .... 
“Vienas arkivyskupas pasakęs, kad Stalinas Jaltoje pa
reiškė kitiems “Didiesiems”, jog Rusija pasiruošusi 
“perauklėti Europos jaunimą”. Ir tas Stalino planas — 
perauklęti Europos pe, tik RytUvbęb Įr; Vakarų jauniųią 

. šiandien, vykdomas. visokiomis priemonėmis”... (Drau-

Kaip mateme, šiems Stalino tikslams, perauklėti ir 
išeivijos, jaunimą, visomis priemonėmis padeda Pasau
lio. Lietuvio red. Nainys, ir daugelis kitų okupanto pa
taikūnų išeivijoje. Todėl ir ne nuosts^u, kad okup. agen
tai turį savo lizdus, in Vasario 16. gimnazijoje, kur - jię, 
perauklėjimo tikslams, verbuoja mokinius.

Bet reikia stebėtis, kaip Nainys pasielgė Pasaulio 
Lietuvyje, 1985 m. vasario mėn. laidoje, paminėdamas; 
Svilonį. Jis pasielgė lygiai taip, kaip pasielgia kaimo 
boba. Kaime, kada boba nebeturi ką atsakyti kitai, <’tai 
ji pakelia sijoną ir parodo užpakalį. Ir Nainys, nerasda
mas atsakymo. į Svilonio iškeltus. spaudoje klausimus, 
pasielgė, kaip kaimo boba, jį, Svilonį, iškoliodamas, pa
vadindamas jį žeminančiu vardu.

Kiek tas Pasaulio Lietuvio redaktorius turi pagie
žos tiems lietuviams, kurie pasisako prieš Lietuvos- oku
pantą ir okupanto pataikūnus, rodo, kad jam užkliuvo 
ir popiežius? Pasaulio Lietuvyje, 1985 m. vasario mėn. 
laidoje, jis rašo:....“Gal už reorgišką veikiajam kas
nors ir popiežiaus medalį veža”...... Nainys turi galvoje
VLIKo pirm. dr. K. Bobelį.

Matome, kaip skaudžiai pergyvena okupanto patai
kūnai ne tik okupuotoje Lietuvoje, bet ir čia, eišeivijoje, 
kad popiežius įvertino lietuvi, kuris kovoja prieš Lietu
vos okupantą. Pasaulio Lietuvio redaktoriau, negadink; 
sau širdies, kerštu tiems, kurie iškelia okupanto patai- ‘ 

i kūnų darbus ir tikslus. Jau parodei savo veidą. 1

(Tęsinys

Tiap pat gimnazija gal per daž 
nai įsipareigoja save dalyvauti 
kitų vietovių šventėse, minėji- 
it'Ucse, pasirėdymuose kur veža 
mi‘ inbkiniai. kad jie pašoktų 
autinivs šokius, pavaidintų, pa- 
deklarhuo-tų, padai njuotų. "Po to 
ęnrrėjęS ir ‘svečiai,’fe meilės ir 

Įdėkingapatt“'” jltoff' -atatinflcamai 
pavaišina. Tokias, “kukūrmes " 

'■jįK'j’kds, niefanią! yįiąč ‘mėgsta, 
•nes juos atvežusieji vadovai->vės. 
yra ’r?t at a tinkama^ -“gerbiami”, 
todėl jie ypatingos mokinių prie 
žiūrės negali vykdyti, o reniai; 

j pap rasta) būna vaSijėgiLKol-' mo- 
'išniki iffsipraktft.nbja it ' išmoks; 
StaA’m’difiBnuš,1 tautinius šokius, 
/feklpmacijas. chorų dainas, or
kestrų muziką ir išpildo visa

/tai Įvairioje Šventėse, tad-kiek 
lieką, laikę mokslui. O kur dar 
suei-goį sd-skautais., atritiniiy 
kaĮsįTpe^© bureSafs-ir kt ?i ‘ ž . 

'* Š&yaiine suprantama, kad gina 
nąztjojė yra fšleištes taisykles, 
•km p iš bendrabučių išleidižiaitū 
■ vakai. nustatyta kada t • privalė 
grįžti jaunesnieji ir kada,—vy^ 
resnieji. Tarp pat yra.’ skirtingos 
valandos šiokiadieniais ir savait 
gaiiits. Kad" ir vyresniems, kur 
rietus valstybės Įstatymai leidžia 
gerti ką tik nori, yra griežtai 
draudžiama grįžti į bendrabuti 

'girtiems.' jiems draudžiama į 
^bendrabučius Įsinešti svaigalų, 
draudžiama rūkyti savo kamba
riuose. nes visiems “rūkoriams”! nazijes nbų; kurių- į ' 
yra įruoštas rūkymo kambarys. ; vadovvbė negali nei skatinti, nei

Tačiau metų metais praktika į stabdyti.- 
parodė visai ką kitą. Mokiniai, 
ypač vyresnieji, rūko savo kam- sados tvarkomas tik gimnazijos 
bariuose, grįžta net gerokai pa
vėlavę ir įsilinksminę. išgudra-Į

kaip grįžti nepastebe- 
Y])aiingos kontrolės čia 
neišvysto, niekur jokid 
kada moklinai išeina an

ravc.<e •I >
aęms. 
niekas 
knygų,
grįžta, nėra, nes pagaliau čia. nė
ra’^koks kacetas ar kareivines; 
o tų budėiojų irgi nėra. Jiezne.- 

^sėdės ir nelauks kiekvieno ir 
kitkvieiibos, kaip mamvtės laukia 
ijąvo vaikelių-

Be to, ir tas faktas bus bene 
svarbiausias: mokiniai pilnai 
sųįtoaato, kad. gimnazijos .vade/; 

, vjfbęj' JĮe . yra net per daug reiJ

vieno moldiūo. -Čia^niekas taip
-7 . J - ‘ , C .. .7 f

lengvai nęmėtonlas. iš;
•jos, nes; mbkiųiu■'miegat
Ot dėl kokios mažesnį, balinėsi Į

- ’ . ♦ ■ ‘ ‘ --i- {

pav. neišeumo, iš viso niekas ne- 
,-ijaųdina. ‘Draugai visuomet at
neš alaus ar vyno, parkas elide-1
lis, mergaičių dąug~. šioje sri
tyje p’rėSieinos yra dažnos ir jos 
svarbios. \ ■. ' • ■ ’

O kaįp/.galų galė. yra su tais 
važiavimais į okup.- Lietuva?

Reikia pabrėžti;:kad-mokyte*- 
jai v tiesioginia.i iieorganizuotų 
bet kokias kelioųęs/ j. okup Lie
tuvą. iš sūri ūkta -' mfermaci jų, 
negalima būtų pątyir.tir.ti. Ta
čiau važiuoja ir mokiniai; ir mo
kyto;?.! ir pagelbinis personalas. 
Netiesą skleidžia p.-Nainys, kai 
jis rašo, kad “Išvykos yra pri
vačios. organizuojamos už gim- 

gimnązijos

Be to. tas išvykų reikalas vi-

;.to-togų metu, priklauso tik Į 
jas Įsijungiančių (jaunuolių tę

vojo, kaip Įsinešti gėrimus, nu-varas”. Taip gali “nusirašyti” tik

! pradedami jau ir-.oksio metu prr 
'ežioje. Yra išdalinamos tam tik 
ros ankieios, kurias-reikia smul
kiai užpildyti.-prie jų reikia pa-

- fotografijas ir visa 
otdi atiduodant pridėti 100- — 
DM Įmokėjimą. Tada reikia 
laukti sovietų saugumo ręzulta. 
tų. Nuo to pareina, ai/gaūdi iš 
sovietų konsulato vizą-arųiegau-

Paprastąsias ilgai užtrunka ir 
: ’vlžipgavirdas ar atmetimas pra- 
‘.nešarrfao tiktai trumpai prieš ke- 
dione, o taria jau sumokama 1Į- 
kus--?ji itž kelionę šumai^pie 
4t)0. — Ankietas. išdalina, 
vijr.Ls info-rmąeijas suteikia, o 
paskui surenka, iižjiildytas ankie 
■.as. 'fotografijas ir pinigas tarn 
t:kri mokniai-nės kurie-ios vra 
žiuorui. bet ne vieta būtų jų pa
varde? čia iškelti, nes tai darn- 

• rna iię bet su^vadevybės
ir-.mokytojų žinia,bei pritarimui. 
Jei kam reikia, mokyklos perso
nalas dar padeda tinkamai an- 

r kietas užpildyti. Kadangi gimna- 
‘’z~oje dažnai pasitaiko vagystes, 
mokiniai negali laikyti pas save 

j didesnhi pinigu sumų. Todėl 
rstambesnės sumos yra persiun- 
. ciamps arba di rektoriui arba, ži 
nęma prieš tai susitarus, auklė
tojui ar mokytojui.

t

Kada jie mokiniui duoda pi
nigus už įmokėjimą kelionei : 
Lietuvą, fotografijoms ar galu
tiniam apmokėjimui, jie žilio, 
kokiam tikslui mokinvs aaun.t 
tuos pinigus. Tam turiu mštišką 
įrodymą iš susirašinėjimo su 
gimnazija, dėl mokinių pinigi
niu išmokė:imų su palies direK- 

(PerkeJta į 5-tą pusi.)

J. KLAUSEIKIS

LIKIMO KELIAIS SU S. ĮTIKIU
(Tęsinys)

Kunigui ranką buriuojantį tėvą nemačiau, 
nes klebonijos, kaimynystėje gyvenant dažnai su 
kunigais susitikdavo, klebonui į neatsitalkavotiną 
talką saviškius pasiųsdavo, kalėdotojams šaunią 
vakarienę paruošdavo. Tačiau, kai klebono buvo 
paprašytas sudaryti raitelių “eskadroną”, išmo
kyti vyrus dailaus jojimo ir su tuo būriu pasitikti 
Į Ylakių parapiją Įvažiavusį vyskupu Karevičių, 
tai tėve, kaip raitelių vadovo, pareiga buvo vys
kupą pasveikinti ir siekti rankos pabučiavimui.

A. Merkelis A. Smetonos biografijoje yra iš
spausdinęs kariuomenės vado prezidentui rašytą 

slaptą raštą, kuriuo siūloma nedelsiant Įsteigti 
koncentracijos stovyklą, Raštikio tame rašte ap
tartiems kenkėjams suvaldyti. Še tau ir demo
kratas, taikos metu siūlęs, steigti koncentracijos 
stovyklą.

Tas demokratijos apaštalas reikalavo, kad 
Merkys ir Smetona uždraustų žmonėms apie jį 

kalbėti
L ketvirtame tome yra “demokratinis” pa

goti, vimas sudrausminti ‘palaidą spaudą".
“Pro n; moria' baigiama šitaip:
“Ir pagaliau Klauseikio strapisnis baigia- 

vAkieč’u ž algyhns neigiamu atsiliepimu

^rjrami w

apie Lietuvos kariuomenės vadą generolą Raš- 
tikį. Nacių Gestapas Klauseikiui yra autorite
tas, kurį jis priima už tikrą tiesą, be jokių savo 
komentarų ar prieštaravimų,

“Aš būčiau buvęs dėkingas p. Klauseikiui, 
jei jis būtų nešališkai ir džentelmeniškai kriti
kavęs mano knygą, neniekindamas ir neužgau- 
1 rod amas jos autoriaus.”

Kadangi mano straipsnio pabaigos nepaci
tavo. o tik dar išvadas, tai iš tos pabaigos per
spausdinu :

Nuernbergo bylos dokumentų 31-me tome, 
389 puslapyje esąs vokiečių žvalgybos toks gen. 
Raštikio aptarimas? Jis daug kalba pigiu pa

triotizmu, neturi jokio aiškaus rimto apsispren
dimo, mėgsta pozą ir ordinus ir vidiniai yra 

tuščias.
Gal nemaloni kam tokia buvusio vado cha- 

rąkteristika, bet ji dokumentuota /ir paties S. 
Raštikio išspausdintais užrašais ir paveikslais 
paremta.

Taigi, mano straipsnio pabaiga nebuvo be 
komentarų, o prieštaravimų negali būti. Rašy
kis karo makslą gavo Vokietijoje, ten ne kartą 

lankėsi, vokiečiai ir 1941 m. išimtinai jį iš Ber
lyno į Kauną perskraidino. tad vokiečių žval
gyba puikiai ji pažino. 0 savo tuštybę yra išryš
kinęs rie tik toje pasakoje apie policininko pa
sveikinimą ir lenkų karčiamos kalbą, bet ir pa
vydu Merkiui garbės šaulio titulo (IV tomas, 
285 psl.) ir dar daug kartų.

I Nei vokiečių nei anglų kalba raštų apie 
.Nuernbergo bylą neskaičiau. Vertimas buvo 
spausdinamas “Dirvoje”. Gal Raštikis nepaskai
tė, gal nesupyko, bet “Dirvai” savo komentarų 
nepasiuntė. Aš tik tiek galėčiau apgailestauti, 
kad tą parašiau “Dirvos”, kaip šaltinio nenu- 
rodęs.

Nežinau, kaip generolo pasijausta, pei skai- 
tė taip pat nelietuviu rašto vertimą “Karyje” 

. 198^ m. pirmame numeryje, kur rašoma, jog 
Į “daug lietuvių aukštųjų karininkų buvę tik po
litinės kreatūros ir buvo nepajėgūs atlikti skir
tus. uždavinius ir jų sprendimu visiškai nesi
domėjo.”

VADAS, KURI KITI VEDŽIOJO
r Rašto Raštikis, jog VLIKas suskaldęs vi
suomenę Į partijas, bet kad jam, katalikybe ne
sigiriant, būtų; parūpėję froutininkaj suskaldę 
katalikiškąją visuomenę, knygoje neprasitaria. 
Prieštarauja VLIKui, kad baigus tame veiks

nyje darbą, nepadėjo i Amerika grižus susirasti 
dąrbp ų; net padėkos nęparsiškę.

Nežinau, kokią sutarti su VLIKu buvo su- 
daręs. Manytiną, kad algą ar atlyginimą gavo, 
jei nesiskundžia, bet klausimas, ar buvo sutarta 
kad VTJKas jam turės surasti kitą darbą? * Jei 
tokio sutarimo nebuvo, tai toks Raštikio skun
das yra tik. eilinis jo niurnėjimas, kad kiti jam 

nepadeda. Tai tik patvirtino mano 1983 m. iš
vadą:

Savo raštuose gen. Raštikis yra prisistatęs 
vadu, kurį’ kiti vedžiojo. Kitų prikalbėtas metė 
veterinarijos profesiją ir perėjo Į rikiuotės ka
rininkus. Atsikalbinėdamas, kitų prikalbėtas, 
ėmėsi pareigų, kurioms nesijautė turįs patirties 
bei amžiaus stažo.; Kai okupalijos nelaimė už
griuvo, kai iš kariuomenės rusai atleido, tik 
draugų prikalbėtas ir vadovautas pasitraukė į 
užsieni. Vokiečių okupacijai baigiantis ir rau
donajai armijai grįžtant, vadas žolelę laistyda
mas dejuoja, kad draugai ji užmiršo. Atsitikti
nai pravažiuojąs karininkas paėmė ir vadą iš 
Kauno, nuvežė Į Vilkaviški pas vyskupus. Ame
rikoje Balfo pirmininkas ir kai kas kitas buvu
sį vadą vedžiojo.

Kunigystė prisiminė skaitant nuolatinius S. 
Raštikio verkšlenimus ir vienos vienintelės k'ai 
dos apgailestavimus — kad jis nelaimę pet klaida 
užsitraukęs, sutikdamas būti kariuomene^ vad”. 
Tad ir ‘drįstu viešai nuomone pareikšti, jog pa
grindinė Raštikio gyvenime klaida buvo, kai jis 
išstojo iš kunigų seminarijos. Dabar, jei ne vys
kupu, tai tikrai monsinjoru butų savo gabumais 
prasimušęs, nereiktų dejuoti apie neturtą, neisi 
gytą dvarą, pinigų neturęjimą, ir kt

Baigiant tą likimo keliais pasivaikščioiim-'i. 
[verta prisiminti, jog ir Maironis dainavo, jog ? 
I t:o jau klikai... Ir šiandien nebe tie karininkai, 
I nebeklauso vyresnio ... Ir Galas’

*—Nanįien*'* t- v yir,.h 2?. 1935



H. VILIAUS
•y.’tča vėfetu be!»tfridaibiavo 

Vienybėj Lietuvninkų ir kun. A. 'k

Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot
o Scrantono vyskupo 
įšventintas kunigu (13- 

vėliau Chicagoje

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606$

DR. PAUL V. DAKGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Wt&tchesUr Community klinikom 

Medicina* direktorių*

1W8 S. Manheim RcU WeMchoMtr, iiL 
VALANDOSz 3—9 darbo dienoznis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

.Service 461-8200, Page 06058

, GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

. 3921 West 103rd Street 
y Valandos pagal susi ta rimą

Br. ALG. KAVALIŪNAS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechir-yr- 
gins venų išsiplėtimo hemo- 
roidų, gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, HL 60629
Teh: 585-2802

“ OPTOMETRISTAS
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149

ir “contact lenses’*.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2S30, 
fcsnaenciios telef.: 448-5545

Florida

Prostatos, inkstų ir šlapmnn 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 33710 

Tel (813) 321-4200

. Apdrausta® parkraustymas 
B fvairiŲ atstumu. 

ANTANAS VILIMAS
| TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYMAI

MOVING 

Leidimai — Pilna apdnuda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles, 

IL iERtNAS. TaL 925-8063

'L-ciU’s Aldai'’

^aaiemo til rwuv
VISOS laidu* U WCJkY

H4* W. 1lxi Mra«&

IfftrfrtfcM

VASARIO 16-tos D. GIMNAZI
JOS PROBLEMA

Atkelta iš 4 psi.

toriaus p. A. Smito parašu: “Ko
vo 12 d. vardas — kam buvau da-. 
ves 10. DM nuotraukoms pasidaj 
ryti vyžai Į Lietuvą... Kovo W ’jį 9_ 19 ^ 
d. daviau kam — vardas. 100.— j 
DM, kad galetų'padaryti įmokė
jimą keltinei 1 Lietuvą. _ “Taip 
pat visi žino,- koks mokinių; te- ( 
vas nuveža mokiniui iki Berly- Į 
no, kur uos- perima' tolimesnei i 

. kelione-. i fhp Į
Baigus su tomis kefionėmisij, 

visgi lieka viena opi problema: 1- 
kui- turi pasirieti užjūrių moki
niai. kurie nepriimami ar ne
vyksta Į okup. Lietuvą, nes ben- į 
drabučiai būna uždaromi. Kaip ' 
Vokietijos moksleiviai, kurie i 
atostogom vyksta pas tėvus, iš; 
JAV. Kanados, Pietų Amerikos' 

, . . . . A i ku Kam £aiew toks mokinyir kt. atvykę mokiniai pas te-- . - - = JJ * į Kuio Morkus .Martino net a me-
j uis mokytis šitoje gimnazijoje, 
1 povei J iš klasės į klasę be jokios

M. K. Čiurlionio paminklas Rasų kapinėse Vilniuje.'

1911 m. kovo 28 d. mirė M. K. Čiurlionis (gimė 1875
i ■ . ■ ■ ■ * •

k) 
ir 
K

vus vykti negali, tad kur jis turi 
dėtis?

Ar nereikėtų užbaigti tokių 
mokinių, kaip kokių ubagėlių, 
laikiną patalpinimą pas vietos 
"geras žmones”. Ne jiems yra pa 
tikėti mokiniai iš užjūrių, bet 
xik gimnazijos vadovybei ir jų 
pastatytiems auklėtojams bei mo

SOPHIE BARČUS 
frAOtJO ITMUAf VALAMOOf 

dienlilr Ir f kT**Han1*U’ 
otm 8:30 iki P:3R v*L ryta. 
Votix WOPA - 14W AM

Ujiravotf*

— Aldone Devkw 
ToIW.t 77 t-l MJ

FIS* MAPLJWOOO AVA 

CHICAGO

HGHl RtAP.T i

? x. - -. . 1 V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME- , 
>?.^iVLsBIKOJElJŽUOMAZGA ' ’

i r ‘. J <■ * /• s

-i. (Tęsinys)
Nag'us prikišęs i¥ naujasis Į,

žurnalistinį ir rašytojo talentą t 
įstojo į benediKtų seminariją

Beattie, Pa. ir po aštuonerhi me 
tų bu 
O’Hara
90), sykiu
i kardinolus iškilusiu Munddei-; 
nu. Pavikaravęs keletą mėnesių : 
lenku parapijai Na mice ke, Pa. 
buvę paskirtas klebonu lietuvių 
Pittston, Pa. parapijai-, jos klebo
nui k tin. J. Kolesikskui išvykus 
891 m. bušelyje klebonauti Šv.

Jurgio parapijon Chicagoje. Mi
rė jaunas (32 metų) plaučių Už
degimu, neišvystęs visų savo nė-- 
abejotinų talentų tarp Amerikos 
lietuvių. Jis vienus metais (1893-1 

894) buvo Susitdenljirrio kny-1

Kad jam arti širdies buvo Su
sivienijimo pradininkų idealas 
pakelti Amerikos lietuvius tau
tiniai ir kultūriniai, rodo laiš-

: x ■_ «,r ' y
Į kun. Kalesinsko ' ietą p.iškirtaš 

klebonas, Amerikoje ’išaugęs ir 
ršslmokstinęs kun. Juozas Zio- 
tožinskas (186^-1896). Jis vienuo
likos metų .ūtVyko su motina 
1375 m. Į Sfiamokin, Pa., iš Vi
žainiu parapijos, Suvalkų aps
krities. Lankydamas pradinę 
'Shambkine tarnavo prie Mišių- 
vietiiiėjė mišnoje bažnyčioje ir

' dirbo Mikė Tvtrrausko spaustu
vėje. bendradarbiaudamas jo

- . ■ > x • i-iii-į-r i t l«Štoj Liėitbviškoj Gazfetoj.if supadegus lietuvių kflbfte’ Gal,

jo ir Šliupo Lietuvišką Balsą. To 
kiu.būdu anksti susipažino su mė 239 protestuotojus prieš da-

kj/-tojams, todėl tik ji'ė vieni ga
ri būti aStsakmgi už pėms pati- 
ACviis vaikus.

Baigiant, visvren lieka neaiš

prisipažinkittie, kad tai yra be
veik gryna vokiečių gimnazijų, 
lik daug lietuviškas propagan-

Stanys Laurinaitis

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 

Urkiu visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

STASYS DAPKUS, Savin.
AUTOMOBILIŲ TAISYMO DIRBTUVĖ

4542 So. Western Ave. CLiffside 4-2241

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ

DOVYDAS P. GAIDASGERALDAS F. DAIM1D
EUDEIKIO KOPLYČIOS 

4605-67 So. Hermitage Aveiriue 
Tel.: YArds 7 • 1741 • 1742

4330-34 So. California Avehue 
Telefonas: LAfayette 3-0440 

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONĖD KOPLYČIOS

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St

24 Hour Service

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

I
I

(1885 m. nr. 5). Rašė: ‘’Ameriko- 
jfe galėtumėm aukštai pakilti, jei 
tik norėtumėm. Kas čia draus 

j turėti savas mokyklas, laikraš
čius, draugijas ir bažnyčias? Nie 
kas čia nedraudžia gyventi kaip . 
laisvi žmonės”.

Toliau jaunas Zlotcžinskas (21 
metus eidamas) rašė: ‘‘Mažai, - 
labai mažai iki šiandien žinojau 
apie Lietuvišką Balsą. Mislijau 
nesykj ir sau:sakiau: Dieve Vis- 
galini^asj dėlko, lietuvninkai taip : 
žemai -stovime? Europoje mūsų 
tėvynę,sudraskė,/) neprietelius 

; mus išbarė. Amenkcje nors vai-' 
n i esame bet apie mus mažai 

, svietas žino”. Jis nurodo, kad 
Amerikoje lietuvių jau daug, 
bet maža girdisi apie “prisikėli
mą lietuviškos dvasios”. Kcdel- 
pasaulis taip mažai apie lietuvius 
žino? Sako: “Jūk ėsame žmonės, 
kaip visi-, esame labai sena tau
ta”. Nurodė, kad “visi turime 
rankas ir sielas, bet nenorime jų 
pašvęsti darbui del visų; rūpi
namės tik kad šiandien turėt u- 
mėrt pavalgyti, o kas rytoj bua,| 
galvas mažai skaudiname”.

((Bus daugiau)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

P E T K Ų S
'" TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Y - Telef. 476-2345

* TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAAIS PASTATYTI

visa pirmaj

— Pietų* Afrikos policija suė-

sveikina savo klientus ir prietelius bei arti 
niuosius, linkėdamas visiems sulaukti

185 N. Wabash Ave. Chicago, Ill 
Tel: 263-5826

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, III. 60650 
Tek: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai: 
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštės automobiliams pastatyti

sveikiname Naujienų skaitytojus 
iY Mūsų įstaigos rėmėjus.

JOSEPHINE SIMAITIS, VIKTORAS SIMAITIS, 

SYLVIA KRUMP’LIEXe. ROMA MASTlENft, VLADAS 

šiMATflS, JUOZAS KINDERFS, RAIMUNDAS MERKYS.

ALOIS REGIS. DIETER GtNTILAS, Lt’DVls J.

MIRONAS ir PAI L J. GALVYDIS.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS I
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

....... . ..... '

MMMM—win    1RBT—Mff

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIV DIREKTORIAI

1446 South 50th A venue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2- 1 0 03

ŠIMAITIS

• REALTY

2951 West 63rd St Tel. 436-7878

" ■■ ■ ................. ..... i 5 Naujieną, Chicago, 8, III. mumI v. March 28, 1985



menas
SAVININKAS PARDUODA

linkime visiems savo klientams

Lithuanian Restaurant
Gaminame geriausius lietuviškus valgius,

sekmadieniais

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Filadelfijos Federalinė Liberty 
Taupymo ir Paskolų Bendrovė

Siuskite Lietuvių Fondo įgalio 
jimus Zuzanai Juškevičienei

•606 S. K»dz1« Ava. 
Chicago, Iii. 60629

Tel: 778-8000

turė- 
ežero

C. S. CHELEDEN, 
Emeritus pirmininkas

CLEVELAND, OHIO
RUOŠIAMA ŠV; JURGIO 
PARAPIJOS ISTORIJA

ENERGY
WISE f-

sveikiname gimines, draugus, pažįstamus 
ir lietuviškų organizacijų bendradarbius. 
Taip pat sveikiname mūsų Elektros Įren
gimų ir Pataisymų Bendrovės klientus.

advokatų draugija 
V. BYLA1TIS * 

k V. BRIZGYS | 
Darbo vakndoa: <

TORN GIB ATTIS 
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Avė.
(312) ;'«b-8700

4514 So. Talman Avenue 
Chicago, IL 60632. Tel. 927-3559

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

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.

■Visiems -linkime LAIMINGŲ 
VELYKŲ ŠVENČIŲ!

GOVERNMENT HOMES 
from §1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. GH-6917 
for information.

— Kovo 17 d. Marquette Par
ko Lietuvių parapijoe bažnyčioj 
surinko -$2,000.00 aukų Ameri
kos pagalbos fondui.

vo įgaliojimo siuntimas LF va
dovybės nariams,būtų lik vi?ncs 
partijos užmojų ir jų planų rė
mimas.

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Dr. Birutė, Klaudijus ir Aušrelė 
Pumputis

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
Knygos kaina - $3.95 (su per
siuntimu). •/

LIBERTY FEDERAL SAVINGS 
' AND LOAN ASSOCIATION 

Att: Mrs. Barbara L. Elias, 
Director of Shareholder Relations

202 North Broad Street, Philadelphia, Pa. 19102
Suorganizuota, kaip Filadelfijos Pirmoji Lietu

vių Namų Statymo ir Paskolų Bendrovė 1901 metais, 
sufederalinta 1942 metais su $360,000 kapitalu, o 1984 
metais josios turtas siekia virs trijų šimtų milijonų 
dolerių.

RENTING IN GENERAL
N u o m o >

ir draugams
HEALTHY FOOD

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.: 
Dilelis butas savininkui Geras inves
tavimas.
3 butų mūrinis su garažu. Pelningas' 
pirkinys, <
Didelis, grąžai įrengtas bungalow. 4 
Nebrangus.

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745$

Taip^pat daromi vertimai, guminį 
iškvotimai, pildomi pilietybes pra- 

*^šymai ir kitokie blankai.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
£B ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKXJIMAI1.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

LIETUVIŲ MEDŽIOTOJU IK MEšKERK/rŲjŲ 
z ' ' KLUBAS E AST CHICAGO

CICERO, BOULEVARD 
MANOR

Advokatai
GINTARAS P. ČEPtNAS

Dirbo valandos: Kasdien: nu«
9 vai ryto iki 6 vaL vakarą

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 tiL £
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
1645 West 63rd Street

Chicago, Ilk 60621 -

BUTŲ NUOMAVIMAS
B MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

B NOTAR1ATAS • VERTIMAI

DOMESIO
62-80 METŲ AMi VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečio! automobilio 
liability draudimas pensininkans. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ava- 

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

ALTo skyriaus valdyba pasvei
kino VLIKo pirm, o ALTo gar
bės pirmininką dr. K. Bobelį, 
linkėdami sėkmingo darbo atei- 
tyje.

Metų bėgyje tikimės paruošti 
platesnį, viešą skyriaus 10-mc- 
čio minėiima.

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak.

GRAŽINA SANTOSKI, sav.
3236 S. Halsted St, Chicago, Ill. 60608 

Tel. 326-2724

I. BACEVIČIUS — BELL REAL
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Išnuomuojamas miegamasis 
kambarys, privati vonia, s61165- 
nio amž. švariam vyrui. Skam
binti 737-0617.

1L.EKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto
Dirbu Ir užmiesčiuose, frott, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

<514 S. Talman Ava, 
Tol. 927-3559

Įgaliojimus- siųsti man šiuo 
adresu: 1616 So. 49 Ct„ Cicero, 
ILL. 60650.

Homeowners insurance
Gtxxfservicė/G6od prica '• 

F. cZapolis, - Agent - 
320816 W. 95th St č.

Everg. Park,-Iii. (7,^..
60642 - .424-8654 

tex Fim Frv CWfr Ctafrwr .1; j
Meat Q«cm : t a—pu Jbaifr > mmi a

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

£212 W. Cennak Road Chicago, HL T»L 847-7743

G kambarių mūrinis, iškelti pa
matai, 3 miegamieji, kabinetinė 
virtuvė, plati erdvė valgomaja
me, puikiai įrengtas rūgis, vieta 
atsigaivinimui. Platus įvažiavi
mo takas, 2Ų, automobilių ply
tų ir raudonmedžio garažas. , 

Patogiausias namas šeimai. 
Tik pamatę įsitikinsite. Apžiūįr 
rėjimui angliškai telefonuokite 
863-0069 arba 656-3339.

— Giesmių vakaras įvyks nau
jai pašventintais vargonais š 
sekmadienį, kovo 31 diena, 5 v 
va. Tėviškės bažnyčioje, esan 
čioje 6611 S. Troy, Chicago^ HI 
20629.

Visi LF-do nariai, siekiantie 
ji demokratijos,teisingumo Lb 
do veikloje, ypač Fondo pelno 
komisijos skirstymo veik
loje, kviečiami savo įgaliojimus 
siųsti partijos opozicijos žmo
nėms. LF-do suvažiavimo Įga
liojimus mielai priimsiu, atsto
vausiu ir aš. Z. Juškeviečinė.

Parapijos istoriją rašo rašyto
jas ir žurnalistas Algis Rukšė
nas. Kad veikalas išeitų kiek ga
lima pilnesnis ir tikslesnis, re;- 
kia sukaupti kiek galint daugiau

Ateinančiais metais šv. Jurgio 
lietuvių parapija Cleveland^ 
;'\ę> 90 rr.etų sukaktį- Ta proga 
parapija ruošiasi išleisti savo 
i-tori ją.

Lietuvių Fondo metinis na
rių suvažiavimas įvyks š.m. ko
vo mėn. 30 d., Jaunimo centre. 
Išsiuntinėtas ir kvieslys Į suva
žiavimą, kumuo prašomi na
riai, negalintieji asmeniškai da
lyvauti suvažiavime, įgalioti ki
rtus narius; įgaliojimus siųsti 
LF,V-bos ax Kont.kemisijos na
riams. Pateiktos ir pavardės, 
visas sąrašas. Gi kaip jau žino
ma, LF. vadovybė veikia vienos 
partijos kontrolėje, kaip ir LB- 
nė. O kur tik reiškiasi asmeni
nis ar partinis dominavimas, 
ten objektyvumo, teisingumo 
visuomet jau trūksta... Tad sa-

šiemet liepos 20 dieną 
sim išvažiavimą prie Bass 
Matiukc sodyboje. Tą dieną žu
vautąja! turės pirmenybes- Už 
pagautą didžiausią žuvį bus duo 
dama pinigine premiją.
į Pirma vieta — 30 del., antra 
Vieta — 20 doi. ir trečia vieta — 
10 dol.

Po pirmenybių seks narių šei-

kios medžiagos turintieji (doku
mentų, nuotraukų, aprašymų, 
korespondencijų, atsiminimų, 
etc.) prašomi jas pasiųsti ar pri
statyti parapijos klebonijai arba 
susisiekti su A. Rukšėnu (tel. 
486—8204) arba K. Civinsku 
(481—0162). Visa panaudota ar 
nepanaudota medžiaga bus sau
giai laikoma ir sugražinta.

šiuo metu parapiją administ
ruoja trečios kartos lietuvis kun. 
Juozas Bacevičius — E-acevice.

šv Jurgio parapija Clevelan- 
■le lieaivių gyvenime yra suvai- 
c.inusi labai svarbu religinį, kul 
tūrinį ir švie' mo vaidmenį. Per 
daugelį metų ji buvo Clevelan- 
do lietuvių religiniu ir tautiniu 
centru. Per jos mokyklą yra pe
rėję tūkstančiai lietuvių vaiki:, 
kuriu ne vienas ir šiandien da
lyvauja lietuviškame gyvenime.

Po Antrojo Pasaulinio Karo 
naujiems ateiviams kuriantis 
Clevelande, šv. Jurgyje pradėjo 
veikti Ltuanistinė mokykla, ku
rioje per eilę metų mokėsi šim
tai lietuviuku ir lietuvaičiu.

Literatūra — žodžio 
operuojama įvykiu atpasakoji 
mais.

RALINĖ LIBERTY TAUPYMO IR PASKOLŲ 
BENDROVĖ, Filadelfijoje vadinama lietuvišku ban
ku, tapo pertvarkyta i akcijų korporaciją. Jie at
spausdino ir pardavė 881,449 akcijas, tokiu būdu 
$8,400,000 padidindami atsargų fondą, kuris dabar 
siekia $23,900,000. Akcijos dabar kiekvieną dieną 
duodamos ir paskelbiamos daug laikraščių finansų 
skyriuose ir “Over-The-Counter market” (OTC) su 
šiais ženklais LFSL-PHIL.

Mūsų akcijas galima pirkti ir parduoti bet ku
rioje akcijas pardavinėjančioje įstaigoje. Kas nori 
gauti finansines informacijas, prašomas rašyti šiuo 
adresu: ,

I mii ū svečių pasivdišinima« - 
gegužinė. Čia klubas vaišins vai 
ciais ir gėrimais.

T?ip pat ruošiamės ir rudeni 
Į iiiam baliui. Data dar neliūsta 
' tvL'i.

St. Petersburgo ALTo sky
riui, nuo įsikūrimo 1975 m. rug
sėjo m- 22 d., sueina 10 metu gra 
žios, našios darbuoties.

Darbai įvairūs: Dalyvauti 
Centro suvažiavimuose, Kongre 
se, telkti lėšas Vasario 16-tosj 
rinkliavoj, ruošti išvykas į ganu! 
tą, gaminti karts nuo karto pie-1 
tus Lietuvių Klube ir panašiai.}

Kas liečia visuomeninį darbą, 
ALTo skyrius rengia pranešimus 
plačiai visuomenei apie. Lietu
vos laisvinimo darbus, rašant 
laiškus įvairiomis progomis val
džios pareigūnams, jungiantis 
į darbą prieš OSI ir visur kur 
tik reikalinga paremti tėvynės 
laisvinimo darbą.

Turime St. Petersburge stip
rius ramsčius, buvusį ilgametį 
centro pirmininką dr. K. Bobe
lį, dr. K. Šidlauską ir taip pat 
buvusį generalinį sekretorių 
kun. A. Stasį.

Šv. Kazimiero dienos proga,

Tai vienintrlė lietuvių Spor
to organizacija Indianoje. Spo 
cialiame susinn-me išrinko nau- 
įią valdybą su energingu pirmi
ninku Kaziu Balt. Kazys nors 
Lietuvos nėra matęs, bet gerai 
kalba lietuviškai, šalia Medžio
tųjų ir Meškeriotojų Klubo Ka
zys dar darbuojas Amerikos 
Lietuvių Taryboje. Amerikos Le 
gijonierių Vytautas postui Šv 
Kazimiero parapijos komitete.

1985 metų Medžiotojų ir Meš
keriotojų Klubo valdybą sudaro 
sekančiai:

1. Kazys Balt — pirmininkas, 
5 2. Walter Ruzgą — vice, pir

mininkas,
3. Alex Špokas — kasininkas,
4. Alex Navarde.uskas — sek
retorius,

i 5. J. Navikas ir B. Tunkevi
čius — nariai,
6. A. Vilirtis — sporto vado
vas šaudymo pirmenybėms,
7. J. Navikas ir Alex Špokas — 
vadovai žuvavimo pirmeny
bėms,
Knygų revizijos komisiją su- 

Į daro: R. Nemickas, Juozas Ne- 
verauskas ir W. Juskin.

Klubas kasmet remia pinigine 
auka lietuvišką veiklą. Aukoja 
spaudos reikalams Altui 
artistinei mokyklai ir t.t.

Gebiamiep!
Atnaujindamas metinę pienu 

meratą, šreikšdamas pagarbą ir 
padėką p. J. Klauseikiai už tą 
puikų rašinį “Likimo keliais su 
S. Ras ik i u”, pridedu 1C dol. 
“Naujienoms,” dovaną.

Kartą Floridoje, St. Peters
burge kap B. Michelevičius pa
pasakojo, kaip gen. S. Raštikis, 
;au po užmezgimo diplomatinių 
santykių su Lenkija, oficialaus 
vizito pas Varšuvos ponus, grį
žęs Kaunan, labai gvrė lenkus 
ir džiaugėsi turį gerus santy
kius su jais. Matomai, gerai pa
vaišino.

Skaitant tą p. Klauseikio rasi-, 
nį, man prisiminė Zarasų Rink
tinės Švedriškės šauliu būrio va
do, Sibiro kankinio, Mykolo 
Gimžausko savotiškas posūkis, 
barant šaulį: “Žemė verkia, kad 
toks šaulys ant jos vaikšto”. 
1939-19^-0 m. tas posakis tiko S. ' 
Raštikiui — “žemė verkia, kad 
toks generolas ant jos vaikšto”

Būkit sveiki ir linksmi! j-
Su pagarba: . į

Dengiame ir taisome visu r& 
siu. st ogus.. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

1 ARVYDAS KIELA > 
. 6557 S. Talman Avenue ;

y A ; . Chicago, IL 60629 5' 
434^9655 ar 737-17ĮZ

* * ' ■

Miscellaneous ?
Jvslrūs Dalykai/ .




