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VLIKo PRITARIMAS ŽYGIUI SKANDINAVIJON . . - I
ryžto žygis Skandinavijoje yra 
nepaprastos svarbos įvykis. 
VLIKas yra labai suinteresuotas 
jo pasisekimu bei gausiu hetu- 
vht dalyvavimu ir jam įgyven
dinti paskyrė 6Q.C00 dolerių. 
Tai suma, .kuri žymiai viršija 
ankstesnės VLIKo - Tautos Fon
do metines sąmatas. Ižde ne tik 
nėra atliekamu lėšų, bet joms 
papildyti būtinos gausios aukos- 
Tačiau žygio svarba ir pramato- 
ma politiška nauda Lietuvai yra 
didesnė, negu rizika, žygis bū- ’ 
tų neįmanomas be lietuvių įsi- 
pareigfijimo jį remti.

Europos spauda nuo praėju
siu metų, vidurio, žygiui paskyrė 
kelias dešimt straipsnių ir jie. 
dažnėja. Jau vien ši propaganda 
yra verta išlaidų. Žygiui prasi-,- 
dėjus, spaudos, ir televizijos ko- ' 
respondentų ir politikų dėmesys 
bus daug didesnis, ypač, jeigu ; 
jame'dalyvaus nė tik vyresnieji,' 
'bet ir jau svetur gimęs musų' 
jaunimas. |

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini- Į 
■mo Komiteto valdyba pritarė £1” 
baltiečiu‘Taikos. ?r Laisvės ryžto 
žygiui Skandinavijoje praėjusių 
metų vasario mėnesį ii pradėjo 
energingai šiam įvykiui moštis.

1984 m. birželio mėnesį VLIK
as paragino Pasaulio Liėtiivių 
Jaunimo Sąjitngos pirmininką 
jungtis prie jaunime iškylos Bal 
tijos -jūra. PLJS valdyba liepos 
17 d. nutarė iškylą remti:

“... esame pasiruošę dirbti kar
tu su visomis organizacijomis, 
kurios remia, šį projektą. Narė- 
turrre, kad visos lietuviškos or
ganizacijos vieningai stotų įgy
vendinti ši įvykį”. ■’ r - ’ /

Žygio informacijai platinti ir 
dalyviams registruoti Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Jaunimo Są
junga paskyrė p-lę Ingridą Pet
rauskaitę. D.-B. Lietuvių Sąjun
ga žygi remia nuo praėjusių me
tų pabaigos ir renka aukas per 
Tautos Fondo atstovybę Angli
joje- ’ ■ ’ ' ■' :• ■■ ■ ”■ : ję

Amerikos Lietuvių Taryba va 
sarįo pradžioje išplatino tūkstan
tį VLIKo^paruoštų pranešimų 
apie Kopenhagoje. įvykaifniį Įau 
vietų Sąjungos teismą ir ‘ PabaJ- 
tiecių Taikę£.<£F; Laisvės išvyką 
Skandinąyil&^Į,^:;; - ?>_.

Prie^šyyl^į-Bąwjos jūrą pri-.' 
si dėjn®^^š«ufiėr^flęfeivii^ Bęn- 
druoj|4ięs i^ldyba,- rkuri:??; š.p>. 
kcvtJĮžū^tąip stfsakė isvyitoą or- 
•jadozatorių 'latviu atstovui?; Čir . .
kaboje: A.c. .U j ar jų'grupių’ dalyvavimo išlai-

“PLB valdybą ^eikina pą&J- 
tiečių jaunimo iniciatyvą keliant 
Pabalti jo. valstybių- - hgprfld^11-- 
somybės Jdausįmą tarpiau tipei-e 
plotmėję/haujuis būdais,’SpkaipTSŠūiąačijose, ir siekti, paramos 
Taikos ir Laisvės išvyka. Mes < . ,
pritariame šiam įvykiui ir'ke- Prie k kuj
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Prezidentas Reaganas Įsakė nutraukti visus preky
bos, aviacijos ir jūrų susisiekimo ryšius su Nicaragua.

VEŽIKŲ UNIJA PATEKO Į SUKČIŲ RANKAS
■ - N . * *- ■ <

Jaunimui, be abejo, reikalin- Unijos pirmininkas Jackie Presser gavo $300,000 algbs 
ga parama šiame žygyje daly
vauti Jeigu iki šiol žygio te

WASHINGTON, D. C. — Fra
-Tautos. Fondas, tai dabar atėjo eitirs mėtau gatrigr Amerikos 
laikas, kad prie jo vvkdym<> vežikų unija pateko į sukčių ran. 
jungtųsi visos patriotiškos lie- ^as. Jie .naudojo vežikų moka- 
tuv^įnizacijos ir asmenys. ’ mns asmeniškiems tik£

\ ; pinigus namų st^-
tybal, b tos statybos nebuvo. Ve- 

dyti alkomis Tautos Fondui. Ga įikai keliais atvejais, bandė at- 
lima jį -parodytu.d^lip'€pat prisi- skąitomybe tvarkyti, bet nepa- 
dedąnb piie atskirų jaunuolių jėgė- Vadovybėn patekę sukčiai 

rasdavo įvairių kliūčių ir dar
bininkų reikalais visai nesirū
pino. Turėjo įsikišti prokuratū
ra ir patraukti teisman valdy
bos sukčius.

dų. Raginame jaunimą pirmiau
siai ieškoti savo 'kelionės rėmė
jų gyvenamoje ? aplinkoje, pas 

•u i pritariančius asmenis, vietos or-

centrinėse organizacijose, kurios

tiname padėti, reklamuodami: ją r’^ ^ektyvim yr.a šimteriopai 
per Pasaulio Lietuvių Jeunifnnj P^-ėgesnės. nėi VLIKas - Tau- 
Sąjungą ir skatindami lietuvių] 
bendruomenę, o ypač jaunimą, 
joje dalyvauti ir ją remti”.

Vokietijos Lietuvy Jaunimo 
Sąjungos valdyba kreipėsi Į 
VLIKą,-prašydama piniginės pa 
ramos dalyvavimui išvykoje. 
Prašymai lėšomis dalyvavimą 
paremti; taip pat gauti D. Brita
nijoje ip Kanadoje iš Venecue- 
ios. u : ,

Jaunimo! Pigesnės, nei VLIKas - 
tos Fondas.

ELTA

MARIJĄ SIMS LAIDOS 
TAUTINĖSE

Detroite mirusios Marijos Sims 
palaikai sudegint; ir atvežti į 
Čikagą. Geg. 3 dieną L vai. ur
na bus palaidota Lietuvių Tau
tinėje šalia josios vyro. Laido- 

. tuvėmis rūpinasi Lietuvių Tau- 
Pabaltięčių Taikos ir Laisvės’ tinė Sąjunga.

kas. Jie.naudojo vežikų moka-

pinigus ėmė iš 4 Įstaigų 
darbi s ir į ' C. * 
catorius Fi^Sf&aanas nei 
negeresnis už pirmąjį.

Unijos buvo steigiamos 
b i ninku būklei pagerinti, 
kai kųyios pateko į sukčių 
kas.

įyaiiijĮ sumų konfis-
kiek

bet
ran-

GEORGE BUSH NORĖTU 
KANDIDATUOTI

Prczidento nutarimas paveikė visą Centro ir Pietų
Amerikos vyriausybes ir gyventous

NUTRAUKĖ VISUS LAIVYNO IR AVIACIJOS
RYŠIUS

WASHINGTON. D. C. — Prc- 
z:der.tas Reaganas, patyręs, kad j 
Gorbačiovas kalbė<iamas su 
vykusiu Nicaraguos prezidentu’ Jie buvo sutarę, nuversti Somo- • 

zą, pravesti laisvus rinkimus. 
Bet tokių rinkimų per 3 metus 
nepravedė. Prezidento rinkimus 
pravedė klastinga’, kaip Lietu
voje ‘’liaudies seime”. Buvo tik
tai sandir.itsitų kandidatas Da
niel Ortega. Gyventojų daugu
ma tokiuose “rinkimuose” ne
balsavo. Išrinktas “Daniel Or- 

; tega’’. Dabar jis Nicaraguos vac- 
pasi- 

?išo sutartis. Toks elgesys suda- 
, io pavojų Amerikai, todėl prez. 

ir ėmėsi apsaugos prie

kraštą.
Prieš diktatorių Somcza ko- 

i vojo visi Nicaraguos gyventojai.

praeitais metais vežikų unijos' 
pirmininkas Jackie Presser ėmė 
keturias algas iš įvairių komite
tų ir Įstaigų. Iš viso jis perei
tais metais paėmė S330.009 j

Harold Friedman, artimiausias' 
Presserio bendradarbis taip pat 
paėmė daugiau pusės milijono 
dolerių algos; Jo alga i mažesnė 
už Presserio algą tiktai ?18.000.

Praeitais metais Presser gavo 
$224.000 metinės algos, kaip 57 
vežikų unijos skyrių pirminin
kas $59.500 ėmė kaip vežikų 
unijos tarybos pirmininkas, ir 
$18.000 už Ohio vežikų unijos 
konferencijos pravedimą. Kitas 
sumas sudarė įvairūs kelionės
priedai, moteliai, maistas. I

Dabar dolerio vertė gerokai 
sumažėjo, bet unijos pirminin- 

į kui išmokėti virš pusės milijo- 
. no doleriu į metus yra unijos 

pinigų grobimas. Jojo bendra-
(Nukelta Į 6 psl)

WASHINGTON. D. C — Vi
ceprezidentas George Bush va
kar pareiškė, kad jis organizuo
ja komitetą rinkiminei kompa
nijai. 1988 metais bus preziden
to rink'mai bet jis nori viską iš j 
anksto sutvarkyti, kad laiku* ate ’ 
jus jis jau būtų pasiruošęs. Svar j 
b;eusia. jis nori pasirūpinti pi-j 
nig.Vs. Rinkiminei kompanijai S 
reikalingi pinigai. Juos reikia) 
-iš anksto pasirūpmti.

Prezidentas Reaganas pasirin
ko George Bush viceprezidento ; 
pareigoms, nes žinojo, kad jis j 
turi siekio^ tokios politinėm įta
kos. Teksas valstyjoje. Pasirodo, 
kad jo įtaka ten nėra tokia di-{ 
dėlė, bot Ji vis dėlto padėjo. Ne- j 
atrodo. kad viceprezidentas 
Bush būtu tinkama^ prezidento i 
pareigoms, bet visus prezidento į

kaitom. Nespėjo prezidentas iš
skristi, tai 19 respublikonų sena-, 
torių .persimetė pas demokratus. 
Jie turi būti perrinkti naujam 
terminui, tai bijo, kad nepraras
tų vietos senate. Pasiliko prie 
tos paėibš Huomouės tik demok
ratų senatorius John C. Stennis 
nepersimerė, bet demokratai lai
mėjo. Kaip dabar stovi visas rei-,, 
kalas, tai pakaitos socialinės ap- 
draudos nebus.

Nebent grįžęs prez Reaganas, 
norėdamas pravesti biudžeto 
reikalus, vėl šauktų respubliko
nus ir ragintų grįžti prie buvu
sio susitarimo. Sen. Dole 
ruošia dirvą tuo reikalu.

Daniel Ortega, prižadėjo suteik-) 
ti Nikaraguos ekonomine ir dip- ■ 
lomatinę paramą, įsakė JAV! 
biznieriams nutraukti visus pre
kybinius ryšius su sar.dinistų: 
valdoma Nicaragua.

Be prekybos ryšių, oreziūen- 
tas uždraudė Amerikos laivynui ■ 
ir aviac’jai skristi į Nicaraguos i 
teritoriją. Valstybės departmen- 
to pareigūnams pranešė apie šį' du važinėja po Rusiją ir 
nutarimą ir įsakė imtis priemo-; 
nių jį vykdyti.

Diplomatai numano, kad šis j Reaganas 
prezidento nutarimas turi aide-j monių. , 
lės Įtakos pačiai Nikaraguai, bet i 
jis pasieks kitas Centro ir Pie-į 
tų Amerikos valstybes. j

Prez Reaganas nutarė nutrauk' 
ti prekybos ryšius su Nikaragua 
ne dėl Gorbačiovo pažado teikti 
paramą Nikaraguai, bet dėl ats*

REAGANAS BUS EUROPOJ
10 DIENU

BONA, Vok. — Prez. Ronald 
Reaganas, Įvairių patrėjų lydi
mas, vakar pasiekė Boną, Vaka
rų Vokietijos sostinę. Pieziden-

tovų rūmų , .demokratu aauguĄ tą vokiečiai pasitiko su didele 
mos nutarimo"“- neskirti jokios ' pompa, atvvko pats ’ kancleris, 
paramos kovojantiems už demo- šaudė kanuolės, grojo muzika, 
kratinę santvarką NikaraguoC t o

jaii

NETVARKINGAS ETIOPIJOS 
ŽYDŲ IŠVEŽIMAS

Aran, Jordanija—Sudano ka
ro vadas Sivon ai Dahah pareiš
kė, kad Sudano karo vadovybė 
nutarė traukti teisman tuos Su
daro pareigūnus, kurie labai ne
tvarkingai leido vežti Etiopijos 
žydus į Sudaną, o vėliau iš Sa- 
dano Izraelio aviacija juos vežė 
j Izraeli, Graikija. Austrija ir ki-

gyvente-
Vi-

KALENDORĖLIS

Ispanijos kara 
dienj suruošė vakarienę prez. Reaganui.

Prezidentas susitiko su Vokieti
jos prezidentu Weizsackeriu.

Gegužės 2. 3 ir 4 dalyvau* 7 
valstybių posėdyje, kuriame bu > 
sprendžiami Tarptautinio f r.an- 
sų fondo reikalai ir parkeles tie- 
turtingems valstybėm.

Gegužės 5 dieną jis aplankys 
Dachau stovyklą, kur žuvo daug 
naciu suimtų žmonių. Tą P’>cią 
dieną užsuks į Bitburg kapine-;.

Gegužės 7 pasimatys su Ispa
nijos premjeru Gonzales. Gegu
žės 8 pasakys kalbą Europos par
lamentui. Geg. 9 pasikalbėsbe .

Sandiništai gali gauti bet ko
kią paramą iš Sovietų Sąjungos, 
jie gali padėti iš Nike raguos iždo 
pageidaujamas >umas, jie gaii‘ 
rasti oficialius pasiteisinimus, o 
Nicaraguos opozicija niekur ne-1 
gali gauti jokios paramos. Prezi • 
dentas žinojo, kad atstovu rū 
mų nutarimas paliko labai sim-;' 
kų įspūdį Nicaraguos
jams ir visai Pietų Amerikai, 
si žino, kad kongreso nutari 
paliko prezidentą bejėgi.

Prezidentas nėra visiškas
lėgis. Amerikoje veikia Pavo-j Portugalijos premjeru Soares
jaus įstatymas, kuris duoda pre
zidentui didelę galią Pteziden- 
tas turi daugiau infoimacijų, 
negu bet kuris kongrese- atsto
vas. Jam yra uišku, kad Nica- 
ragnoj valdžia pagrobė sandmis- 
tai, buvusio kovotojo už gyven 
tojų |>agrindincs žmogaus teise> 
Sandino, kinis n.i:c piies kele
tą metų, bet kurio š.J-ninku gru 
pei vadovavo m;. k\ 
pagalba d.ibar valdo 
munistų Nicara<nu 
Mažas dų skaičius 
sandir.istu v\ ubu-vi

vakarieniaus su Portugalijos pre 
zidentu Romalio Eanar

Geg. 10 grįžta i Wa?hingtcną.

— Tei^ė;?.s rr’tarė išsiųsti ju- 
gcslavą Volraj Briim JugosL- 
vi on už irklavimą JAV imigra
cijos pareigūnams. I š > i u n ti ir ą 
hanJv< dėti, nes senis setfga.

Sudanas neturi jokios sutar
ties su Izraeliu, o vis dėlto Su
dano valdovas Gafar Nimsiri lei
do Izraelio lakūnams atskristi Į 
Etiopuos pasieni, prisikrauti pil- 

Reagano įpareigojimus j‘s atliko ■ ną lėktuvą atvežtų Etiopijos žy
dų ir vežti jucs Į Izraelį. Ten 
jiems pastatė namus. įvedė ge- 
są, vaniknį ir liepė gyventi, bet 
ji? prie lokio gyvenimo nebuvo 
pripratę. Jie kalbėjo Abraomo 
kallia. nes tada j:e atsiskyrė nuo 
Palestinos žydų, atvyko į Etio
piją ir ten gyveno ik: šio meto.

Dabar dar yra senų žydų Su
dano stovyklose, niekas jų neiš
veža. Jų yra Izraelyje, kurie t? 
bekalba žydiškai. Jie nori grįžti 
j Etiopiją, prie kur os jie buvo 
buvo pripratę. b?t Sudano 
das. buvo leidęs Etiopijos

ganą gerai. Visi supranta, kad, 
gerai atlikti ĮpareigO'imą jau, 
yra didelis dalykas bet sufor
muluoti įp.i regoj ima ir išaiškin
ti ji jau s’-arbesnis dalykas. Ar 
jam kils mintis negeram darbui i 
imtis?

SOCIALINĖ APDRAUDA
NEBUS PAKEISTA

WASHINGTON. D. C. — Pre- j 
zidontui Reaganui išskridus į: 
Europą, sen ritas 65 balsais prieš: 

į 34, atmetė komiteto sutartą pa-' 
i kaitą soči ,linės apdi atidos. Bu

vo sutarta trims metams palikti j 
I dabartinę socialinio draudimai 
' mokestį tokį koks jis dabar yra į 
Net jeigu pragyvenimas kiek ir 

I pabrangtu. 'Ocialinę apdraudą

va-

narna, kad sekiy Shultz -ga- 
iuntimą sergančio A. Acto- 
?i;‘us sustabdyt 
kė 85 m amži

nes jis jau 
us. Jis bu-

Gegužės 5 d. šv. Pijus V. 
Traidenis. Girtrždirtas. !

” ' -I
Gegužės 6 d. šv. Jonas Lot.,

PutoTm, Baltuolis, Suvertas. , j
Gegužės 4 d. Šv. Monika, šv. palikti tą pačią,

i Florijonas, Beržą*. Mintautė. j PreZ Reaganas buvo priešin
1 Carlos ir j° žmona ketvirta-! Saulė teka — 5:47, leidžiasi šioms pakaitoms, bet įam

— 7:50. Saulėta, šiltesnė.

- Mitinai 
Gary Dot-on 
kalėjimo, vėl 
kalėjimo.

padėjus užstatą, 
praleidęs 6 metus 
šieista.s iš Dixon

riejo
j mstei

AUSTRIA

ROMANIA

6UL

ilMRIi

labai riipeo pravesti balsavi
mus, tai ji> sutiko su šiom pa-

— Vežikų unijos pirmininkas 
Jackie Presser į m-tus gauna 
755 717 algos. < '

Nicaraguos prez. Daniel
Maskvos, užsuko Į Jugoslaviją, prašydama 
Jis atsisakė kalbėti apie prez. Reagano 
traukti ryšius su komunistine Nicaraguo.

Ortega, grįždamas iŠ 
paramos, 

nutarimą nu



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

★

ARTIMO RANKA

O aš. navvzdž ui, draugai, nuo- kažkoks žmogus, gal būti, kai-
.metis, kivirčijasi su sargybiniu. 
Sargybinis neleidžia jo į štabą, 
o jis laužosi. Be kitko, pusėtinai 
delikatiškai laužiusi — nusiima 
kepurę ir lenkiasi.

Tada aš beldžiu į langą.
— Praleisk.
Sargybini.' patraukia pečiais 

bet praleidžiu. Ir štai į kambarį 
įėjo žmogus. Buvo jisai labai blo
gai apsivilkęs. Ir jojo kaklas bu- 
\o apsukta.' kažkuria nešvaria 
kakki'kire. Šis žmogus įėjo j 
kambaii kažkaip, aš sakyčiau, 
nusižeminančiai. Be paliovos 
lankstėsi ir glaustėsi prie durų. 
Ir beveik baimingai jis laikėsi, 
kad tiesiog, žinot, buvo nejau
ku dėl šio žmogaus. Ką aš tada 
pagalvojau. — neatsimenu. Tik
riausiai, aš būsiu pagalvojęs: 
•Revoliucija, vadinasi, vystosi, 
Įvyksta įvairios idėjos, vėlgi ly
gybė... O čia, teikitės v stebėti, 
vienas žmogus visą reputaciją 
ir bendrąjį dalykų vystimą ter
šia”. Gal būti, aš dar kažką did
vyriško buvau pagalvojęs, bet 
tiktai aš nutariau šiam apgailė
tinam žmogui pateikti nedidelę 
pavyzdingą lygybės pamoką.

Aš ištiesiau jam ranką ir pasa
kiau:

— Sveikas, oilieti. Sėsk:tės. Pa -
sakekit.

Žmo gus s u k aki asJcarė ha i šia i į 
išsigando, truktelėjo J petį, bet 
rankos man nedavė.

Aš nebeprisimenu, ką aš tada. 
pagalvojau. Tikriausiai, aš pa
galvojau: ‘‘nedrįsiu” Ir vėl vi- 

savųjų idėjų pajėgumą už- 
grievau kaimietį. Aš gailestin
gai paėmiau jį už pečių ir švel
niai pasodinau į kėdę. Paskum 
paėmiau jo ranką ir mandagiai

širdžiai tikiu, kad po trijų širmų j 
metų ncsis’. oikin? tanką paduo- 
dam.. O paprastai susitiks, saky
sim. du subjektai:

— A, — saky>. — pagarbėlė.
Bet ei epocha bent kiek įsi

gilins Į inteligentiškąją pu-ę, ta, 
bus sakoma kas nors tokio, sa
kysim: "Tegu gyvuoja saulė" 
arba "Kaip reikaliukai?”

B?t. gal, ir nieko nesakys. O 
naudosis praeities pavyzdžiais
— ranką kilnos, kaip Romps pa
tricijai, arba toli nesiekiant, —I 
mūsų pionieriai.
- Bet tiktai, vienu žodžiu, ran
kos negrabstvs. Ir iš tiesu, šitai 
netikęs, antisanitarinis papro
tys’ Tiesiog liūdna žiūrėti, kaip 
šita savybė atsirito iki didvyris 
kų mūsų iaikų.

Be kita ko aš pergyvenau tik- 
rių tikriausią laimę ir dargi siau 
bą. susietą sd šiuo simpatingu 
papročiu — kratyti ranką, šią 
patikimą istoriją Įeiskite išdės
tyti senam smogikui, pilietinio 
karo dalyviui, aštunto pavyzdi 
nio Kaimo Bendruomenės pulko 
buvusiam pulko adjutantui.
... O buvo šitai bene devyniolik
tais metais. Ir buvau aš tada 
baisiai jaunas, kvailas ir drąsus. 
Ir kovojau vi-suose frontuose 
<iėl savo viesulingų idėjų. O 
anuo metu teko ihums būti Nar
vos fronte, čia mes traukėmės. 
Ir užkliuvomę kažkur netoli 
Jamburgc. IrbJamburgo mieste j 

Stovėjo mū<ų pulko štabas.
ns Ir štai atsimenu — puikus ry
žtas. Vasario pabaiga. Lengvas,] 
Jtaip sakant, pavasario dvelki
amas. Sniegas purus, pulko vadas 
3su komisarių išėj« pasivaikščio- 
Sti. O aš sėdžiu susikaupę^ 4>rie 
S uždaro lango. Ir štai matau —

Atvažiuoja dvi Daratos 
Viena pėsčia, kita ratuos, 
Atvažiuoja senis durnas. 
Pirm# ratai, paski i kuinas.

•i Gaidys ratais isvalioja 
jAdįjėles iškapoja.
Motinyta parduok gsidj 
Man rūtelių iabai gjaila.

paspaudžiau.
Žmogus su kaklaskare laimiu 

gai i mane žiūrėjo ir sunkiai ( 
alsavo-

— Nagi, — aš pasakiau, — ko Į 
jums reikėtų?

— Taip, kad, — prašneko jis 
skubėdamas, — frontas, saugok 
Dieve, artėja... Ar mums trauk-Į 
fis į krašto vidų... Ar,gal būti, 
pasilik J... Bet tiktai, — sako, -- 
prašymes išduoti praleidimą, o Į 
ta jūsų sargybos sulaiko.... O 
mes — vietiniai. “Griūčių Upe 
iių” kolonija... Raupsotieji...

Aš neaiškiai prisimenu, kits to
liau įvyko. Aš tiktai atsimenu, 
kad raupsuotasis atskleidinėjo 
savo kaklo skarą ir rodė telefo
nistui ir sargybinii»i kažkokias 
biąunas savo žaizdas. As ilgai 
sėdėjau kėdėje ir išsigandęs žiū
rėjau i savo rankas. Paskum išė
jau į gatvę ir puriu sniegu try
niau delnus. Paskum buvau nu
ėjęs į stovyklą ir numirėlišku 
balsu paprašiau gydytoją duoti 
karbolio. Ir vakare prie arbatos 
ilgai šnekėjaus su gydytoju apie 
raupsus ir apie tai, ar lengvai ši 
liga prilimpa. K. / -

Pasirodo, limpa lengvai. Ne
gana to. Prilipusi liga pasireiš
kia rie iš karto. Jinai galėjo pa 
sireikšti po dviejų, trijų metų. 
O net ir po penkių metų.

Keletą metų, kai aš prisimin
davau šią istoriją, man būdavo 
liūdna ir bloga, ir aš apžiūrinė- 
davau savo rankas.

Dabar terminas praėjo. Ran 
kos švaries. Gaila tokias rankas 
tiesti savo artimiems!

AL žošęenkp

MALONUS KREIPIMASIS

Žymus advokatas diktuoja sek 
retorei laišką, skirtą kitam ad
vokatui

— Kaip kreipsimės į jį laiške 
“Gerbamas pone” ar kitaip? — 
klausia sekretorė.

— Gerbiamas? Tas sukčius- 
Tas apgavikas! Rašyk jam pap
rastai: “Brangus kolega”!

Lietuviu liaudies žaidimus — ratelius mėgsta ir di
deli ir maži. Mažieji šoka labai rimtai, o suaugę tik juo
kaudami; š^kis palydimas smagia daina.

net astronomijos, jeigu

0 kas pinigų duos, Mal
ki?

Gąl jau užteks tų zabovų!

— Maiki, aš noriu savo pro
tą patikrinti. Matai, dabar to
kie laikai, kad kiti už mane 
gudresni. Nęga^ susikalbėti. 
Kalba tiktai ąpie pinigus, ge
rus laikus, pobūvius ir galo nė
ra.

— Ar nebandei, Tėve, rasti 
.koki būdą, pasitobulinti, sayo, 
smegenis paaštrinti?

— Kaip gi. Viską dąiiau, bęt 
jr seną receptą prisįuųmaų.kur 
sako:“be čierkos nieko nežino
si”.

— Ar padėjo?
— Velnio aki.Išgėriau kelias- 

čierkas, dar ir alaus užpyliau, 
tai visiškai darnas pasida
riau.... ■

— Xe iš to galo,- Tėve, pro-; 
tas gerinamas. Alkoholis pro
to nepagerinu o blogo gali 
daug padaryti.v*

— Tai pasakyk, Maiki, kaip 
galima protą pagerinti?

— Tau paląriu eiti i Dąley 
kolegiją. Mokykla didelė su-, 
augusiems ir nedaygusienis, 
prie 75-'Los ir Pulaski. Priima 
vyrus ii’ moteris, išskyrus “dy 
pukus”, jie ir taip mokyiti.Ten 
gali pasirinkti kursą kokį tik 
nori, 
nori.

— Pinigai, čia jokia proble
ma. Yra lokių kursų, už ku
inus vakarinėje klasėje nieko 
nereikia mokėti tiems, kurie 
kreditų nereikalauji- Tik už 
registraciją reikia kiek sumo
kėti. Tau sunkių kursų, kaip 
matematika, astronomija ir 
pan. nereikia. Gali pasirinktų 
sakysime, batus pasitaisyti, ma 
šinai motorą pataisyti ir pan.

— Tu man apie batų taisy
mą nekalbėk. Pats moku pasi
taisyti savo IkiIus. Tu, Maiki,- 
n u šneke j ai! As tave klauslsu, 
kaip protą pataisyti, o jis—kal
ba apie nioksliK.

Geriau pasitark su gydy
toju, aš apie tokius dalykus 
nieko neišmanąu.

Klausiau daktaro, ar yra 
lokių vaistų, nuo kurių protas 
atąišviežina. Tąs daktaras įtar
tinai j mane pažiūrėjo ir pąsa-

- Yra.
— O kokie tie Vftisląi ? — aš 

paklausiau. .
— Mokslas jis atsakė.

O krid tavs kipšas! Aš ne
sitikėjau, kad daktaras mane 
laip tegautų.... Juk ir mokytų 
žmonių yra durnų. Rašo, rašo 
ir nuo koto nusirašo,aukštaičiai 
sakydavo.

Tau. Tėve, patariu nesirū-. 
pinti “proto Įiagcrinimu”. Kai 
tu jaunas buvai* taip, reikėjo 
lada,>o <iahfir‘ 
kis, kfcd sulaukėt' gražaus am
žiaus ir dar stiprus, kaip ridi
kas

— Lik sveikas!
— Iki....

• Moterystės sf 
nintelė tokios rūšies viso am
žiaus bausmė, kur nežiūrint, 
kaip gerąi besielgtum, bausmė 
nėra sutrumpinama.

* Išmintingiausios (vyrų nuo 
mone) yra tos moterys, kurios 
du kart pagalvoja, kol pasako ir 
kai pasako tai tik pačios sau.

• Plepi moteris taip apibųdi 
no skirtumą tarp miesto ir kai
mo: “Mieste gali daugiau maty-
i, o kaime daugiau girdėti.

* Daugumas meilės laiškų mū 
;ų laikais yra rašomi per telefo

ną.
< Moterys turi tris galimybes 

ko skubiausiai išplatinti žinias: 
per telefoną, per telegramą ir 
dar greičiau per drauges, ku
rios prisiekia žinios niekam ne 

’ sakyti.
Jeigu nebūtų jungtuvių, tada 

vyrai ir žmonos turėtų muštis 
: -u svetimai asmenimis.

Ląbiausia aš mėgstu senelę.

ne lovelėje. Bet- aš nenoriu mie
go .

—O >kodėl siūlus vynioja į ka
muolį?

— Todėl, kad kačiukas turė
tų kuo žaisti.

— Oo kodėl kačiukas žai
džia?

— Todėl, kad jis dar mažas.
— O kodėl dideliems žaisti ne 

galima?
— oi tu varge meno !..„ Gali

ma. Ir dideliams gąlipia,
— Tai kodėl jie nežaidžia ?
— Laiko neturi.
— Tai kam jie lakirodžius ne 

šioja?
—O tam, kąd tu paklaustum,

— pyksta nročutė.
. — O kam aš klausčiau ?

— O todėl, kad tu Kodėlčins.
, : _ __ _______ L t

ATOMINIAME AMŽIUJ į 
t ' f

šių laikų rhmano turinys gale
tų būti toks: Ji' išėjo vienas pa- 
sivaikščjptL Jų akys susitikt).. 
lie m:vyko Į šventevę... Jų sie
los susitiko... Jie gyveno kartu... Šeštadienis—Pirmadi# 

susitiko-.
8at — Mon., May 4-6, 1965

MUSMIRĖS IR BARAVYKAI

pšl Lietuvėlės — šaukiat —- negailėkim triūso! 
Ir ‘'ministrai” kažkur pasislėpę kažinką vis triūsia— 
Apgarsinę save visų veiksnių vyriausiu vadovių 
Atleidžiat; vėl samdot tarnautojus “šventajai kovai —. 
Ar dar neužteks tų zabovų?

Gi reikalas prastas, tik reik nebijoti paklausti mužiką, 
Jisai penkiais žodžiais išaiškins tą painų dalyką; 
Kas demokratai, kas komunistai, fašistai ir Vlikas, 
Kas klierikalai, kas liberalai, —kas musmirė, kas ba-

• I ravykas?
Erkės ant musų stuburkaulio pliko 1

; Tylūnas Uodega

Tąmsuolis supranta, tamsuolis nakčia geriąu mato, 
Paikus dąrbęlįus įotalistij, suktybes šauniu demokratų, 
Kurie yis galvoja, kad mūsų, tamsuolių visų — asilų jie 

’ varovai,
Vadųvąi, rangovai, aukų ir kitokių patrovų melžimo 
tiri * .1 : ' * * žinovai...

KAM ^RAUGAS REIKA-
’ LINGAS

— Ar negalėtum man pagel
bėti išsirinkti kostiumą? Norių 
būtinai šiąndie nusipirkti! — pa 
prašė senas draugas seno drau
ge-

— Aš nė nemaniau, kad tu-, 
rėčiau geresnį skoni kostiumui 
parinkti' kaip pats, — kukliai 
prisipažino draugas.

— Tai ųe, bet kreditą turi už 
mane geresnį, — pripažino drau

v-' 
* * **■ .į

MANĘS NEAPGAUSI1' -
— Ką pasakysi apie^ifeno lai

mikį?! — išdidžiai klausią savo 
Žmonos iš meškeriojimo grįžęs 
vyrelis. ~

— Manęs neapgausi! — atsake 
žmona. — Kaimynė ką tik sakė- 

j si tave mačiuli žuvų krautuvėje! 
I — Taigi, taigi. — nė akim ne- 1 mirksėdamas ątsakė vyrelis: — 

Tiek daug sugavau, kad buvau
užnešęs dalį žuvies parduoti!

KOMPLIMENTAS AMERI 
KIETEI

Atskridusi i Airiios sostine 
Dubliną graži amerikietė turis
tė pašaukė taksi šoferi ir pa
klausė. ar ji gali su juo susi
tarti vienai dienai (vežioti).

“Ak, mįsiukė”, atsakė airis 
plačiausiai nusišypsodamas, “ar 
negalėtume susitarti visam am
žiui?”

* * S
PALYGINIMAS 

Užeina Į padėvėtų baldų krau-

tuvę poniutė ir klausia pardavė- 
io:
* 't

— Taip kaip sekasi biznis?
— Visai taip, kaip poniai su 

dukterimis.
— Kaip tai?
— Na gi taip, kad daug kas 

pačiupinėja, bet niekas neperka.* 4*
POPIERIUS NE DROBĖ

Vienas stambus prancūzų. fi
nansininkas atėjo pas dailinin
ką Augustą Renoir ir paprašė, 
Jęąd jis įvertintų jo sūnaus tapy
bos darbus.

Renoįr metęs žvilgsnį atsakė:
— Patariu, kad tamstos sūnus 

jo§i turtuolis. .. .4
— Kodėl,^ mhestro: *—; stebė

jo! turtuolis.
■— Todėl, kad popierius pigiau 

kaštuoja kaip drobė, paaiškino 
maestro.

* ♦ *
TĖVELIO PASAKOS

— Mamytė, ar vises pasakos 
prasideda žodžiais “Seniai, labai 
seniai...?”

— Ne, vaikeli. Yra pasakų, ku
rias prasideda taip: “ši vakarą 
vėl turiu eiti Į posėdį”.

* * *
BEPROTIS

Kažkas paskambino į beprot
namį ir sujaudintu balsu pąklau 
sė, “ar nėra pabėgęs koks vyriš
kas beprotis”? Greit patikrinęs 
administratorius atsakė, kad 
niekas nėra pabėgęs ir paklau
sė. kodėl paklausėjas klausia?

“Todėl, kad kažkas pabėgo su 
mano žmona“, atsakė balsas per 
telefoną.

Man net geriau pasidarė, 
kai su tavim pasikalbėjau, Mai- 
kuti. « Ju advokatai..



I

Em. Gorinienė ;

GIMINĖS

(Čia surašyti tikri gyvenimo įvyiai, tik pakeistos 
, pavardės ir vardai)

Netoli Šiaulių miesto viename
'me gyveno Vidutinio ūkūnn-

šeima. Gražiai ūkyje dir bo tėvas turėjo neblogą balsą, per j 
>.r tėvai ir du sūnūs Vincas

i. Motiejus. Tėvas Vincas Mik- 
s buvo numanus, mokėjo- vie:

i . -p ar kit ip verstis, kai atsi- 
s;av?. kokie nepritekliai, nes 

keliu kilometru buvo gana
t dėtis, miestas' Šiauliai kuria- 
;ae daug galima buvo p-’iduoįi 
ar nusipirkti. -

T k visų nelaimei tėvas sunę- 
g.lavo, reikėjo dažnai pas gydy
tojus. važinėsi, o sveikata nesi- 
t..:sė. ir jis, r.pjausdamas, kad 
jam mirus, tarp abiejų sūnų gali. 
iškilti nesusipratimai, gali pri
eiti prie pykčių, Vincas Miškys 
nenorėjo, kad jo 
vaikai pradėtu skaldyti ir syki1 tas dar pypkintų, tai visa šeimy- 
pasišaukė ^^yresnįjį Vincą prie 
lovos ir jam sako:

— Vincai, gal tu eitum į už
kurius- Apsižiūrėk Lygumuose, 
gal tau patiktų Užbalyčia Vero
nika. Ji yra vienturtė duktė, jos 
tėvas labai norėtų tave už žen 
tą turėti. J

— Bot, tėvai, aš tos Užbaly- 
čios niekada nemačiau, c kai bū
nu Šiauliuose, bažnyčioje, tai į 
kiti kalba, kad ji esanti žvaira 
ir labai maža, atrodo lyg neužau-Į 
ga. Užbalis gi visiems jauniems 
giriasi, kad jų Veronika esanti 
labai gera darbininkė, moka ge
rai verpti, austi, turinti kelias 
skrynias visokių aštuonianyčių, 
šešrolikanyčių pri šiaudu si,' jos 
kraitis itoks didelis, kad reikėtų 
kelių vežimų jam pavežti. Aš 
tokios sau už pačią nenorėčiau; 
turėti.

skaitydavo. Vincas mokėjo so
džiuje ir dadną užtraukt!, nes ir

laidotuves ir bažnyčioje visas 
giesmes išgiedodavo. Tėvas vis 
savo ir savo, vis suka sūnui gal- j 
vą apie užk’irius. Pradeda vėl! 
kalbėti apie šepnagiuose esan-j 
čias dvi dukteris. Dėl vienos i 
tėvai jau susitarė dėl pasogos,! 
ta jau būsianti greit išleista, iš- i 
eis toli už kokių penkiasdešimt! 
kilometrų rudeių, kai visi lau
ktu būs nuimti, didieji ūkio dar
bai užbaigti. Pasrliksiami tik’ 
Pranašė viena. Tėvai neri gero, 
žento, kuris negeria ir nerūko.! 
Smilgys pats, Pranusės tėvas, be’ 
paliavos pypkina, visa grįči.i! 

nedidelį ūkį tabaku persiėmusį, o jeigu žen-
1 

na, kaip kumpis kamine išsi-j 
vendzintų.

Sūnus Vincas vis save, sako: 
tėvui, tegul Motiejus eina už-’ 
kuriom, jis pasiliks tėvų ūkyje. Į 
Bet kur .tau, vyresnysis sūnus’ 
turįs pirmenybę iš ūkio išeiti,

BalandisMagdalena Stankūnienė

ALTO VALDYBOS POSĖDIS

ko^ 
ir* 

ai?*/

ALTo valdyba 
reguliaria: k’ekvieną mėn. 1985 
m. b.’.lan 12 d. posėdyje, prie-, 
mus protokolų sekr. dr. V. Dar
giu skaitytą pereito posėdžio 
protokolą, vyko valdybom narių ' 
ir komisijų pranešimai.

ALTo pirm. Teodoras Blinsl- 
r; painformavo apie jo pa
rašytus įvairiais reikalais raštus 
JAV prezidentui ir kengresma-« 
nanis, apie ryšius su lietuvių or-< 
gsnizacijcmis ir visuomenės vei-, 
kėjas.ALTo pirmininkas balau-! 
-džio 10 11 d. d., VLIKo reika- . 1- j d x •:. . , _ , nr i r I L y. iki gegužes la d. Prašymai,lais audrinąs Washingtone, ti>į 
rėjo progos aplankyti Lietuvos 
Pasiuntinybę ir su diplomą Ii jos j 
šefu dr. St. Backiu pasitarti L;e j 
tuvos laisvinimu veiklos klaus?! 
mais.

posėdžiauja tinio Amerikos Pabaltiečių 
inileto, Washingtono, veiki: 
ryšį su latvių ir estų atsto 
Po'čdž’o dalyviams buvo i -da
lintas šio komiteto leidinys - 
Joint BA'.ic American National 
C.omimiltce, Anual Report,! >8 i.

Visuomeninių reikalų kombi- 
jes pi..;i. dr. L. Kriaučeliūnas 
pranešė, kad iš lietuvių gauti 
trys prašymai vasaros metu in
terne vietai Washingtone, Jung 
tiniame Pabaltiečių kmni'.tte. 
Prašymams siųsti teTinįnas -?r?.- 
tesiamas dar vienam mėn< :ri:,

siunčiami Amerikos Lietuvii, Td' 
rykai, 2606 W. 63rd St, C.uca- 
go, IL. 60629.

Sekr. inž G. Lazauskas patei-

ALTo pirm. pav. dr. J. Valai-j 
tis, poli lines kem isi j es 
pateikė informacijų apie Jung- i

pirm., I

— V.stiek, Vincai, nebrokyk 
visko iš anksto. Lygumiečių du
bos nemažos, karvės ir arkliai 
gražiai užlaikomi, stogai dokal- 
kų, nuvažiuok, apsižiūrėk, gal 
patiktų ir Veronika neatrodytų 
tokia prasta.

Vincas nenorėjo tėvo pykinti, 
apsisuko ir išėjo, Vincas buvo 
?.u galuotas, šviesiaplaukis, mėly
nakis kaimo bernas, tinkąs vi
sokiems ūkio darbams. Be to,

i galva, kad greit caro nebebus,w O O
bus lengviau gyventi, neberei
kės rusų kareivių Lietuvoje ma
tyti. nebereikės carui už viską 
_____  _ i jauni vyrai Vincas 
Mikšys ir Povilas Gužas susiži- 
no su Šiaulių žydais, kurie su
randa jiems agentus, o tie agen
tai juos nuvežia į Montreal;, nes 
jie turį pažįstamų lietuvių, ku
rie Montrealyje jau kokie as
tuoni metai gyvena; agentai 
jiems viską parūpins.

Kai vieną spalio mėnesio sek
madienį Vincas sugrįžta iš Š:au- 

1 lių. tai tėvams sako:
— Tėvai-iri motin, aš iš Lietu- 

' vos važiuosiu į Kanadą- Mudu 
Į kartu su Povilu Gužu tikrai nu- 

Meš jau susiradome agen

Motiejus nepatiks mergiotėm, Jėk‘otL Dn 
nemoka jis gražiai padainuoti, I 
moka tik patūravoti. Užtai Vin-! 
cui lengviau į geresne duba pa-į 
tekti. Vincas Pranu^ę pažinojo,} 
bet Pranusė turėjo ir daugiau 
jaunų bernų, nes buvo nešpetna 
pažiūrėti, vis gražiais drabužiais 
vilkėjo, gražiom šilkinėm ska
rom savo galvą ryšėjo.

Praėjo keli mėnesiai. Vincas 
jautė, kad tėvo žvilgsniai jam- 
išmetinė’a, nors burna nė žodžio- v 7 
nesako. Vincas kiekvieną sek-1 
madieni i Šiaulius važinėta, vis 
jam norisi būti bažnyčioje, ko’ 
seniau taip nedalydavo, saky-I 
damas, kad nedėldienį nori pa-j Pe nuims viską parūpino, 
ilsėti, laukus apeiti, nes tėvas nuims .parūpins ir šipkartes 
nebestiprus, viską pahatyti, ap-j nuo Vokietijos miesto Hambur- 
eiti. Vincas Šiauliuose susitinka f S°- Tikrasis mūsų agentas laukia 

laiško iš vieno lietuvio, kuris 
prieš daugeli metų atvyko į 
Montreal} ir tenai gyvena.

Tėvas ir motina neteko žado. 
Tėvas negalėjo nė žodžio ištarti, 
o motina skarutės kampu šluostė 
ašaras, kurios gausiai riedėjo iš

n imas Montrealyje-
Vincas ir Povilas Gužas užė

jo į Jeronimo Butrimo butą 
Montrealyje visai : 
tonimas tik ką buvo grįžęs iš

kur apnakvinti.
— Galiu ir sunkiausią darbą 

dirbti, nes man reikėjo ir na
muose sunkiai dirbti. — sako

Ižd. M. Pramckevičraus pesiū-. 
lyta metinė ALTo $78,000 są
mata buvo priimta.

Sekantis ALTo valdybos po- 
sed s, kuris Įvyks gegulės 10 d.j 
bus trumpas ii informacinis.nes 
prieš pat peėuj vyks v;»ų ALTo 
paskyrų komisijų pas’tąriipai.

netikėtai- Je-1 Povilas save ir kitus raminda-i

jos mėlynu akių. Tėvas tik po 
kiek laiko atsipeikėjo, o motina 
•sėjo vakarienės virii. Motiejus 
sugrįžo vėlai, nes toliau buvo iš- 
ėjęs Kai visi prie stalo sėdėje
ir valgė, tai Vincas pasakė, kad' darbo ir sėdos prie garuojančių 
jam žemės nereikia., jis nuo jos kopūstų, kuriuos jo jauna žmo-j 
atsisako, tegul viskas pasilieka uclė. vos metai iš Lietuvos, bu- 
Motiejui, tik jis nori gauti iš tė-1 vo išvirusi. Jeronimas buvo nuo 
vo pinigų kelionei ir šipkarteij Kėdainių, taip pat ir jo jauna 
Tėvas gi sako, kad jeigu 
taių užsispyręs, tai teksią 
lintis ir skolą kaip nors, 
žinti.

— Tu. Onele, nuvesk Povilą ■ 
i pas Strimaičius, jis priims nak

vynei. gal padės ir darbą susi
rasti.

— Užvakar Raudonosios gr’ga- 
dos nariai Koelne išsprogdino 
vieną didelį viešbutį, o Duesel- 
dorfe išsprogdino vieną bombą.

Vincą
sk<

daugiau ūkininkaičių, jie savo 
tarpe tariasi, kad reikia iš Lie
tuvos važiuoti, reikia bėgti nuo 
caro, kad nepatektų į vaiską, ta
da gali tekti savo krašto nebe
pamatyti, svetimoj žemej galvą • 
paguldyti. Taip’du sodžiaus jau- i 
ni vyrai pastrigta bėgti iš Lietu- j

dar buvo .prasimokęs lietuyiškai vos, nes jau pradeda neramu da-j 
skaityti ir parašyti, savo kaįmy-’ --:x s—-i:.: —x:—
namš 'ir. lietuviškąlaikraštj j)ą-;

vytis, iš Šiaulių atvažiuoja jau-' 
ni:studentai, o tik visiems kala Į

t LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno ir mokrii 
m. metražtU. J&ms yri vertingi, niekuomet nesensta, Vine* 

r&vės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko. V. Stankos 
. Lankčio, dr. Kazio Griniau*, taip pat K. Matusevičiau* b 7 

LeCau* rtraipanlai bei rtudijos, Iliustruotos auotraukoml* M 
-L K. Čiurlionio, M. iūeikio, V. Kašubo*, A. Rūkžtelė* ir JL Vin^-

9 DAINU SVENTtS LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* b to- 
Snlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai įple dsfrų 
Iveates bei „Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan
tiems, gėriu iii autorė* puikiu rtiliurai Ir surinktai* duomenim? 
bal užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja KL

> V1EN ISO ŽMOGAUS G Y V eNTM AS, Antano Rūke x?rsky 
tat Juozo Adomaičio—Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne muko 
gyvenimo bruožų apralyma*, bet tiksli to la katarui o buitie* Mit
ra tūrinė rtudija. auskirstyta skirsneliai*. T* 200 puslapiu knye*

> LIETUVHKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Timafani 
•■AomU! paraiyt* tfudija apie Rytprūrlu*. remianti* Pakalni* * 
Labguvo* apskričių duomenimis kpraiyma! Įdomūs kiekvirnin 
lietuviui. Leidiny k Iliustruot** nuotraukom!*, pabaltoje duodama 
rttcJvardiiu pa vadinimai* ir Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba' 
Mūdlnįfoje 535 puri. knygoje yra Ryt>rū*tų iamėlapl*. Kaina

V K4 LA UITIS CIKSI reiytnjoę P#tronėM» OriBttHėf t to
aiintail Ir minty* tple uimeni? Ir rietą? oeprik. Lietuvoje Ir plr 
mslrial* boliėrikų okupacijom metai*. Knyg* turi puektpta-i 
bet kainuoji tik 81.

> JULIUS JANONIS, poetą* Ir revoliucionierių*, nernpt® 
ou6 tr kiti (fugai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje; tik »• 
Frjgio Jaiin*ko knygoje <pie Juliaus Janonio gyvenimą tr po<

Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui Imogen* tel*» 
Knyga y~a tfid»lio formato, 365 puslapių, kainuoja BC

> IATYRINBS NOV<T,es. )B loačenko ktryba, J. Vatrific 
i*L tnyfoje jTf MjnofjBiri wovell^. SAtea t?

® W'W© wdaasEr

Vinco išleistuvėms tėvai pa
darė alaus, pasikvietė daugiau 
giminių, o Vincas srfsūJeio savo 
daiktus i vežimą laba! į ankstį 
rytą ir brolis Motiejų^ jį nuve
žė į Šiaulius. Šiauliuose jau lau
kė Povilas Gužas, suvažiavo iš 
Žemaitijos ir nuo Anykščių dar 
keturi jauni vyrai, su jais susiti
ko ju agentas, kuris šešis'jaunus 
vyras turėjo pervesti sieną į 
Vokietiją. Agontui pavyko, nes 
jis jau daug bėgančių nuo vais- 
ko buvo per sieną pervades. Vin
cas Mikšys ir Povilas43užas lai
mingai atplaukė į Kanauą.

Prasideda Vinco Mik^įc rvve-
i

žmonelė. Abudu atvykėliai bu
vo paprašyti vakarienės ir visi 
stengėsi aptarti ateities reikalu.-, 
kur gaut! darbo, kad galėtų gy
venti ir kad dar kapeika atliktų. 
Jeronimas sako:

— Vincai, tu dar kokią dieną 
pailsėk pas mus, aš 1ave nuvesiu 
ten, kur aš dirbu, c Povlą G u- j 
žą riuvesime šį vakarą pas Stri
maičius, nes abiejų neturėsime

Kai Jeronimas pasiliko su 
Vincu, ta! šis sako:

— Vincai, tu atrodai toks svei-1 
kas, stiprus vyras, tau bus leng
viau, bet Povilas menkesnis, 
jam bus per sunku prie sunkių 
darbu.

(Bus daugiau)

— Popiežius priėmėAnglijos 
princesę Dianą ir ganą ilgai su 
ja kalbėjosi. Audencija pas po
piežių sutarė kunigaikštis Char
les, Dianos vyras.

— San Diego, Cal., teisėias 
paskyrė^pustrečių metų kalėji
mo ūž tai, ka^jis nestojo naujo
kų ėmimo kesįrisijon.

» atTESTINGAI (5PTLDOMI RECEPTAI ® FANNIE MA? SAb- 
DUKYNAI * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
5 vai. ryto iki 1} vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryte iki 8:30 vai. va
D. KTlHLMAN, B.S., Registruota* vaistininku

For constipation relief tomorruYt
> reach for EX-LAX tonight (

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 is 
“The Overnight Wonder? 5^
> & 
Read label and foHov 
directions.
© Ex-Lax, Inc.. 1982 "

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:
1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 

(D tom**__________________________ ___

2. Prof Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
110.00

GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. _ ?6.00
II dalis, 229 psl.------------- -----------------------------------  ,«6.00

3. Miko ŠOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL _________ S5.00
4. JaninoeNarūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00
5. Prof. P. Paksrklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. __________________  |4.00
6. J. Vencbve*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

C0 p<------------------------------------------------------ |2.00
NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Bl. 60608 siųs

kite čekį h“ pridėki* vieną dolerj persiuntimo Ule Įdomi

»v® gasolrs^.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJ ■ 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvi^ fraternally 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA - atlieka kulteriniiis darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. '

SLA - išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS žSLUONUS doleris 
apdraudu savo nariam %

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėju^ 
jie Jums mielai pagelbės i 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

fui. LIŪDAS MIKŠYS, 
60 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA,

700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai 5ef kada tr 
§et kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
tr lietuvip kalbą. Jis mokėsi kartu su kuiL Jaunium Ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
UetuvlŲ kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui

ir patarė mums toliau studijuoti

SaIm Pa. Kieti vtrietial. PUta* t

NAUJIENOS
8. Ha-lsted St, Ehiogo, ffi MM3

Šeštadienis—Pirmadienis. Sat. — Morų May 4-6, 1986
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į būtiną^ ir jųpjaiinįai pateisinamas, 
ir reiiąĮąyiijįąi sustabdyti prezidentę kėlioj j Vokieti
ją nęlyri pągjrindę.

Vienas ppąnęįzų žurnąįįstas pąkl^ū^ę P^^idęntą, 
as jis neginąs, kaip vokiečių sęiogįkų diviziją l
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metam* _________
pusei metų .—L 
trims mėneaian^ 
▼lenam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmos 
Dienraščio kainos:

Chicago j e ir priemiesčiuos:

meta rnv?_________
pusei metų_____
trim? mėnesiams

vienam mėnesiui
Kitose JAV vietose:

$24.00
$15.00

Kanadoje:
metams_______
pusei metų ___
vienam mėnesiui ŪKIOiIIUVOo

Užsieniuoe®:
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pusei metu

sekmadieniui, pirmadienius ir iven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-6100.

dus ir prancūzus? Ar nežino, kad to karo metu žuv^ yę-
kiečių smogikai yrą palaidoji Pitį>iij-g vp^įęčių ^ą- 
pinėsę? . \ ' •. •• j

Prezidentas apsvarstė klausimą ir atsakę: f
— Ąš žinau, ką iečiai paęląrę pą^oj Vokietį joje jr 

žinau, ką smogikų diyizijją, įsiveržę į ųžfr<ontės mįes-
Z #2zioo telius darė beginkliams gyvęntoj^ms. Jis pąts tardavo 
Z *$too keturis metus ir žinąs žigųriųs dąlykųs, vykį^Įųs gynė-

į to karo igętų. Jąm yrą žinomą, kad n^nėtąnie kaime ^u-
_ $a.oo! v0 nu^u4yta ^42 gyventojai. j
“ oo — palaidoti minėjose kapinėse, — jau ąenąį sto- ‘

1 —. jo prieš Ątįšžiąųąjji W^j4, lr
t gą, ir kpW jiems pirik^Įusė, jau y^ą pą^jitą 

r satoo te'isėjo, stovinčio aukščiau už mus visur, — atsakė prę- 
------- i zidentąs.

Karui pasiį^aigųs, Ronald Reągą^as Hoįyųroodę vąį-i ..^,- . . .... x.v x.j
dino karo meto žiaurumus ir buvo įsitikinęs, kiek: karo ) * Kalba, patriotizmas ir sovietine stilistiKa 
metu nukentėjo Europos žydai ir kiti nacių pavergti gy-' .
ventojai. Prezidentas visa tai labai gerai atsimena. Bet'

Atsakymai į Ę.R. straipsnį Akiračiuose

Orderiu kartu su užsakymo.'

. . . mokyklas’’.' * V Neleistina gramatinė klaida:B.R. visu smarkumu sušun- uz nnriiisįes amerikiečių mo- ”? tykias, tųj’ėjo būti rašoma --
NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui, 
nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet, šeštadienis1 g — iki 12 viL

jis taiP Pat ?ino> kad amerikiečiai ir vokiečiai privalo
remti sugyvenimo būdą, jie B rjdo ir jau kelinti metai; ki:ukulčia aUirad„ to..bftk. . _ ______ ______i gana gražiai.sugyvena. Mes privalome tuos draugingo jiį; reikalingas. straipsnyje nį-malias niukykląs. Jau kaip

' CiinnnTorimn iciicmiio 'nolmlrxrfi nnc rl-i <4 rro-vn i o nvinooe AG i ______ i:^# • 1 .11 1 ! sugyvenimo jausmus palaikyti, nes yra didesnis priešas, 
x kuris nori vėl vokiečius supiudytį su amerikiečiais.

Prezidentas priminė žurnalistams, kad jis trečia
dienį išskrenda į Vaakrų Vokietiją, kur suvažiuos 7 val
stybių ątstovąi, kad galėtų aptarti ir išspręsti labai.

! svarbius ekonominius klausimus. Konferencijoje daly
vy Baltuosius Rūmus. .Senato-ir Užsienio reikalų komite- vaus Anglijos, Prancūzijos, Belgiją,' Vokietijos, Itali-

• jos, Japonijos ir ’Amerikos atstovai' ' jiems teks spręsti^
ngiems"vyriausybės pareigūnams, prašydami ir rei- laisvojo pašhųljo^ ekoriomiiiius reikalus/ Suvažiavusieji ; npt^ktiijas,,

• pos^ziaus.4 dienas, .Laisvojo, pasaulio, priešai daro vis-
piries,’kuriose pal^Idoti.ri^naciu siriogikai;:'thrnavusieji ką/katį Bonoje, vykstanti konferencija' būtų nųs.tūųitaJ 

’ ■ ” 1 • V--“ <Tf : šalį, ir kad’svarbiausias dalykas yrą prezidento yizitąs 11

RONALDAS REAGĄNĄS — DRĄSUS 
PREZIDENTAS

utines dvi savaites organizuotos grupės piketą-

tus, dieną ir naktim, rytais ir vakarais telefonai atsa-
U *, K J
kaldudami,:?k^prez.^Rea^anas neužeitų i Ęitburgo ka-

riet du kartu pavartotas. lietuvių kalbos kritikui (prieka-
A^gi čia kokia klaida, kad rei-| b ų k^ptojųi) toks sakinys gąr- kia stebėtis, iš kur tas “‘būk” a>l- • hės ncdar sirado. Čia tas “būk” vartoja- prikišama mas prasme: lyg, tartum, esą, Tiuįtūt, girdi, kad. Pa^^džiul, žmones, kalba, .būk jis pabėgės į yčkie- tiją. v Ypač ribūk’l šnekamoje kalboj e. Rašomojoj

įtiUni: K;ek ši gimnazija per tą ■Įaiką. savo gyvenimo laikotarpį, paruošė patriotų, veikėjų lietuvybės (lietuvių) veiklai?Kas yra tas B.R. stilistinis gremėzdas? Grąmėzdas reiškia prašiai pagamintą daiktą (daug vietos užimantį). Bet ką bendro tas žodis turi su stilistika? tikriausiai — nteko. Tai nevykęs B.R. “išmislas”.Ponas B.R. teigia, .kad Svikr niui reikėtų ilgiau pasėdėti V a- sarto 16 gimnazijoj, idant pramoktų tvarkingai mintį dėstyti ir kur skyrybos ženklus dėti... B4Į. turėlųį žinota, kad- moka, geriau; lietuvių kalbą —. nėsako skyrybasJ ženklus dėti. Višta kiaušinius, B.R. deUa ženklus^ o vist lie-.guviai rašo škynĮboš ženklus, bet nę^edą. ' Taigi n,?.pakank a

sakius”? pr-iėkaištauj a pn^aišlą) Nainiui, kad jis te.'sbigai teįgė.. . ' ,Apįe Svilonio kalbą B.R.50:. “Bet Svilonio kalba iš rujų .“enhpi-mali”y Pvz., jo redaguotas kiąusunas: si ' gįri^azija per tą laiką sav ___ __  ____ ____laikotaipj, jparųošė] įjį^ul siūlyti ilgiau pasėsti .V®-.- 
į, parjotų, • ; - -us. i —; - -Yi- . , .veiklai?Didesnio stilistinio gr^nė^p negalima jšgą'Jvoti^kad kaip tik Šviloniui dar reikėtų-ilgiau pasėdėti Vasario 16 lietuviškoj gimnazijoj, idant pramoktų ne tik pačią” miuįtį tvarkingai pasakyti, bet ir kur dė.ti skyrybos ženklus. • . ?Nąj dabar paįįkrmkiiBe. ar iš' t'ktųjy Svilonio ^ietuvkT Abą yra iokia. nenormali, kaip B.R. teįgial: Ro gi .Irūksta tstm Svilo- ni^. suredaguoiarii iįąjjslmui, kyrj B.R. nusako: “Didesnio sti- lįdinjo grąipėz<|o . (legaĮųua Iš*- galvpti’’.- ' • R- ?.Nį- > •Sakinio reikšmė pąjūrnka«iai aiški, tik šiame sakinyje nėra parašy to kablelio: po žodžio -laika, nes čia išskirtina kableliais' • ' v 7-. . • - J’. * < * L 1gimnazija esanti... daug gėrės-1 laiką reiškianti žodžių sainplat- nė iy ūž normales amerikiečių I ka (savo gyvenimo laikotarpį)-,

\^rto|anias.
B.R. rašo' ‘-‘po to

- 4- K i 4 ? - . Lgia,, kaj Lietuvon riuveždis ginmaižstiis igfclkįįa■:•' “sargai?’, j-iem rodo Ytik tas vietas;•kurios papuoštos užmaskuoti. LiėluvGs vergiją”.‘ B.R pasipiktinęs, kad Sviloni:, parašęs užmaskuoti (ką?) vergiją, b ne užmaskuoti Lietuvos vergijai. Na,’ n* atskaito Sviio- niui draugišką pamokslėli: “kad ‘taisyklingai lietuviškai galvojantis patriotas jau anksčiam turėjo būti išmokęs sakyti: tos: vietos skirtos užmask uoti ne Li c- tuvos ve,rgim bet vergijai.' čia ir vienu, ir kitu atveju 
Prieš tris metus jis turėjo drąsos įsakyti Amerikos . vi6tos ?aTUOŠtos, kad užinaskuo-: j tų (ką) vergiją. (Sakinio reikš- 

giems demokratų ir respublikonų pareigūnams, valsty- leisti rusams ten įsteigti savo karo bazę. Sovietų karo ‘ mę pilniau, išryškina galininko 
bės departamento pareigūnams ir radijo pranešėjams, vadovybė jau buvo privežusi ginklų, karo medžiagų ir linksnis ,b?t įnagininką linkinis 
kad jam nevažiuoti j vokiečių karių kapines yra nenau-' atsiuntusi Angoloje bei Granadoje apmokytus Kubos 
dingas ne vien pačiam prezidentui, bet ir visai Į karius vartoti sovietų tankus bei kulkosvaidžius, gulin-1 
Amerikai.

Galų gale sekmadienio popietę prezidentas sukvietė 
ne vien didesnių Amerikos dienraščių ir radijo stočių 
atstovus bei įtakingesnesnius užsienio laikraščių žurna-

vokiečių kariuomenėje. ■ .
, Nedidelė žydų grupė, komunistai ir Maskvos agen

tai ir politikoje mažai nusimanantieji Įtikinėjo Kongre
so atstovus, kad prezidentas neturėtų važiuoti Į Vokie
tijos kapines, kuriose buvo laidojami naciai, žudę žydus 
ir kišę Į kalėjimus žmones, drįsusius pasi
priešinti Vokietijos demokratinius rinkimus laimėju
siems naciams ir padėjusias pagerbti pagrindines Vo
kietijos gyventojų teises.

Ne vien Amerikos Kongrese buvo keliami balsai,bet 
ir ddžiojoje spaudoje bei radijo stotyse buvo keliami bal

kapines; kuriose palaidota tūkstančiai Vokietijos karių, 
ir 19 smogikai. ’

Prezidentas pasakė, kad jis dalyvaus minėtoje kon
ferencijoje, kurioje bus sprendžiami Tarptautinio nao- 
netarinio fondo klausimas, Pietų ir Centro Ąmerįki^. 
reikalai ir jis neleis minėtą konferenciją aptemdyti 
užsienio propaganda. T ''y‘ f

Mums atrodo, kad šis prezidento Reagąno pareiški
mas yra labai svarbus. Jis ne tik amerikiečiams, bet ir 
lietuviams ir visam pasauliui parodė, kad’’.yra prusus' 

sai prieš prezidento k^įonę į Vokietiją ir prieš jo paža- Į prezidentas, pajėgia atsispirti dideliam įtąįdngų grųpių" 
da aplankyti Bitburgo vokiečių karių kapines ir Dachau spaudimui, 
koncentracijos stovyklą..

Prezidentas aiškino Kongreso atstovams, atsakin- karo jėgoms pasiruošti, įsiversti į Granados salą ir . • • . ..» _ — ne-

čius Granados pašlaičių sandėliuose. Amerikos kairiai 
suėmė atsiųstus Kubos karius, susodino Į laivus ir išve
žė į Panamą, o vėliau atšaukė ir Amerikos karius iš 
Granados.

SviJpirs, lev

daugiau pabrėžia paskirtį.)Eikim toliau. Ši B.R. sakinį cituoju: “Toliau B. Nainiui prikišama šakius, kad Vasario 16

(daro
ne-

tik’ su- kiėk
y e i kejų* - lj^^-b|4.bet .. -rt-nA.- '«į^-.rey<įa {r savim?. Ponas Ę.R.-“Naujienose” su- trądo ir .tokį Svilpųib. parašytą sakini: ‘Tėviškės žiburiai-ncma-

ų/r ..z... tžai patiekia savo skaitytojams žinių’?... . ' . Z.BJV .teisingą) sakė,'^kad veikia rašyti .pateikia,’ ė .ne patiekia ir sušunką-:’ “Viešpati.? gerasai, žinios ne .baršęiąi ir ,nė kepsniai, jos nepatiekianios. Geras patriotas, seniai t’urėjo; žinoti, kad lietuvių spauda žinias pateikia, praneša, ai- surašo, ar parūpina, ar j ded a ".‘ Vjskas bytų gerai, tik gaila, kąd po lokio šmijsudįniiho B.R. prarado logišką gašvcšėim ir pamiršo; kad geras patrintas seniai turėjo žinoti, kad spauda žinių n?surašp, nepraneša, neparūpina ir neįdeda, o Visa tai padaro tik į' spaudą rašantys.(Bus daugiau)
listus ir jiems pranešė, kad jis vyks į Vokietiją ir užeis 
į Vakarų Vokietijos kapines. Jis pastebėjo, kad šis nu
tarimas yra galutinis, ir nepakeičiamas. Tą nutarimą 
jis padaręs, kai įsitikino, kad kapinių aplankymas yra

Prezidentas Reaganas drąsiai pasielgė Granad°s 
saloje, drąsiai elgiasi Vokietijoje. Turėkime vilties, kad 
jis taip pat drąsiai pasielgs Nicaraguoj, kurioje Krem- 
riaus agentai jau stiprina savo jėgas iiL nori sudaryti

Centro Amerikoje stiprią savo bazę.
Linkime prezidentui sėkmės ne vien Vokietijoj, bet 

ir .Centro Amerikoj. Tiktai demokratinė santvarka ga
li įvesti taiką Centro ir Pietų Amerikoje. ‘ • >

— Nicaragua prezidentas D i niel Ortega pirmadienį susitik > su Garbsčiovu, kuris prižade.; > padėti sandinritams gintis nuo priešų.
I. PL'ŠĖNAS

KOVA IĘ MEItĘ
LIETUVOS LĄĮSVĖS RQMĄNAS

Alfonsas pakelia galvą ir pamato prieš sa
ve žėrinčias mergaitės akis; apvąįųs jos veidas 
šviečia meilingu šypsniu, jos balsas skamba 
daug gražiau, negu armonikos, o jos žodžiuose 
reiškiasi kažkas užtikrinančio.

— Ne, nevienas, aš turiu savo draugę, ar
moniką: kai ji atidaro savo kakarinę, tai visi 
sujuda, kaip botagu užplaktu

— Cha, cha, cha, ta jūsų drąugė lab.ai miela, 
man jos čiulbėjimas neapsakomai patinka. Ko
jos pačios kilnojasi.

Alfonsui miela girdėti, kad jo grojimas Pa
tinka dargi tokiai gražuolei, kaip ši. Niekad 
jis nebuvo matęs tekios. Ir iš kur ji čia da
bar atsirado?

— Prašau prisėsti, panele, atrodo, kad jūs 
su mano drauge — armonika nesipyksite.

— Ačiū, Alfonsai, aš mielai, o jūsų armoni
ka galės būti ne tik jūsų, bet ir mano draugė. 
■)u> manęs turbūt nepažįstate? . į

— JUėtS'menu, gal bu ir ne, — kiek netik
ru balsu atsrko Alfonsas ir pasisuka link mer
gaitės. lyg nore; imas jai vietą užleisti, nors vie

tos apstų ant ilgo suolo.
— O ąš žinau jus labai gerai ir jūsų draugę 

armoniką labai gerai pažįstu: nekartą jums gro
jant šokau, ir kito tokio puikaus muzikanto ąš 
nesu girdėjusi ... tik nesu mačiusi...

Malonūs drugeliai nuskrido Alfonso idėjų 
pasaulyje. Reiškia, jai tik jo grojimas patinka, 
ir pats grojikas. Kelios vyriško išdidumo būrėę 

Isuplasdena savimeilės jūroje. Jis truputį palink
sta mergaitės link, o jo žvilgsnis kupinąs kažkęĮ, 
ko jis pats nežino.

— Ar galėčiau sužinoti, kaip jūsų panelės 
vardas?

— Mane vadina Agute, aš esu Agutė Gab- 
įTūnaitė

— O mano vardą jūs žinote, aš esu Alfonsas- 
Raudys, gyvenu tolokai nuo čia, Kandžių kai
me, nedažnai į šį kaimą atvykstu.

— O aš gyvenu šiuose namuose, tarnauju 
pas Svarbius.

—Atrodo, čia turėtų būti gera: ųkis gražus, 
sodyba plati ir puošni.

— Neblogai, yra daugiau ūkio darbininkų, 
mes gerai sugyvename, dažnai būna vakarėliai, 
pasišokame. Šeimininkai geri, leidžia. Ir jie pa
tys dar neseni, pašoka. < i

— Labai puiku. O aš dirbu nanųe pas tėvą, 
įturime nedaug žemės, nueinu pairuti vakarė
liuose. vestuvėse. Aš labai mėgstu savo armoni
ką, mes visur drauge su ja. Ji kartais verkia,

kartais juokiasi, gi aš kartu su ja, — sako jis 
šypsodamas ir atydžiau apžvelgia ją; supinti 
jos plaukai kiek aptaršyti, suknytės užpakalyje 
sago negailestingai išplėštos.

Agutė ubvo kažką besakanti, bet tuo mo
mentu įžengė augaluotas vyras ir sustojo lyg 
įbesta?.

— Tai tu čia..... —piktai suniurnėjo; — eikš 
čįą, Ągute, palik jį.

— Kodėl? Man ir čia gerai. Eik tu pats, jei 
i nori, — piktai atrėžė Agutė ir jos akys subliz- 
;gėjo.

Alfonsas nustebęs žiuri ir nesupranta, kas 
čia (įąręsįi.

— Sakau, palik tą muzikantą, dumplaplėšį, 
, o jei ne, tai.... — staiga jis prišoka, griebia ją už 

rankos ir pasitraukia.
— Stasy, liaukis, kur tu mane tempi, aš ne

noriu eiti su tavim. Tu mane persekioji, tu visur 
mane tampai, gyvulys.

— Ą, ą, ąįtąįp sušniokštė pro dantis Sta
nys ir pjąųlęštelęjo jai per veidą:—sakįau, einam, 
valkata, tu

— Šafip npę rųaųęs, rųątąi kgk> jis Alfon
sai, Alfonsai, neleisk jam. tam judosiųi....

Alfonsui užvęrfla f^kttš.T^kia puiki mergai
tė ir jis ją muso,’valkata vadina.’ Kokią jis turi 
teisę? Jis negili teisti taip elgtis: mergai
tes reikia gerbti,’ nes to reikalauja vyrišku
mas, garbė. ’ , ,

— Stasy, ar kas tu toks, sustok tampęs šią 
mergaitę, aš šito tau neleisiu, — ir jis atsistoja 
visu savo ūgiu, kaip koks karžygys.

Stasys, temdamas Agutę, pamato, kad Al
fonsas gerokai už jį didesnis, ir kiek nusigąsta, 
tik užgauta puikybė negali nusileisti. Jis pa
leidžia mergaitę ir susiranda kišenniuje peilį:

— Eikš tu, gudragalvi, pačiupinėsiu tavo 
dumples. — Peilis žybteli prieš lempą ir Stasys 
šoksta link Alfonso.

Pajutęs pavojų, Alfonsą galios pasiekia vir
šūnę: galingu smūgiu jis trenkia per laikan
čią peilį Stasio ranką, peilis nulekia į kitą kam
bario pusę, o didelis skausmas priverčia jį 
aiktelėti

— Tu gyvuly, mano ranką 'sudaužei, kaulas 
sutrumpėjo, tu atsakysi dabar..

— Nešok, kaip gaidys, su peiliu . Tu norė
jai mane nudurti, velnio veikas. Gal tu iš mi^ o 
toks neraliuotas atėjai? , A

— Tau taip ir reikia. Pats jieiliu šokai, 
o dabar kitą kaltini, begėdi? . . . —. sako 
Agutė . v . ■ . .*

(Bus daugiau)

pats skAtr'K m kitus pai?a6ii*’< |
SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIENOS0

šeštadienis—Pirmųdieni". Sat. — Mon., May 4-
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TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

V;

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

millUHHi Sifili IHiįiT 11
illiliUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valinrin; pagal gniptaTim^

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinlko* 

Mediciną direktorius

mi & Manhelm Rd*, Westchester, 1IL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

“Lietuvos Aidai”

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 145(^M.

St Petersburg, Flx^ ŽCSU vtL

iš WTIS stoties, 1110 AM banga- 
2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

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

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

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

dar-
su-

vo ar’ia aliejau*.
1 šaukštuką driu&os,
2 puodukai germ išvirių 

žovių, smulkiai sukapotų, 
grūstų ir per spaus tų per fyoštu-
vą, špinatai, žirniai, šabelbonai, 
bulvės, salierai, aspargai, pada
ro geras sriubas.

Išmaišyti miltus į ištirpintus riebalus ir sumaišyti su šaltu pienu.Pridėti išvirtas daržoves, pride, i truputį pieno arba vandens.
Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidausį ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, I1L 60629

Upytės Draugiškio Klubo susirinkimas įvyks penktadienį, ge-1 gūžės 3-čia dieną, Anelės Kojak • salėje, 4500 So. Talman Avė. Pradžia 1:00 vai po pietų..Po susirinkimo bus vaišės;

BARŠČIAI SU PASNIKUVirti batvinius iki bus visai minkšti. įpilti į puodą vandens riek, kiek įteikia dėl barščių; už trinti vandenį sudėti druską, p pirus, pusę lauro lapelio, - cibulį ir gahaliutką sviesto; pavirini kokią 15—20 minučių; tada sudėti smulkiai supiaustyriis burokus ir jei yra, porą išvirintų ir smulkiai sukapotų džiovintų grybų.Baltinant juos, reikia paimti vieno kiaušinio trynį, suinaišy-- ti, pridėti miltų, grietinės, ištrinti kartu, galima truputį pil- tį pieno, paskui pilti į tą mišinį karštų barščių ir išmaišius, supilti į puodą, užbaltinus nereikia užvirinti, nes sutrauks grie? tinę ir nustoja skonio.

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

.-- —■Į— iŠ_____

EUDEIKI
GAIDAS-DAIMID

A. Kulys ] 
.1 

_____________ I

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON HI HONED KOPLYČIOS

■-

OPTOMETRIST AS .
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149
EJniaa akis. Pritaiko akiniiir

■ •- '■' "z- ' -v-

ir “contact lenses”.

. JUOKTIS;—SVEIKA- Kidbedamąs apie juoko poveikį sveikatai, dr. V. .Frajus juoką, pavadino bėginiu ristele •vietoje. ; ■.- į■ Kaip iį- fiziniai įpratimai, juv-

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos; aatrad. 1—4 popiet,

Ofiso talsfonas: 776-2880,
XSTflencijM telof.: 448-5545

Našlių, Našliukių ir Pavienių Klubo susirinkimas įvyks penktadienį gegužės'IQ dieną; Andes'} į. . : Kojak salėje 4500 So. Talman *•> 8* ilgai touękanlĮ poJ veįkį. Kąi ;ž^ogųs _juqKiasi, jo ’ raumenys.'-įsitempia ir dėl to ga- Pradžia 1:00 vai. po pietų- Vi-] q apmalšinti kai kurie galvos ska usniai, lėčiau plaka širdis, o tai liudija stresinės įtampos nuo slūgį TcmIšI galima sakyti, kad junkaš turi tiesioginę gyvenimo trukmei.Juokiantis padaugėja kraujyje adrenalino ir, matyt, į smegenis patenka .endorfinų (kaip tr įbėgant), nuo kurių pagerėja savijautaiKai kurie tyrinėtojai kad “juokų centras” yra dešiniajame galvos smegenų pusrutulyje, nes ligoniai, kurių šis pusrulLuys pažeistas, rresupran- nor-

Avė.
si nariai ir norintieji būti nariais kviečiame atsilankyti.Po susirinkimo bus vaišės.

Joniškiečių Labdarybės ir Kul-; tūros susirinkimas Įvyks antra-} dieni gegužės 7 d. naujoj vietoj j Anelės Kojak salėje 4500 So. Talman Avė. Pradžia 1:0C vai po pietų.Prašom atkreipti dėmesį, kad susirinkimas įvyks Anelės Kojak salėje, ne Vyčių salėje.Prašom visus narius atsilankyti švęsti klubo 60 metų sukaktį ir Motinos Dienos šventę.Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalus

žemaičių valgis kastinys yra [ taisomas iš grietinės' šitaip: į puodynę Įpilami kokie du šaukštai grietinės rr Įdedamas sviesto gabaliukas.Paskui pradedama sukti šauk štu, ir grietine tirštėja, bet ves tik atsirandą skysčio ar sviesto kruopelių, puodas k'aitiharrrta ir sukama šaukšte jame • esanti grietinė; paskui vis pyliodama . .po keletą grietinės šaukštų, žiū rint, kad. nesusisuktų, sviestas, reikšmę Pamažu susisuka baltos spalvos masė. Jon pridedama druskos, pipirų, svpgūhųrt§aldoma masė tirštėja.' Kastinys Ugąi neišsilaiko, valgomas jis-sįr duona, ką tik išvirtomis bulvėmis. P. V-kisti mano, > PIENO—DARŽOVIŲ SRIUBATam reikalui imama:1 kvortą pieną (galima doei “skim” pieną), 
21/<> v. šaukštu miltų,2 v. šaukštai sviesto, marga

* Kuomet lupat svogūnus, pa-, trinkite rankas druska ir nuplaukite šaltame vandenyje, negu pirma vartosite karštą vandenį ir muilą. Taip darant' rankos neatsiduos svogūnu. .. .s Norint išvalyti batus žvilgančios. odos, reikia pirmiausia gerai nuvalyti .purvą su šlapių audeklu. Leisti gerai ba- tąms išdžiūĮLIšdžiūviis? batams, reikia juos gerai ištrinti vaseli- nu. šiek tiek palaukus, nušveisti minkštu audeklu. Visą tai atlikus, bataj gražiai žvilgės ir oda ne taip lengvai suskils. i» Jeigu kilimas jau nudėvėtas ir spalvos neaiškios, Įpilti’ truputį amonijos į vandenį ir, tada patrinti kilimą. Spalvos bus tuoj aus gražesnės, dulkės “ išimtos ir jeigu raštui vabalų ki-jj lime, jie išgaiš.
[I« Labai gerai yra, Eikš nuo]į laiko patrinti pečių su minkštu! audeklu, ant kurio uždėta keli 

- i lašai tarpentino.
Magdalena Šulaitiene

a

TĖVAS BUSŪNUS
MARQUETTE IT) NERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 56 th Ave., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MGŪB^IŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AL IOMOBIUAMS PASTATYTI

VANCE Fi)'
1424 South 50th Avenue 

Qcero, Hl. 60650 
Tel: 652-5245

TRUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

5

i

nau-

jib inobiliams pastatyti

i
ta juokų pralinksminančių, 
narius žmones.

ApdriutUs perkrxjstymai 
H ivairiy itstumy. 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-599S

St Petersburg, FLa. 33710 
TeL (813) 321-4200

i
*

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

WHAT IS THE FASTEST GROWING 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHYH

Leidimai — Pi Iru apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA korteles.

r. Šerėnas. t*l ns-sos:

Florida

SOPHIE BARČUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

3

■

šeštadienis—Pirmadienis. Sat. — Mon.. Mav 4 - 6. 15485r .•

ARC FULLY tJClNSfPTOPRESCWBt 
£>RU>3, PERFORM 3URGIRY AND ŪTIŪZi.

op* n door plan” 
^hjqyed ffreat 

Ah acceleration 
aSdmg X3S caused

Walls between rooms in 
the home txgan to disappear 
fa the early 1950a when the 
an-rafted **r*—~ 
io Interior! 
popularity. 
Of Domi kuj - ,, - 
by returning tfUrarp of World 
War IL

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tekf. 778-1543

MIA N i FOR TREATING INJURY AND DISEASE, 
INCLUOIN® THI US I OF MANIPULATIVE

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 

Stoties W0PA - 1490 ĄM 
transliuojamos iš mū«y studijos 

Marquette Parke. IT f iMKCV v
FXTmI pqctsssot 
SAPID WOwfHSW 
EMPKMLf IT PUACCf

SjCUM PCPUtATlOOC’

PERKRAUSTYMAI

OSTEOPATHIC Z^EDICINfZ 
DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D.O.’S/ WILL MORE THAN 
DOUBLT THEIR PRESENT 

. NUMBER-GROWING FROM 
J }C>,000 TODAY TO MORE 
z THAN 56,000 PHYSICIANS

IN THE NEXT 20 YEARS/

Vedrįa —■ Aldona DaiAus

out the
ouse

Patarėjai ir hiiflcjimo. direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

► w

fyMc X. Lout c member of the National Home 
If Floor Fathion SpiciaiUt QAF Corporation.

Th ’Great Room’ Latest Trend In Interiors

dlfferent from th* two-^tory 
home* many aerviicemen had 
left when they went off to 
war t'iined the new “ranch- 
atyle" house* Into * trend. 
Clixnb;rį stair* became passe 
*• ' aJUjne-iex®! liinc was 
•m^į.ąęęd b/ new familie* 
cojjjrį with tJgkgĮĮpfv*! baby 
boom. * It
, . hfcw u • inter the 
•neyjy^orsękjuj ĮįdO s, the 
open fl< or plan', reappears, 
looking fresh and t)ew. How
ever, tbu Uglg, it bears a 
different Mme. It la called 
“th* frut room“ whicn in- 
*sroor»‘e* Ueilki. dials* and

food preparation activities 
to one hu^e space.

The spacious "creat roota^ 
shown here feature xn ♦clexy- 
tic froup of contemporary 
furnishings. Tht open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen Tisually 
with the Irving and dinlnf 
areas throughrthe use of the 
same elegant Urick-pattern 
floor covering. It * CkAF*t 
handsome sheet vinyl In the 
“Newburgh Brick** pattern 
White.’

This GAFSTAR Softie I 
floor has an. easy -care hq-waa: 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retains Its 
natural shine with little main) 
tenance. The ęuie :-Cor foam 
interlayer provider comfort* 
warmth and noise reduction. 
A vailsM* in 9’ and 12' widths 
al your nearest home improx* 
merit cantor or huildinf nu>p*i

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS
I.A< KAWICZ

Lai;’ /run Direktoriai

2424 West 69 h street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest l Iwy., Palos Hills, Illinois 
lei. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



ILLiNOlSL flETl vii PREKYBOS RŪMAI 
PAGERBS ILLINOIS POLICIJOS VIKšiNINKĄ 

LAIVIUTĮ WKGEI.EN4

Tecdora Kulienė, Illinois Lie 
tuvių Prekybos Rūmų direkt<- 
rė, praneša, ked šių metų ge
gužės 25 d. šeštadienį, Martini
que salėje įvyks bes niekinau-1 
tikins ILtuviams sliuendijų pas-j 
kyriinas ir bus pagerbtas lietu
vis, Illinois vaMijos peticijos j 
viršininkas, majoras Laimut’s \ 
Nlargelėnas, kaip pasižymėjęs 
šių motų Illinois valstijos žmo-

psmo

ir 
siekti
Ti atsilikmemkiciji. ir liudijimu.

1S\S3 metais gubernatorių 
mes I hompsGių žinodamas tu I 
liūdijimų vertę, kitaip pasiel
gė. .J š eidamas Illinois valstijos 

ra 11 n i o p rok uroro pa re i gas, 
jauną kartę teisiniu-Į 
jau gerokai apvalė Į

. i į Laiškas Naujienoms krlėj mą porą kysiųs ėmusių 
teisėjus kita p pasielgė ir poli
cijos tarnautojus samdydamas. 
Gubernatorius Thompson pa
klausė. kurie geriausiai išlaikė

(L a I

f e<
i ša

universitete, t>el 
kis filosofijufe d^Ltn.'o 
(Laiftanda^ universitete.

^flokslo, kehnikcs 
nikos amžiuje r?ikia 
giau žinių, je eu nen
ti. La,mu‘i5 Nargelėnas paskuė} 
turintis pereig'-s savo protu, pa-| 
siryžimu ir sunkiu d^rbu. Jis nei 
noci aisilik'.i, užtai kasdien žy
giuoja pirmsTi.

L BSTATR RAUS 
ai, X-swk^ —

Majoras Laimutis Nargelė- 
nas, ištarnavęs Illinois polici
joje 16 melu, pradėjo nuo pa
prasto eilin:o policininko. Jb 
sąžiningai ėjo savo pareigas, nio 
kėši ir kiekvieną melą būdavo 

’ pakeltas į aukštesnį laipsnį.
I.aimučio tėvas buvo polici

ninkas n-priklausomoj e Liotu- 
. veje. Tarnavo kariuomenėje, 
‘ policijoje ir pasienio policijoje.
Laimučio tėvas labai gerai paži 
no Stasys Juškėnas, nes teko 
su juo kartu tarnauti.Chicago] 
yra ir daugiau policininkų, ku
rie kartu tarnavo su laimučiu 
tėvu. O patį Itaimutį, tai ge
riausiai pažįsta Juškėnienė, 
Stasio žmona, nes ji gyvenda
ma kartu su Nargelėnais vokie
čių stovykloje, mažą Laimutį 

. dažnai išvesdavo pasivaikščio
ti, o dar dažniau su tė
vais pasikalbėti.

Visi jie atvažiavo į Ameriką. 
Juškėnai apsigyveno Chicagoj, 
o Nargelėnai apsigyveno Pietų 
Illinois valstijoje. Ten augo ir 
mokėsi. 1969 metais įstojo į po
licijos tarnybą. Praeitų metų 

{•pradžioje majoras Nargelėnas 
pirmuoju išlaikęs egzaminus, 
užėmė Illinois valstijos viršinin 
ko pareigas. Atsakingom parei 
gom reikia daug visokių reko-

GERIAU VĖLIAU, NEGU 
NIEKAD

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMa 
S ŽEMALS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IfiSIMOKWIMATl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
j PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu •

f212 W. Cermak Road Chicago, EL TH. M7-774J

elėnas,—jam

laipsnio ir

Lai- 
savo

- Lamu: 
buvo stsa'k

— Nargelėnas bus Illinois po 
a in k as, — a tsakė gu- 

Thcnrpscn ir pas- 
vs pareigoms, 
pienas pasiekė
užimamas viešas bė 

jokiu politikų rekomendacijų. 
Jis niekam nėra dėkingias, nei 
politikuojančiam: lietuviui, nei 
amerikiečiui. Lietuviai, jį pa
gerbs už tai, kad jis pasiekė 
aukštą viela Illinois valstijoje 
ir pavyzdingai eina savo parei-

numery- 
je paskaičiau, kad Naujienom 
reikalinga p rama, tai nuošir
džiai pasižadėjau pasiųsti Nau
jienoms šimtą dolerių.

Bet tada buvau susirgęs. UŽ 
tat šiandien siunčiu $100. Ge
riau vėliau, negu niekad. Bet ir 
vėl visą savaitę Naujienų nega
vau Buvau labai nusiminęs. Gal 
vojau, kur aš rasiu tokius gerus 
ir teisingus straipsnius, parašy- 

- tus musu tautiečiu, kaio A. Svi- 
lonis, A Marma, J. Petrauskas, j 
dr. J. Adomavičius ir kiti geri j 
Naujienų bendradarbiai. Bet kai 
kitą savaitę gavau net du Naužie- 

. nu

1983 m. pabaigoje •plati Lai
mučio Nargelėno ir mirusio jo 
levo biografija buvo aprašyta 
Naujienose ,o dabar visi Illinois • 
lietuviai pagerbs Uli.’aois pofici-- 
jos viršininką Laimėtų Narge- 
lėną.

Jam bus smagu pamatyti, - 
kaip lietuviai rūpinasi savo tau! 
tieč-ais, padedami jiems baigti 
būtiniausia mokslą..

Laimutis Nergeląnas pastebėjo 
majoro laipsnį ir Illinois poli-

numerius, tai apsidžiaugiau.
Jums sėkmės linki —-

, ' X

Juozas Vaicekauskas J

WWl
Laimutis Nargelėnas, Illinois valstijos policijos 

viršininkas

— Chicagos Lietuvių Spaudos 31:10-12; 
klubo susirinkimas įvyks gegu
žės mėn. 3 d. 7 vai. vak. Lietu-!

STROPI MOTINA
Kas ras stropią moteriškę? 

Jos vertė, ka’P dalykų iš toli
miausių žemės pakraščių. Ja 
pasitiki jos vyras ir jam nerūk-

• sta pelno. Ji atsilygina jam ge- 
] ru, o ne piktu per visas savo 

gyvenimo dienas.’’ Patarlių kn.

Šv. Rašto Lobyną !’’Mūsų adre
sas: 321, Ook Lamu, IL 60454,

BUTŲ NUOMAVIMAS
& MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪ3L5

I. BACEVIČIUS — BELL REALTS 
INCOME TAX SERVICE ’ ’ 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 r-ri

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

Maloniai prašome pasiklau- 
programos šį 

vai. vakare, 
gausiai dalyvauti ir kelti paste-J ban«a 1450 AM Per “Lietuvos

ET
— Iš Katmundo praneša, kad 

Teksas valstijos pačiūžų gamin
tojas Richard Bass pasiekė Hi- 
malajaus kalno viršūnę. Bass, su
laukęs 55 metų, yra pats seniau
sias žmogus pasiekęs Himalajų 
viršūnę.

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
savimas.

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

Il.EKTROS ĮRENGIMAI L.
PATAISYMAI <

Turiu Chicagos miesto '
Dirbu Ir užmiesčiuose, fr*!^ "į.

sarentuotai Ir sažinirišaL
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av^ 
Tek 927-3559

i

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd‘ St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AM± VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

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

"" ' Ui-—

>X/<<>>:

cijos viršininko pereigas, ir to- j v’° Sodyboje, esančioje 6515 S.{ -• V J . Ju
liau siekia daugiau žinių. Jis ' California Ave. Nariai prašomi* Mtra 16 ! 8‘ ' 

yar baigęs teisės mokslus San-, ------— ------- ~ —,
; bėtus netikslumus. Bus diskusi
jos iškeltais klausimais ir. kiti 
įvairūs pasitarimai. Valdyba

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky

ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 
— Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK i
1. Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLĮKo ir 

ALTo griovėjų:užiųačius?^. <v'’* : i
2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pa

sidalinti darbo sritimis, o veikti, “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro?

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtų perimtos Į vienos grupės 
“valdžią” ir naudojamos tos grupės siekiams vyk
dyti? (

4. Ar manai, kad ALTo ir VLIKo finansinės 
paramos mažinimas yra mums naudingas?

5. Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali at
sverti šimtus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių 
skaitytojų, oragnizacijų ir telefono knygų sąrašus?

6. Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš 
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtu pilnais okupanto patai
kūnais?

7. Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jauni
mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

8. Ar pritari, kad saujelė vienos grupės fronti
ninkų turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o 
šimtai tūkstančių ^likusiųjų” turi klausyti jų ko
mandos?

9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau 
tiečius j amerikoniškus teismus, yra verti atstovau 
ti visus lietuvius?

10 Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiš
kiausi iš pačių demokratiškiausių’’ ir sukurs labiau
siai demokratinę išeivijos santvarką?

Jeigu j visus šiuos klausimus gali atsakyti 
trumpu ir aiškiu “taip”, tai nesvyruodamas 
dalyvauk ir balsuok -gegužės mėnesio rin

kimuose.

JAV R. L. BENDRUOMENĖ

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

---------- i 
i 

Jauniesiems gerai apmokamas Į 
darbas-1

T

Iki gegužės 15 d. dar galima 
paduoti prašymą tarnybai Wa
shingtone, Jūngt. Paballiečiu Ko 
mitele. Kreiptis . Amer. Liet. 
Tarybą, 2600 W- 63 St., Chica
go, IL. 60620.

Aidus”,

Sekmadienį, 9 vai. ryto iš
girsite ir vėl “Gerąją Naujieną 
Lietuviams” radijo banga 1490 
AM per Sophie Barčus.

Parašykite mums pareika- 
laudainįii knygelės: “Atraskime

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

SIŲSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS
$1.85

(įskaitant perlaidą ir sp- 
draudą)

Mažiausioji perlaida 30 rub
li ų-Persiun! imas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas;

i 
į

! Parsiduoda gerame stovyje 
j esantis 6 metų namas, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius ir 
garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios 
i Bass Laike. Telefonuokite 1— 
219-772-3086.

Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių .stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA ; 
6557 S. Ta!man Avenue, 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

(ELTA) Dažo namus iš lauko
Visi mokesčiai pilnai garan- !

REPAIRS — IN GENERAL.
{vairūs Taisymai

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERV1CI

Venecuelos lietuvių draugija} 
X Motinos Dieną, š. m. geg. 11-tą, j 

7:30 vai. vakaro, šeštadienį ruo- 
$ šia renginį šaulių salėje, esan- 

čioje 2417 YV- 43rd St. Auka j 
vienam, asmeniui $12.00 Rezer.

* vuokite vietas telefonu 585- 
£ 3185.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina Si. 
(Town of Like) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

tuoti. Jus gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.
Newark, N. J. 07102

Est. 1947

■ TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS

BET KROSNI&U -I
U e - man D ėčkyi - ■ 

Tel. 585-6624 :

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745C

Taip pat daromi vertimai; giminiu 
iškvieįįnai, pildomi pilietybės pn-

*

h

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina §5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 *So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali dang 

‘U padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

$ Knyga su formomis gauna- 
V ma Naujienų administracijoje.

Knygos kaina — $3.95 (su per- 
siuntimu).

—Izraelio karo jėgos traukia
si iš Libano. Vakar Izraelio ka
ro jėgos išvažiavusios iš Tyrės.

MISCELLANEOUS
(vairūs Dilvkal

?!—rr—-----;--------
Horheownerslnsurance

Godi? sėri^e/Good price 
fc ZžpoUs/ Agent * 
320S% W. 95th St.

Everg. Park, HI. 
50642 - 424-8654 J©

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Ari ruciiatėM keliauti — kreipkitės J Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave., Chicago, D). 6064S

Telef. 312 238-1787
* Henotnu patxrnavlra»j užsaknnt lėktuvų, traukinių, laivą kelk- 

m (eruiaea), vieSba&ą ir automooiUų nuomavuno rezervacnaa, tartum*- 
ce kelionių draudimus; Organizuojame keliones i uietuza ir kitus t-aitus; 
suCarome įskvieutnus gumulu ap m lan kyntui Amerikoj. Ir teikiamė infer-

leuoniu reikalais
• Taupyt’te aknsdsmi Cfcariered lėktuvais, tik .eisis reservuoa rietu

< enxiu> — >rie* 43-60 dieną. . • 4SXladS

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū-r 
les-“reels”, “live bait”. leidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas. -t
Savininkai broliai Matulevičiau

Windy City Fishing Tackle

DĖMESIO!

Gaminu elektrines mašinė
lės bulvėms tarkuoti.

Kas norėtų tepaskam-
bina telefonu — WA5-4878.

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nu» 
9 vai- ryto iki 8 vaL vakaro.

Sežtad.: nuo 9 vaL r. iki 12 n! 4. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
U45 West 63rd Street

Chicago, HL 6062S.

PASSBOOK 
SAVINGS...

bMere«t 
Fvd on Srwnti

see us for 
uQtKi financing. 
' AT 0UI 10W UTE

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-0000

Ext. GH-6917 
for information.

ADVOKATŲ DRAUGIJĄ
V. BYLATTIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: - : 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą

1606 S. Kedzie Avė.
Chicago, III. 40629

TeL: 778-8000

Oah snd Peed Querterijr

'*ow* meOM* ■

Pres.

2212 WEST CERMAK ROAD - CHICAGO, ILL 60603 

: 847-7747

TOHN GTBAITTS
kdvokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) .10-0709

Peter. Kezanaut

SERVING CH1CAGOLAND SINCE IttS .

šeštadienis—Pirmadienis. Sat — Mon., May 4 - 6, 1983




