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MIRĖ GEN. RAŠTIKIS, BUVĘS LIETUVOS 
KARIUOMENĖS VADAS

Laidotuvės įvyks antradienį, gegužės 7 dieną, 
praneša Vladas Bakūnas

/ . A - - .... ...

LOS ANGELES, Calif, — Šių 
metų-gegužės 3 dieną vietos li
goninėj? mirė gen; Stasys Raš
tikis, buvęs Lietuvos kariucme- 
nėsr vadas. - -/ - •

Velionis bus laidojamas ant
radienį, gegužės mėnesio 
7 dieną; Gen .Raštikio žmopa, 
Marija Smetonaitė - Raštikienė 
sunkiai serga.

Gen. Raštikis parašė ir išlei
do keturis atsiminimų tomus, 
bet atsiminimai nėbtivo sude
rinti. '

Stasys Raštikis 1896 metais 
gimęs Kuršėnuose.Ta-rnavo Lie 
fųvos ” kariuomenėje, pasiekė 
penktojo ’ pėstininkų pulko

vado padėjėjuim. Kan. Vladas 
Mironas jį paskyrė Lietuvos 
karo minisgeriu.

1944 metaais išvažiavo į Vo
kietiją, palikdamas 3 mažas 
mergaites,, kurias rusai suėmė 
ir išvežė. Jo broliai ir artimieji 
rusų buvo suimti ir išvežti i 
Sibirą.

Gėn. Raštikį smarkiai pavei- 
kė J. Klauseikio rimtai parašy
toji knygutė apie nepasiruoši-. 
mą pasipriešinti sovietų invazi
jai.

Lietuvos universitete gen. St. 
Raštikis studijavo veternari- 
ją- !

Rašytojas Mailer nežino, ką plepa
Kai praėjusių metų birželio 

mėnesį VUniuje apsilankė vienas 
žymiausių Amerikos rašytojų 
Norman MąiĮe.rv jo nepastebėjo 
Lietuvos Rašytojų Sąjunga ir 
nepaminėjo oficialioji spauda. 
Tiktai š.m. vąsapip 2 d. Literd-- 
tūra -ir Maskvos žuma-

Berlyne ar čekai Pragoję 1938 
metais irgi pasižymėjo labai rim
tu požiūriu. į gyvenimą.” 
;-1 hmosfraunają literatūra rašo, 
kad Maiferis apgailestauja pro
pagandos bei masinės kultūros 
stereotipus, kritikuoja amerikie
čių “yiįutinybę”, ir pavadina 
dabąžS^Tžjmjerikos prgįėjdenfa -
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LENKIJOJE NĖRA DARBŲ, PASIPIKTINĘ ..
JARUZELSKIŪ

Lenkai be jokio pagrindo išvarė du JAV diplomatus; 
prez. Reaganas išvarė keturis.

WASHINGTON. D. C.--Prez. bėjęs su Jeiuzelskiu ir gavo įsn*

sispaų^dmd ištrauką.ppkalbic 
su ^Bašytdjąš,; stipri-
statomas. kąįp; ■JĄVdu. -Variuo

primena^ Čin nau--
dojąsą, išraiškos jfėi'sveę kuri yra ! 
vienas jo “vidutinybių” visuos- 
menės savumų< Č) išraiškos lais- , 

? vė nėra .triviali dovana; šiandie-, 
■gos -pasaulyje... ji ’ labai retav’ 
Skaitydamas Mąilerio kritiką, 
be vienas/lietuvis turbūt pa-] 
klausė savęs, kodėl šis žymus 
autorius ir dabartinis’Amerikos 
PEN centro pirmininkas nei žo*, 
dėlių neužsiminė apie, cenzūrą

Prezidentas Reaganas gali uždrausti lenkams pen- 
sionieriams gyventi Lenkijoje. Lenkai nutarė nevažiuo
ti į dabartinę Lenkiją.

|| pcifcalbt-.jį. .ąi&steęhiuš ?įai- 
lerio įspūd^ūsJi^'iįVilmau?, Ler1 
ningrado bei Maskvos kovo .mė
nesio numeryje 'išsamiai komen
tuoja Eltos biulejenis anglų kal
ba. Komentaras .. pavadintas: 
“Maileris atranda Lietuvą ir- so
vietinęstebuklų šalį”; , ' j

Pokalbyjė Afaileris tarp kitko
paminėjo, kad viešnagės metu ąr kitus esminių, žmogaus teisių 
jam “gerą įspūdį paliko rimtas? pažeidinėjimus'Sovietu Sąjun- 
tarybinių žmonių požiūris į gy
venimą, stabilumo pojūtis”. Elta 
apie tai rašo:“Lietuvių skaity
tojams dingtels, ar Mailerisj-n?- 
kalba ironiškai. ‘Rimti’ tarybi
niai piliečiai? Re abejo!- Gyve
nimas totalitarinėje santvarkoje 
ar okupuotoje šalyje — geriau
sias būdas susidaryti rimtą po
žiūri. Gulagas ar jo grėsmė, 
nuolatiniai* trūkumai ir privalo
mas veidmainiavimas labai grei
tai išgydo nuo ‘buržuazinio 
1 e n g v abūdiškumo.

Reaganas labai pasipiktino Len
kijos premjeru Jaruzelsikiu, kai 
j:s įsakė be jokio pagrindo dviejn 
Amerikos d plomatams išvažiuo
ti iš Lenkijos. ••

Prezidentas Reaganas tuojau 
tuojau įsakė keturiems lenkų dip 
lomatams išsikraustyti iš Ame
rikos.

Trims lenkų konsulato Chica- 
goj, išsakė išvažiuoti iš Chica
go's, o vienam liepė išvažiuoti iš 
New York o.

šilas prezidento nutarimas la
bai pakenkė Lenkijos ir Ameri
kos santykiams. 1

Prezidentas padarė viską, kad 
Tarptautinis monetarinis fon
das paskolintų Lenkijos vyriau
sybei sumokėti paskolas už pi;k 
tas prekės.

Valstybės departamentas sen- 
gėsi padėti Lenkijos gyvento
jams pagerinti ekonominę savo 
būklę, bet dipkmatu išprašymas 
sutrukdys visą darbą.

Lenkų vyriausybė reikalavo 
užpildyti labai daug Įvairiausių 
blankų. Reikėjo atsakyti. į klau
simus, kurie nieko bendro netu
ri su g-minių aplankymu.

Rti šio moto pensijas gaunan
tieji lenkai važiuodavo į Lenki
ją. ten gaudavo pensijos č.okius 
ir už tuos pinigus gerai Lenkijoj 
gyveno.

Dabar ir šie lenkai negalės 
taip lengvai patekti į Lenki
ją.

Amerikos lenkai labai pasijrk- 
tinę gen. JaruzcLkio pri'kabių 
ieškojimais.

Dviem Amerikos diplomatams 
įsakė išvažiuoti tucjau po to.kai 
Michailas Gorbačiovas, išsikal-

kymą ieškoti priekabių prie ame 
rikiečių.

Atsakingi Amerika; pare’gū- 
nai yra Įsitikinę, kad gan. J?rv- 
zelskio užimta nauja politinė li
nija Amerikos atžvilgiu smar
kiai pakenks Lenkijai.

Oficialūs lenkų vyriausybės 
praneš n ras sako, kad du Ame
rikos diplomatai dalyvavo gegu
žės 3 dienos parade, nes sol ds- 
rumo unija visame krašte buvo 
surengusi 3 di~nos minėjimą. 
Amerikos diplomatai neorgani
zavo geg. 3 d. eisenos. Tą dieną 
v'sa Lenkija minėjo savo nepri
klausomybės sukakti.

Diplomatai ėjo šaligatviu, teš
nek artu su demonstrancija. Lfi 
kai net ilgiau neklausinėjo suim
tų Amerikos diplomatų.

Varšuvos lenkai nenorėtųjų?.' 1 
JAV vyriausybė įsakytų lu
tiems lenkų diplomatams išva
žiuoti.

i Amerikoje yra didokas lenku 
skaičius, nelegaliai pasirinkęs 
Amerikoje. Jie nelegaliai dirba 
įvairiose Chicagos dirbtuvės

Lenkų vyriausybė bijo, kr. i 
tie lenkai n'būtų varomi alg'I į 
lenkiją. 

Į -------------------
DAR APIE ORDINĄ 

DR. K. BOBELIUI'

“Popiežius Jcmas Paulius 11 
įvertino dr. Babelio darbą l-c- 

. tuvių labui, jį ardcvanodonr's 
šv. Gregor j aus... erdinu. aul s 
čiaūsiu pasauliečių katalikų at- 
žymįėjimu....

“‘Įverlio.damas B: bo’i > 
veiklą, kuri s’mbo’izuoja Lie
tuves žmonių nesibaigiimc’% 
kovą už laisvę, aš šiand;en VI 
pateikiu dvi rez( liucijas. k 
ries išlenkia Kongreso rararra 
p:ln‘im laisvės ir noprik’aus. 
rrybėL- LiVuvai ir Pabrbijo v 1 
s-\ sugražiirim .i. ?:an > 
r'/Vucije• ?... taip prl reik - 
luijama, k d S-vktai palch-T 
balt io i u pd ii Cinius”.

(ELTA)

— Suvieku Sąjunga yra pa>i- 
ryiiu. i gini: Rytų E įropos s:e~ 
rą. je gu Vokietijos norėlų su-

dėti. Ar. n."nuobodi ta amerikie
tiška‘‘Vidutinybė”? — ironiškai, 
klausia- Elta.

Eltos straipsnis paliečia ir Mak
lerio įspūdžius iš jo trumpos 
viešnagės Lietuvoje praėjusią 
vasara (Washington Post, 1984 
m. rugpjūčio 19‘ d.). Lygumos 
tarp Kauno ir Vilniaus Jam pri
minė lowos valstiją Amerikoje. 

Tarptautinio PEN klubo Nauji pastatai Alaileriui pasiro
dė “keturkampiai, pigūs ir bjau
rūs” — “kaip Amerikoje ar vi
same pasaulyje”. Užklydęs į ka
talikų bažnyčią Vilniuje, jis susi 
žavėjo apeigų grožiu ir dalyvių 
dvasiniu pakilimu. Kadangi prie 
bažnyčios nebuvo policininkų, 
rašytojas bematant padarė išva
dą: “Pasirodo, kad eiti į Ijažny- 
Čię čia jau ne toks didelis daik
tas”. Ir pasikalbėjęs su savo gi
mines belankančia Amerikos 
lietuve, jis nusprendė, kad “lie
tuviai negyvena nuolatinėje bai
mėj,?’’.

Kritiška! iškedenęs šiuos Mai- 
lerio išvedžiojimus apie Lietu
vą, biuletenis apkaltina jį pa
viršutiniškumu. Jis sumaišo Lie
tuvą su Rusija, ir, atrodo, nėra 
mėginęs susipažinti su nesena 
Lietuvos istorija ar su religijos 
bei tikinčiųjų padėtimi. Kaip

goję.
kalinamu rašytojų komiteto 
duomenimis, sovietinis režimas 
šiandien užimą’pirmą vielą pa
saulyje rašytoju engime. Ar 
Maileriui. kuris taip entuizastiš- 
kai kritikavo Amerika ir prezi
dentą Rraganą. pritrūko kvapo 
užsiminti apie rašytojus už so
vietiniu grotų ? Sovietinis pilie
tis gautu bent tris metus kene- 
lagerio už daug švelnesnę savo 
režimo kritiką, o. kritikui Mai-

Vokieciail leriui nereikėjo net ir nusičiau-

AFGHAN

KALENDORĖLIS

’‘.MfWMLXf j
Gegužė* 7 d., Av. Romualdas, 

Danutė, Angis.

Saulė teka 5:41, leidžiasi 7:55.
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MANILA, Filipinų salos. — 
Ketvirtadienį. g?g. 2 d. Maniloje 
liudijo aukščiausiom teismui, tei 
siančiam 26 karius, įtariamus 
sen. Benigno Aquino nužudy
me.

— žiūrėdama per lėktuvo lan-; 
gą, mačiau karį,‘rankoje laikan
ti ginklą, atkištą į Aquino gal
vą. Sen Aquino lipo iš lėktuvo. 
Staigiai pasigirdo šūvis, nuo laip 
tų Aquino krito ant degutuoto 
tako. Kai pamačiau pasipylusi 
kraują, tai nusigandau, surikau! 
ir susmukau ..Daugiau nieko ne 1 
mačiau, ką su juo padarė.

Teisėjai pasitarė tarp savęs. Į 
.Tie pasitarė su ginamais ją advo j 
katais ir pranešė poniai Quija
no, ji galinti keliauti. Jai padė
kojo už liudijimą. Advokatai ir 
teismas nutarė jos daugiau nebe
klausinė!).

ištisus

MAČIAU KARĮ, ŠAUNANTĮ Į SEN. AQUINO 
GALVĄ

Filipinų teismui pareiškė Rebeca Quijano, žiūrėjusi pro 
pro lėktuvo langą į išlipantį senatorių.

Teismas. jau tęsiasi
3 mėnesius. Apklausinėjo dau
gelį liudininkų. Keli svarbūs liu
dininkai, komisijai tvirtinusieji 
kad karys paleido šūvį ĮBenigno 
Aquino galvą, bet j teismą liu
dyti nebeatėjo. Aquino nužudy
mą tyrinėjusi komisija buvo at
važiavusi į Kaliforniją ir kelbė* 
bejosi su kariu, mačiusį Aquino 
nušovimą, bet jis atsisakė va
žiuot! į Manilą. kad jo neuušau- 
tu.

Amerikon buvo atvykusi ir 32 
metų Rebeca Quijano, bet š;o- 
mis dienomis grįžo į Manilą ir 
liudijo tei.smui, ką jį mač usi.

niekas 
neliū*

Teisėjas paklausė, ar 
j :ii negras Ino, liepdamas

Taip, man grąs:no 
mas pulk. Vncenle

Pakistano vyriausybė praneša, kad kubiečiai Afga
nistane nužudė 300 kaimo gyventojų.

galima išmatuoti baimės gilu
mą totalitarinėje sistemoje? — 
klausia* Elta ir atsako: “Tiktai 
ne Mailcrio būdu - - įkišant no
sį h- tuoj vėl šbėganl”.

Baimės Lietuvoje galima iš
vengti — tereikia užsimerkt, j 
užsikimš! ausis, nekreipi dėme
sio į žmogaus ir tautos niokoji- I 
mę, kiekviename žingsnyje klau-j 
syti valdžios, i r tegalvoti apie i
savo medžiaginį gerbūvį. Kitaip1 sugalvojo ir nutarė pasakyti, ką 
tariant, tapti tikru “tarybiniu | 
žmogumi”. Daugelis lietuvių at-' 
sisako taip gyventi ir todėl “pa- 1 
rojus jų kasdieninė duona”.

(Elta)

t?isia- 
Tigas. Jis 

man įsakė nekalbėti su spaudos 
atstovais, jeigu nenori patekti 
liėdon.

Relieca Quijano pasakiusi teis 
mui, k“ ji esanti labai jautri. 
Kai pamato kr?ują. tai nepajė
gianti susilaikyti. Ji sukniubusi 
prie lėktuvo lango ir daugiau 
nežiūrėjo, kas toliau buvo da
roma su nužudytu Aquino.

J buvo atvažiavusi į Ameri
ką. kalbėjosi su pažįstamais ir 
buvo linkusi neh>grĮžli. liet ap-

ji buvo mačiusi. Ji negalėjo su
prasti. kaip galėjo k;ti liūdinin- j 
kai vengti teismo ir nepasakyti 
matytos tikrovės. •

Teisėjai patarė daugiau jos ne

beklausti. Teisme prokuroras p? 
sikaibėjo su ginus:ais ją advoka
tais, įtikino juos, kad taip pat 
palikti liudininkų ramybėj. Jos 
liudijimas buvo aiškus, klausi- 
nėtojai jos nepakeis.

Reboca Quijrno t'ip pat Iris- 
mui pa-akė. kr.t ją saugo ar'i- 
nreji. Ją atlydėjo į teismą ir P'-r 
lydės į namus.

Teisino pirmininkas nori ga
limai greičiau h.ipti ilg-i užsi
tęsusį te m į.

\

Turkai nori, kad Kipro sala turėti} Jiaują konstitu
ciją gyventojų reikalams tvarkyti.



TVIRTA SVEIKATA- PASTOVI LAIMĖ
Kūno, proto ir jausmų darnos pagrindai 

įv Naujausių moksle žinių populiarus perteikimą* 
!dJ* JONAS ADOMAVIČIUS, M. D.

Leidžiama
ii duona ar krakeruu. 
jų keturi gabaliukai |ier 
Draudžiama: duona i r

x
L'

Mažai druskos turintis maistas
maiitis yra teikiamas pakanka
mi ’> m tvoo' ribose.
Bendri nurodymai mažai drus

kos maiste prisilaikančiam 
ligoniui

1. Maistas verdamas BE drur

k, biskvitai, graham krakei'iai. | 
Leidžiama; JAVAINIAI 
als): pmė puodelio pilnų 

SU, f arma 
iečiai, f 
muffets

z.m negenr
- -A • I nurūkius,

4 . ms pensininkus. Ta.'
r kitais atvejais gydytojas 

ia maitintis be druskos, ar* 
.bai mažai jos naujinti, čia 
lės dažnai nesiorientuoja 
eigtL. Vienai pila druską 

o ma stą, jo net neragavęs, 
abie jų rankų ir tariasi, kad jis I 

jos mažai vartojus, nes be josi 
apsieiti negalįs. Kdas druskoj 
nenaudoja gamindamas nuristą, 
bet gedulinguose pietuose, ar 
svečiuose l>ei valgyklose prisi-j 
kerta jos iki >oties. Taip ir nesi- 
taiso jų širdies bei pakalto krau- 
^spūdžio reikalai. Tada gydy
tojas suka galvą, kokius kitus 
vaisius tam neklaužadai prira
šyti. Idant palengvinus tokiems 
ligoniams, kuriem> valgomoji 
cUxuka yra nuodai, štai mažai 
druskos turintis maistas. «

Sumažintos druskos Į 
dietos pagrindai

-i Į
Valgomosios druskos apribotas 

kiekis muistė (dietoje) esti pa- 
gąl gydytojo nurodymą: ar 250 
Mg dieta, ar 500 Mg, ai- 800 Mg 
ar 1000 Mg. Jęj. druskos pakai
talas leidžiamas, gydytojas ligo
ninėje, pa.-,k:rdamas dię|ą, lai: 
sinodo. *• ' .
« Nėi a tokio mais'.o ’Visai be j 
Sruskos. Yra ĮSI MAŽINTO 
firuskos kiekio Įkaistas. Druskos 
|umaž?hlo kiekgi maistai (die- 
|a) yra tokč ngpstas, kuris' turį 
f^irš minėtais kiekiais sumažintą 

ruskos kiekį, o visas kitas 
lt - ? -

kos. - > I
2. DRUSKINĖS NĖRA PPJE 

PATIEKTO MAISTO.
3. Parengiant maistą NEDE

DAMA MM lium chloride 3t so-1 
Hum bicarbonate

L Nevalgoma parengtas mais
tai iš krautuvės ar kepyklos.

5. S l ’ M A Ž IXAMAS daug 
BALTYMŲ (protein) turintis 
maistas, nes natūraliai jame yra 
daug druskos, kaip mėsoje, f 
paukštienoje, žuvyje, kiauši
niuose, piene, sūriuose, kniauk- 
lėtose žuvys?... Toks majstaį^ 
kad ir visai be druskos pridėįi-

i jį, tun būti aprubežiuotai į

gru-

uffed ryžiai 
ar kviečiai, muffets. Draudžia
ma: viri kitokie javainiai.

Leidžiama,: IM ĮŠERTAS: be* 
dručkiai — želatina, ledai, vai
sių pyragai, pudingai. Draudžia
ma: visi desertai, parengti su 
kepama soda ai jos milteliais.

Leidžiama: RI EB A LAI: be- 
druskis sviestas ar margarinas, 
viena> vąlg. šaukštas per dieną, 
daižovių aliejui bedniskis pa
dažas. Draudžiama: visi sūchti 
riebalai ir toks padažas.

Leidžiama: VAISIAI: citrini
niai ar 
žali ar šaldvti. 
sausi vaisiai 
zoate.

kitokie kenuoti, virti, 
Draudžiama: 

turį sodium beu-

Leidžiama: 
paukštienos ir

naudojamas. nes jis savyje turi 
daug druskos.

.(i. Kai kurios daržovės nenau
dojamos ar apribotai valgomos 
tokioje dietoje.

7. Dializuotas aj MAŽAI 
DRUSKOS fURlXTIS pienas 
(Low sedium milk) naudoja-. 
mas? kai labai griežtai sumažiri- 
tąs druskos 
rė&alirigaSr.; z įį

Druskos pusės gramo
(500 Mg) dieta

Leidžiamas naudoti maistas i 
<iERl>įAI: Vaisių, sunkos, ga
zuoti vandenys, pieno du puo*

aleliai, įskaitant virimui naudo- saldainiai be sodium citrate. Si- 
jamajj, arbata Draudžiama rupai. Medus.> Jelly.

t IS

Lieluvio sodyboje, Alvudo pažinonyje dalis pensininkų 
klausosi pranešimo apie vėžį. (XL Nagio nuotrauka)

i martyti ki

šaltiniai

tokių dalykų

•i;

ir jų skrandžiui labai priimti-

e, kaip | 
v lenokl

TONOS s

šinėlėje jas j sultis paversti ir 
su visu turiniu (neišm^tant 
<ra.fr,hn u^n ų) naudoti. Pradėki
me neis pries amžiaus galą lik
rai lietusHkai ir nemeluotai 
krikščioniškai elgtis: imkime 
artimui ne liežuviu, bet savu 
ELGESIU TALK1NTL Bk tada 
mūsų pensininkai bus laiminges
ni ir mes patys jiems pasitarnau
dami pradėsime apturėti TIK
RĄ džiaugsmą, nes žmeąjaus 
tik-stas ir jia KITIEMS taruavi-

ma: saldumynai, gaminti su so-i 
dium ei trale.

Leidžiama: DARŽOVĖS: la-j 
puotos — žalių ar geltonų lapų: 
kartą dienoje. Du kartu> per 
dieną: kalafijorai, agurkai, svo
gūnai, ridikėliai, pomidorai. 
Draudžiama: daržovės, paruoš
tos su druska. Morkos, burokė
lių lapai, špinatai, baltos ropės. 
Gazus sukeliančioj ir širdininkų 
nepakelianėios daržovės: kopūs
tai, agurkai, kolrabi, svogūnai, 
•ridikėliai__

MĖSO^: mėsos, . . - ižuvies — o unci
jos žalios ar 4 cz. valgomos. Vi
sokia mėsa, žuvis, paukštiena 
verdama BE druskos. Draudžia- 
rila: sūdytos mėsos, rūkytos, ke- 
nuotos, tokia žuvis. Kriauklėtos 
žuvys, ir jos iš sūraus vandens.

Leidžiama: KIAUŠINIAI: tik! 
vienas per dieną. Draudžiamu:} 
kiaušinio trynys.

Leidžiama: SŪRIAI: Išplauta 
(washed) varškė ir low scdiuni 
Cheddar cheese. Draudžiama: 
visas kitas sūris.

Leidžiama ^BULVĖS AR JŲ! tūbelių suliesėjimui. Jei norima

keliamo skausmo bei širdies su
negalavimo.

Ne vienas lietuvis daugiau ne
turėtų taip elgtis. Verskime save 
j bednukius sutvėrimus. Tik ta
da mes pradėsime savo sveikatą 
kiek gerinti. Nelaukime, kol vi
są sveikatą išnaudojame, tada 
bet koks gydymas bus mažai 
sėkmingas.

Nors be druskos maistas pra-

it pajėgumą kramtyti 
Turime dabar tu

rėti noro ir laiko tink amam dar
žovių parengimui, kad pensinin
ką sgalėtų ir be dantų būdamas

dar TIKRAIS žjudbėšnls nęta-

Dievui randasi.

Lietuvos aeroklubo sklandy- km., iš kurių 52 priklauso Lietu- 
mo mokyklos istorija prasidėjo vai. Tai Kuršių Nerija. Is senc- 
Nidoje. Nuo 1933 iki 1939 metui Lų lūpų mus pasiekusioje legen- 
čia gyvavo Lietuvos sklandymo* doje pasakojama, esą, senų seno-
mokykla. Apie šią mokyklą rašė, 
vienas jos kūrėjų, sklandymo 
sporto entuziastas rašytojas J.

nai, ryžiai, spageti. Draudžia
ma: F ried, frozen ar potato

Draudžiama:

Leidžiama: ĮVAIRUMAI: ne
sūdytas smelcnėlės padažas, 
padažas, žolės, prieskoniai ir ac
tas (su saiku).
catsup, chili, chili susas mustar- 
da, gravy žemės riešutai ir jų 
sviestas, krienai, popcorn, salie
rai svogūnų ar česnakų druska.

Paaiškinimas. Pusės gramo
j (500 mg) dieta naudojama nu- 
» Inkelių ' suliesftiirnui Jei norima 
! daugiau maisto^ kalorijų pridė- 

druskos

prie tokio maisto priprasime, it 
su druska nė. paragauti jo ne
norėsime. Tada širdies reikalai 
geriau tvarkysis ir kraujospū
džio pakilimas lengviau duosis 
normuoj amas.

* *. *
STENKIMĖS GERU PATA

RIMU PASINAUDOTI
PENSININKO PASILPUSIOM 

AKIM PAGALBA

. Leidžiama: SRIUBOS: be- 
druskis buljonas, pieniškos ar. 
daržovių sriubos. Draudžiama: 
sūdytos sriubos (valgyklose vi
sos jos tekios).

Leidžiama: SALDUMYNAI:
i

Draudžia-;

ii, galima naudoti7 o 
javainius, duoną, bulvęs, kiek 
aliejaus--ar jelly. Tada galima 
daugiau naudot: burokėliu, špi
natų, morką, salierų ar baltų 
ropių.

Įspėjimas. Beveik visi pacien
tai neprisilaiko gydytojo ^nuro
dymų kas r^kia valgyti; . Jie 
prisilaiko tokių nurodymų tik 
per trumpą laiką, Po toųjįe ne
atsisako druskos visokiuose pa
rengimuose, svečiuose. .Taip - jiei i .. ......

ardo savo sveikatą, negalėdami

Great 
American 

Dream

sumažinti pakelto kraujospū
džio, ar su širdimi negaluodami-

Tokie neklaužados visą viltį 
deda į tabletę: duok man ją, di
dink jos dozę,_ o aš- toliau sū 

' druska draugausiu, nės man be 
. druskos ne gyvenimas, šitokio 
nusiteikimo mūsiškis kerta šaką, 
ant kurios pats sėdu Na, ir pilna 

t tokių kirtėjų mūsų tarpe. To
kie pradeda pildyti gydytojo nu-

Klausimas. Kjio .galiu pastip
rinti savo,^ps^įįias akis narni- 
nėinis'piTernonėmis, malonėkit 
paaiškinti Gerb. Daktare. Gy
dytojas prirašė akinius, sakė pa
stipusios akys, kito, nieko blogo 
nerado. Aš valgau nemažai 
daržovių, kiti sako, kad reikia 
jų. daug valgyti, bet kokių — 
taip; ii nežinau Ačiū.

Atsakymas. Visas vargas pra
sideda su tais pensininkais, ku
rie pradeda tingėti- ir ima pini
gus taupyti porniptiniam.. gyveni
mui. .Jie nenori daržovių, vaisių 
pirkti, nenori jų kramtyti, tik 
košelėmis gyvena. Tada neiš
vengiamai prasideda jų riedėji
mas pakalnėn, Įskaitant ir akių 
pasilpimą. ; .*'•

Būk akių gydytojo žinioje, 
užsidėk lietuvišką galvą ant sa
vų pečių ir tada pajėgsi šitaip 

L savas akis natūraliai, naminė
mis priemonėmis stiprinti.

Negalėdamas nueiti krautu-

Dovydaitis, “Kad gautume sykį 
per savaitę paskraidyti, penkias 
dienas per savaitę mes nešioja
mą cementą, ritinome akmenis, 
pjovėme medį, statėme gegnes. 
Taip atsirado Nidos sklandymo 
mokykla — savanoriško darbo ir 
gaiviiį jaunystės, noru statyba. 
Baigiantis karui vokiečiai ją su-, 
degino. Liko, tik žolėmis apau
gę cementiniai stulpeliai, į ku
riuos kažkada įmūrijome stikli
nius butelius su rašteliais ir isą- 

. * - • ' - n - ** '
vo pavardėmis’^

- r * ’ ’■
i > v .

Lietuviu liaudies raižiniams 
turime pripažinti visišką -teisę 
mūsų liaudies meno istorijoje- 
Liaudies grafika nėra “prisipla
kėliai’’ iš svetur, kelių individų 
atnešti, o kolektyvo apsireiški
mas. Į liaudies meną, buvo žiū
rima kaip. į gyvenime būtinumą, 
o ne kaip į. tautos, sielos ugdomą 
gėlę- Kai-išdilo miestai, ir pra- 

. mp.nš^,ir-oaujų. skonių. Įtaka, ta- 
da liaudies menąs- b.U.vp greitai 
išstumtas iš gyvenimo būtinu
mo vagos, ir virto, tik tautos, sie-

(los gėle.,
* * *

; Šviesus daugiavarsis sausumos 
’ rėžis tarp Baltics ir Kuršių ma
rių tęsiasi iš pietų į šiaurę 97

vėje, užmario šąlįęs. valdovas 
Karvaitis išauginęs milžinę Ne
ringą. Ji daug gero žmonėms da
rydavusi. Audros metu gelbėda
vo Įsibridusi Į jūrą plukdydama
žvejų laivus į krantą, girių tank 
mėj pasiklydusiam kebą parody
davo. Kartą užsirūstino, dievas 
Bangpūtis. Keletą metų siautė 
audra, iūra užtvindė laukus ir 
pievas. Tuomet Neringa, suma
nė apginti žmones nuo IBangpū- 
čio. Prisisėmę priejuostėn smė
lio, brido į vandenį, ir, kur. smė
lį‘bėrę, 4ęn‘ kJgja’liko. Supilta 

IsrASio juosta bangoms kelią, pa
stojo, žvejams įsųmą įlanką ^ati
tvėrė. Tą smėlip juostą dabar 
žmones Neringa vadiną.

.. .. ,■ ■ ■

NAUJAS DVIRATIS 
« * y- -C

Netrukus Šiaulių “Vairo” dvi
račių ir variklių, gamyklą ga
mins jau keturių rūšių -dvira
čius. Be “Ereliukų”, “Kregždžių’’ 
ir ‘‘Ventų” dar prisidės nauja — 
"Rambinas”. Šiemet tokių dvira
čių bus pagaminta 386 tūkstan- 
čiai.

— Erdvėlaivis “Challenger” 
pakilo pirmadienį ir sėkmingai 

. paleido vieną satelitą. Bet kai 
bandė paleisti antrąjį, tai sukliu- 
vo, baterija neve&ė. Astronau
tai priėjo išvados, kad erdvėje 
baterija greičiau išsieikvoja.

J. Kuzmonis

AKVARUUS
rodymus lik kai perkūnas tren- į vėn, pasiprašyk pažįstamą, jam 

1 kia: tik tada, kai jie susilaukia j sumokėk ir pradėk gausjai dar- 
■ pakelto kraujospūdžio kompli-j jovių, vaisių valgyti, .Akims 
L kacijos, stroko ar galvos nepa- ypač reikalingas yra vitaminas

Akvarijus žvaigždžių bėgimo nesulaiko... 
vilioja šviesūs pažadai, 

lyg pilys mažo vaiko.
Kad žaisti galima ugnim, — aš. netikėjau, 
kaip krintantis siaubingai meteoras, 

aš gyventi norėjau. t

Machine
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Anastazija

Suskilo žodžiai, tartum meteoro šukės,
o Grigo ratai tūkstanti

ir šimtą kartų apsisuko,
Ir vėl dangus pajuodęs rankomis suspaudžia : 
ne žodžiai girdo, —

tai Akvarijus artyn nebeprileidžia.

Tikėjau, kad galiu, kad reikia patikėti, * - ’ 
kąd tikino mane vaizdai degą,

aiędąis nusėti. .
Ąlęvąrijųs tikrovę su sapnais supynė, —.
Pažliugę debesys juodai nudažė 

raudančią mėlyųę. jy ’

Giliąj viduj. šalti ląšąr takšnoja, laša, 
Rąnka lengvai vėl ajįe salę 

U gėles mąp rašo,
Kaipr aš tikėjau. Kaip gi netikėsi?! ?
Ak^aipjau, Ui peę vėlai ' ■ >

įr ne laįku jų^iesi. *•

Matau, kaip degdama šviesi žvaigždutė skrieja. 
Aš p%#raayfciu savo draugą —

gaurės yėją, • /
Kad fci Žvaigžde Įšėlęs išd|k|u^,« žaistu^ 
kol ^"sudegusia anglim, ižai: irto

nukris i gilų raistą. ’

enos. Chicago, 8, 1)1. Tuesday, May 7, 1985.
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Redaguoja MIKAS ŠILEIKIS

MIRĖ MARC CHAGALL

Prieš tiejetą savaičių Pary
žiuje mirė pasaulinio garso da 
lininkas. eidamas 97 metus Mare 
Chagall Gimė Vitebske 1887 me 
tais.

Per ilgą ir produktingą savo 
gyvenimą, jjis liudija viso šimt
mečio meno evoliuciją ligi 1985' 
metu. Jis dirbo Paryžiuje šalia 
favistų ir kubistų, vėliau su sur- 
realistais. Rusijoj jis turėjo ry
šių su ‘ kenstruktyvistais- Atvy
kęs į Berlyną, susipažino su tuo 
laiku veikusia Bauh-.us dailinin 
kų grupe. Chagalis. matė..20-to 
šimtmecic meno raidos pradžią.

Chagaliui nė viena iš suminė
tų meno srovių nedarė įtakos. 
Jis savo žydiškų tradicijų ir pa
pročių neišsižadėjo. Atvirkščiai,- 
čia ir buvo ’o kūrvbos galia,- ne- . .vmeluota tikrovė. Jo vizijos , iš
skyrė jį iš kitų, net žydų kolegų. 
Jis atrado ir parode magišką^pa
saulį, ko kiti nematė. Chagalį 
galėjo kiek dominti, tik surrea- 
lizmas. Jo prodūktingoje kūry
boje anstu siurrealistiniu elemen 
tų, pvz., žmogus guli horizonta-

Čikagos Meno <h',stitute yra 
parodoje išstatyta Chagalio pie
šinių rinkinys popieruje galeri
jose 118 ir 119. Parodą surengė 
Georges Pompidou iš Paryžiaus, ’ 
kuri gali būti paskutinė jc pato 
<Ja JAV nuo 1902 iki 1982 m. 
apimtyje, t. y. ankstyvųjų darbų 
iliustracijos knygoms, eskizai di-_. 
desniems darbams. Visi piešiniai e l 
parodo dailininko spontanišku-j 
mą ir discipliną. '■

Chagalis gyveno ir dirbo Vi-J 
tebske nuo 1907 — 10 m. Pary
žiuje — 1910 — 14 m. 1914 — 22 Į 
m. Berlyne. JAV 1940 — 48 m.' 
Prancūzijoje. — 1946 — 198-5.: 
Iki mirties buvo kūrybingas. | 
Čikagoje jis sukūrė mozaikų šie- I 
ną prie First National banko pla- •'

M. Šileikis

GIMINĖS

— Povilas dirbo jau nuo ketu-, 
riol-’kos metų kaip pusbernis Į 

ną prie First National banko pla-1 pri-e V]SU įįįtio darbu, jis pripra-: 
zoje. Čikagos Meno institute vit-j tęs prie‘darbo, vincas.
ražą rytiniame muziejaus gale. Į 

Chagalio parodos erganizato-i 
rius Dominigue Bozo, Naciona-! 
linio muziejaus direktorius Pa-j 
vyžiuje. Daug Chagalio darbų su| 
rinkta iš privačių meno kolekcio ' 
nierių. Paroda tęsis nuo gegu- 

i.žės 9 d. iki liepos 7 d.
liai virš miesto orę pakibęs*. Mu
zikantas griežia smuiką ant na
mo stogo. Chagalio kūryboje vy
rauja veikia ir energija, fary- ; 
turn jo menas būta pilnas humo
ro, linksmų, net juokingi: perdė
jimų. Jo meno pagrindas — gy
venimas toks įvairus, pilnas vi
zijų ir fantazijos.

Chagalio spalvos nepaprastai ( 
ryškios tapyboje, vitražuose, mo
zaikose ir kilimuose, daug misti
kos, folkloro iš žydų tradicijų 
ir bendrai kultūrinio svvenimo. 
Ne veltui jis buvo vadinamas vi
zualiniu poetu. Chagalis buvo 
Picasso (taip pat žydų kilmės) 
amžininkas, tiktai jų kūrybiniai 
keliai labai skirtingi. Kiek Pi
casso buvo -Į^ą^taūi^io'^iheno 
i novatorius, 'tai -Ghag|lis ^grynai 
žydų' tradicijų iž' kūltūpos 
liudininkas. ' y’U- ? t

M. š.‘

■W

Vyšnios pavasarį

Em. Gorinienė

sakojo, kaip ji gy veno. Lietuvėj-, 
j e, jos tėvas buvęs trobelnin kas^ 
turėjęs tiis vaikus. Du briliūSĮ 
ji palikusi Lietuvoje, ji pat' ne}* 
mokanti laiško parašyti, tai rt*' 
tai rašanti. Motina jau senai mi|: 
rusi. Jeronįmas buvęs iš kaimyj* 
ninio sodžiaus, juodų ahuddt 
vienas kitam senai patikę, jis jtd 
atsiutęs šipkartę.
Po sekmadienių Jeronimas nu

sivežė Vincą į fandrę, kur pats 
dirbo. Jį paliko ten, kur ir dau
giau jaunų vyrų buvo susirinkę.

! Jie, matyti, visi norėjo gauti

D:ev?.c dujtu, kad išdegtų.
Ontlė paruošė lovą ir visiems 

liepė eiti m'egoti. Vincui buvo 
sunku akis sumerkti, nes jam 
viskas buvo svetima, neaiški 
ateiti* prieš akis stovėjo, vis kal
bėdama į ausis: nesibaidyk, pri
prasi, kaip ir vi<i prprato.

Anksti rvta Jeionimas issi- v W V
ruošė į darbą, Onelė įdėjo jam 
pietų duonos, mėso>. ir taip 
daug mėsos, kad Vincas stebėjo
si, kad žmogus gali taip daug su

S valgyti. Išleidus i darbą Jeroni
mą Onelė ėjo į mėsinę, pakvie
tė ir Vincą išeiti kartu apsidai
ryti. Ėjo abudu per vieną, kitą 
gatvę, praėjo pro bažnyčią, per 
gatvę važiavo strytkaris. Vincas 
tokio niekada nebuvo matęs, nes 
Šiaulių mieste tokio nebuvo, ten 
buvo tik vežikai, kuriii visada 
būdavo daug prie stoties. Onelei 
prisipirkus, Vincas viską nešė. 
S u grižus Onelė klausia:

— Ar tu, Vincai, nepalikai 
kios mergaitės Lietuvoje? 
moki giedoti, tai nedėlioję 
žinosime į lietuvišką parapiją. 
Prabaštėlis nori gerų balsu, kad 
bažnyčioje gražiai pagiedotų. 
Paskiau nori sudaryti ir chorą, 
nes vyrų balsų vis mažiau, o mo
terų daugiau.

— Tai jeigu jūs važiuosite, va
žiuosiu ir aš. žiūrėsiu, gal pri
tapsiu prie kitų.

— Jeigu nemoki gerai skaity
ti ir rašyti, tai čia atsirado vie
nas lietuvis, kuris nemokančius

i pamokys. Nedėlioję po sumos, 
kai susirenka būrelis, tai moko 
;š elementoriaus tuos, kurie ne
paskaitė- Mano Jeronimas pasi
lieka, jis jau gali ir parašyti, jau 

, pradeda lietuvišką gazietą skai
tyti.

Sugrįžus į namus Onelė nupa-

daibo, nors, kalbėjosi visokiom 
kalbom, vienas-net rusiškai kal
bėjo, su kuriuo Vincas persime
tė keliais žodžiais. Jiems b?luū’ 
kiant įėjo, matyti, prižiurę, o j as; 
kuris buVo gerokai nutukęs, tir
tėjo akinius ant nosies. Visi tie 
jauni vyrai sustojo, nes kiekvie
nas manė, kad jį pašauks. Pri- 
žiūrętojas praėjo pro. kiękvieną 
tarytum arUi turguje pirkda
mas, peržvelgdamas npo galvos 
iki l^ojų, nė žodžio E&akyda- 
mas. S’'.stojo ilgiau prie Vinco, 
kuris buvo, ąugaleias, stiprus at
rodė vypas, sveiko veidę, dar sy- 
Hl ji pe^velgė, pamojo pirštu 
ir nusivedę paskui save. Kitiems 
nftko nesakė, hežipia, ąr sugrį
žo, ar ne Vibcui' net i? blusos 
apmirė Prižiūrėtojas sako:

-i.PolliĮ? tp. '■
Vincas papurtė galvą, nes pa

manė, kad jį palioku palaikė. -Jį 
nusivedę į kitą kambarį, prašė 
parodyti pašportą, iš kurio daug 
ką ant popieriaus rašė, liepė pa
sirašyti .Įr. parodė pirštu, kad 
čia ateitų ir įteikė kortelę, o kas 
ant tos kortelės buvo parašyta,. 
Vincis nesuj^i^.

(Bi^^tau-giau)

— Pas?.kvk, Vincai, kas tave 
varė iš krnjaus? — klausinėja 
Jeronimas.

čia Vincas atvirai nupasakojo 
savo gyvenimą, sakėsi bijojęs bū 
ii pašauktas i vaiską, už carą 
galvą paguldyti, ir kaip pas k u 

•nigą atliko savo gyvenimo išpa
žintį. Jeronimas su Onele su 
dėmesiu klausėsi, kol pagaliau 
Jeronimas išsitarė:

— Ne pyragai ir čia, Vincai. 
Aš pats kol perpratau, visur 
kaip šunelis: darbe buvau vari
nėjamas. Dabar jau kelinti me
tai dirbu fandrėje prie karštų pe 
čių. Už darbą moka daugiau, bet 
labai lengva susirgti. Neseniai 
vienas paliokas, kartu su manim 
dirbęs, pagavo “am.on.ija”, neiš- 
sikrapštė iš jos, mirė, paliko pa
čią ir du mažus vaikus. Galėtum 
tu patrajinti pas mus, aš tave 
nusivešiu, prašysiu boso Džano, 
kad tave priimtų i darbą-

Vincui nušvyto akys, nes jis 
savo kišeniuje teturėjo mažai ka 
nadiškų pinigų.

— Ačiū, Jeronimai, kad tik

ko-
Jei
va-(Čia surašyti tikri gyvenimo Įvytai, tik pakeistos 

pavardės ir vardai)
(Tęsinys) padėjo ant stalo valgio, virė ar

batos ir vaišino. Apsidžiaugė 
Vincas, kad Povilas gavo sveti
mame krašte laikiną prieglaudą, 
kol susiras darbo ir pradės gy
venti savarankiškai.

Dabar Vincas pasižiūrėjo ar
čiau į Jeronimą. Jis jau turėjo 
žilstelėjusius plaukus, liūdnos 
akys žvelgė iš kaktos, rankos bu 
vo kietos ir jų oda labai kieta 
ir stora, tą jautė tuoj pasisvei
kindamas. Onelė buvo jauna, ga 
na greita, atrodė, kad laukė prie
auglio. Jeronimo butas, arba 
kaip patys šeimininkai vadino, 
kvartiera, turėjo kambarį kur 
miegoti, taip, pat buvo-'kamba
rys, kur svečias^grfej^^sėdėti, 
virtuvė buvo didele^joja nema- 
žas stalas, pečius, anjMcario vi
rė, o iš to pečiaus buvo praves
ta didele stora triūba į j|ų mie
gamą kambarį, ir ta triūbp. palu
bėje išėjo į sieną ir i lauką. Vin
cui atrodė juokiTigai- Įne^ražiai. 
Tuo laiku Onelė visą viėdrą juo
dų anglių supylė- i pečių, tas ang 
lis. gerokai su kačargaj pamaišė 
ir pečiaus dureles užbarė. Po 
kiek laiko.pasidarė šilti,! jauku, 
nes lauke jau pradėjo snjguruo- 
ti. ' ' ■ '- H

Čia ne savo kraštas, čia kalba 
svetima, čia sunku suprasti, Ką 
bosas sake, ko jis nori, trunka 
ilgiau, kol perpranti. Ar moki 
pasirašyti ir paskaityti? Vincas 
patvirtina- kad mokąs.

Tai tau bus lengviau, — tęsia 
•Jeronimas. — Aš tik pasirašyti 
temokėjau, tai man pradžioje 
buvo labai sunku.
"Taip jiems besišnekant sugrį

žo Onelė, ši sakė, kad Sarlmai-
čIŪRLIONIO GALERIJOJE į 

Ine j
i

— Čiurlionio Galeli joje, Ine.,’ . -
4038 Archer Avė., buvo išstatyti bučiavo, nėr^r nepažįstami, bet 
Vasario 16-to minėjimo proga iš Ds krajaus, iš tėvu žemės, 
Kūrinių Fondo ir kiti meno dar- 
bai. Vasaros metu bus papildy
ta naujais darbais.

— Amerikos Lietuvių Daili
ninkų Sąjungos (Čikagoje) pa
roda, kuri buvo numatvta ruoš- 
ti gegužės 3 d., atšaukta. Sąjun
gos narių paroda numatyta ruoš 
ti kai 1986 metais Sąjunga mi-

! nės savo 30-ties metu sukaktį.
BALZEKO MUZIEJUJE

žemes,
tai lyg jų.pačių brolis.. Tuojau

' eitą šeštadienį simfeziume buvo
* svarstoma, i kur ir kaip dailinin- 
' kai gaH su savo darbais pasiro- 
1 dyti publikai? - Sudaromos sąly

gos dailininkams savo darbus 
iškabinti viešuose knygynuose 
bei biznio įstaigose. PubJka kvie 
čiama tose’ diskusijose dalyvau-

• ti. Įėjimas laisvas. • ■ j
BąlzelęojKultūros muziejuje’

4012,. Archer Avę., šeštadienio : 
rytafe JĮ) vai. vyksta ciklas si m-Į 
foziumit meno klausimais. Pra-

Ą >. LITERATŪRA, lietuvių Htaratūros, meno b mefsh 
FriM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet aesenrią, VIn*. 
Srtvėa, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio® 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* b V 
Sefląu* straipsniai bei rtudijes, Muštruotos nuotraukom!® % 
M. K. Čiurlionio. M. Sfleiklo, V. Kaiubos, A. Rūkitelės ir JL V*rsc 
kilrybo® povefkalaia 365 puri, knyga kainuoja tik KL

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, nfytojot b fcv- 
italą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainą 
fvente® bei jų Iriorija ir eigą. Įdomi skaityti b nedainuojąs- 
tiems, gėrintis autorės puikiu itiliumi k surinktai® dudmen!m& 
bei ufkuiiriali. Studija yra 151 pusk, kainuoja FL

$ VTENT8O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprsly 
tap luošo Adomaičio L-Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne san*r 
gyvenimo bruožų apražymas, bet tiksli to latkertarpio buities Ht« 
ratūrinė studija, suskiratyta skirsneliais. Ta 203 puslapių fcnyr>

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamaismuc 
paradyti ttudija tpie Rytprūriua, remianti* Pakalnė* ► 

Labguvo* apskričių duomenimis kprsiymai įdomūs kiekvienai; 
lietuviui. Leidinys flluatruot** unotnukourta. pabaigoje duodami 
vitovardžių p*vadinlmaJ»b Jų vertini*! J vokiečių kalbą. EaK*f 
MU^ngoje .535 puri, knygoje yra Ryt>rū»fų Umėiapi*. Kaina J*

■> KA LAUMSS LJM1. rąžytojo^ Petronėlė* Orintaltė* ttr 
arinitaal b mintys tpie samenls b rietas neprik. Lietuvoje b pb- 
m airiai s bolierikų okupicijot metai*. Knyga turi 234 yuriapiiu 
bet kainuoja tik H.

■» JULIUS JANONIS, poetą* b revoliucionierių*, nempra? 
U® b klaidingai interpretuojama* gyvenime b politikoje? tik »■ 
Burgio Jalinsko knygoje tpie Juliaus Janonio gyvenimą b po* 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogau* teis* 
Kayga y~* (fidello formato. 265 putlapią, kainuoja

» 1ATYBIN1S MOVTLtS, M loaČenko kūryba. J. VaJalSi 
f<rltma*- tP® knygoje fft W sąmojbirą nevalią. Kaina (7

Jtnyga® gXXXUBCU Raąjlaacssa, 1TW 3*. WaisVM BL,

ENERGY
WISE ,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲAMERIKO.JE
yra seniausia, didžiausia .ir turtingiausia, lietusių frateraalirė 
organizacija, lietuviams ištikimai tardaujanU jšU pe? 9?? metus,

SLA — atlieka kultūrinius darbus, felįsU ir kurie tuos, 
darbus dirba. : * -

SLA — išmokėjo daugiau kaip ASTUOJįžS įSLįLIONUS doleriu 
apdraudŲ savo'nariams.- / ' ’’

SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. StA nęfefiro 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.: ’ ' '
Kiekvienas lietu,vis ir lietuvių, draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10>0(XL<r./'i.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda 
Insurance, kuri ypač naudinga jauniui, ^ėkiančiszx 
aukštojo mokslo ir ių gyvemmo pr'aiElaįį^ ;

SLA — vaikus apdraudžia pigia teririinuota apdraudžLf .tž 
į SI,000 apdraudos sumą temolu tik 'SSmetams.

SLA—kuopų yra visose lietuvių ’kaloi^0S6.-'-;.Cį'>y 
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų .yęlttraęti 

jie Jums mielai 2>azetbSs f SLA .'j-.- • ’

OrjwfciearpooUW 1 
ssvf jaiofir*. ,.

fee i Sere U®3C
_____________ —Z

Atdara šiokiadieniais nuo 307 W. 30th St, New Torį N.Y.1W1 
TeL (212) 563-2210 - <

■ JA Y DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, DL

« EŪFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 
DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

~ ---—-- ------------------- 1
For constipation relief tomorroyf 1 

t 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?

Read label and follcrr k;
directions.
C Ex-Lax. Inc., 1982

Inl LIUDAS MIKŠYS, 
50 metai studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
5 N

1. Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
OI tomas _—__________________________ __

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.__
II dalis, 229 psl. 

3. Miko Meikio, LIUCIJA, proza. 178 psk 

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA Atsiminimai 172 psk

5. Prof. P/Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psk __________________

6. J. Vender®*, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA

110.00

16.00

15.00

15.00

F4.00

) psL-------------------------------------------------------------- |2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, HL 60606 s\*-
kite čekį Ir pridėkte vien# dolerį perritmtimo UkMomft.

I

p&raAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kxa bei ka3* tz 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvį lietuviu® 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium tr prof. M» 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padui 
lietuvių kalbą liečiančias "ištraukas, paruošė tiksliu® vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

IriMt JM. Ueti ririetiri. H

5 — Našlėno*, ChiGago. 8, FU. Tuead^y. May 7. 19^5



Manria

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE

S. Paulauska.

Jono 8:32

paramos mažinimas yra mums naudingas?

Jeigu į visus šiuos klausimus gali atsakyti

kiniuose.
JAV R. L. BENDRUOMENE

rues

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

MISCELLANEOUS
Jviirūs Oalvksl

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.

mą nuo vyresniųjų yra naudingas išeivijai ir viso
keriopai remtinas?

TORN GIB AITIS
Advokatų įstaiga

ninku turi teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, < 
šimtai tūkstančių “likusiųjų” turi klausyti jų ko 
mandos?

S16,559 
Now

OUT OF TOWN 
— kitur

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

Iki gegužės 15 d. dar galima 
paduoti prašymą tarnybai Wa-

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICl

droš organizacijos būtų perimtos į vienos grupės 
-‘valdžią’’ - ir naudojamos tos grupės siekiams vyk
dyti? • i.

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 užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais?

k d aš šį laikrašti 
miilosi ir kad esu

Ar negrįžtame į Babelio Bokš
to statymo laikus, kada žmonės 
pradėjo nebesuprasti vienas ki
to. Visiems a; 
krikščioniško 
helio Bokšto 
gos garbes 
neatneša, 
ten atkri 
čiam 
viu :

GOVERNMENT JOBS 
$50,553/year.

Hiring. Your Area.
Call 1-805 - 687-6000

Ext. R - 9617

6247 S. Kedzie Ava, 
(312) ,40-8700

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu j .

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

REAL ESTATE —
Nuosavybės

ŠV. RAŠTO 
NAUJASIS TESTAMENTAS

TAISO ORO VĖSINTUVUS, y. 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO^ 
IR DžIOVT&riMO mašįnasU 

BEI KROSNIS.;- ,
H e ' m a n D e č k y e '. 

Tek. 585-6624 ‘ / t?

SKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
CR f KM A T S NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJIMAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS P

Rumšiškių gyvenvietė mini- 
istorijos šaltiniuose jau nuo 
' a. Pravienos krante Kauka-

Jauniesiems gerai apmokamas 
darbas

LEIDINYS LIETUVIŲ KALBA. ĮRIŠTAS 
KIETAIS PLASTIKINIAIS VIRŠELIAIS 
PRAKTIŠKO KIŠENINIO FORMATO.

KAINA S3.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

— Amerikoje teisingumą 
tvarkingas, j,?igu turi pakanka 
mai laiko jo laukti, sako spe 
cialisfai;. ’ ‘ - *

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

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gradual įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky
ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron
tininkų ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 
— Rietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK f

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Av«, 

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

4259 Maplewood, Tai. 254-745?

Taipt|>at daromi vertimai,- 
iškvietimai, pildomi pilietybėžįra-

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicago® mieste
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit; 

jarantuotai ir sižinlnįaL Į ’ 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Telman Ava.
T»L 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

0 NOTARIATAS • VERTIMAI.

LITHUANIAN MINISTRIES, P.O. Box 321
Oak Lawn, HL 60454

VEŠŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI!

J. BACEVIČIUS — BELL REAL
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave,

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: Kellen: nue 
9 vaL ryto iki 5 vaL vakaro. 

9eštad.:nuo 9 vai. r. iki 12 vaL i.
Ii pagal srūti tarimu.

TeL 776-5162
M4S West 63rd Strwt

Chlcaya, DI 60621

\F. lapeli*, Asent 
3208% :W.-i5tfi St. ■ 

Everg. Park, III. 
$0642 - 424-8654TAVO ŽODIS YRA TIESA 

Jono 17:17

IR PAŽINSITE TIESĄ, O TIESA IŠLAISVINS JUS

suose mokėsi poetas ir rašė eiles 
apie metų laikus, Nemuno pot
vynį... Išvykdamas A. Baranaus- j 
kas parašė eilėraštį. “Atsisveikin- Į 
damas su Rumšiškėmis”. 1967 
m- čia pastatytas'poetui pamink
las. (skulpt. V. Žuklys). (

1974 m. čia atidarytas Lietu- j 
vos liaudies buities muziejui. I 
Latviai tokį muziejų turėjo jau : 
prieš karą.

— Pavergtų Tautų generali- • 
uis susirinkimas Įvyks gegužės j 
14 dieną, 7 vai. PNA, šiaurėje, | 
esančiuose 5844 N. Milwaukee 
Avį*., Chicagoje. Susirinkimas ( 
visoms grupėms svarbus. Or- I 
ganizacijos pasiųskite atstovus.'

Vincas Samoška

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

LMt mm of dUwsahar 
to one* • day, after 
avenina nwai, and cut 
oxcraslva ua< ofwatar 
«Rd «tootrtctty.

AL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

Chicago, DL TeL S47”774j|

i.šku, kad tcKie ne- 
Dusiteikimo *‘Ea- 
veikėjai” ypatin 

r naudos Draugu 
Kuo ankščiau jie š 
tuo geriau bus pa 

“Laisvojo Pasaulio Lietu- 
Dienraščiui”.
Antanas

ma i 
XIV 
pilio piliakalnyje aptiktas kera
mikos iš I tūkstantmečio. Seno
sios Rumšiškės-dabar marių dug 
ne- 1958- metais Rumšiškės per
sikraustė anti -ąųkšto- Nemuno 
kranto netoliese, čia perkelta’ ir 
18 a. medinė bažnyčia ir varpi
nė. Rumšiškių praeitis susieta su 
mūsų, literatūros klasiku A Ba
ranausku: (1835-1902), 19 a. vi
duryje čia veikė valsčiaus ras- kąfĮ6yo;~^fiį^^

Lietuvių pensininkų išvažia
vimas į Holand, Mich. Tulpių 
Festivalį gegužės mėn. 15 d. 8:00 
vai- ryto.

Visi turintieji bilietus festiva
liui renkamės prie Marguette 
Parko bažnyčios punktualiai.

Valdyba (Pi')

ADVOKATŲ d baugu a 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valando*: 

Kuo 9 ryto Oo 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal rusitariiM 

(606 S. Kadxl« Ava. 
Chfc*r>, I1L 60629 ‘ 

Tel: 778-8000

—moderatoriaus. Tikri kovoto 
jai už tikėjimą ir Lietuves lais

vę yra padaromi komunistais, o 
frontininkai ir bendradarbi au
toj i KU okupantu vadinami lais
vės kovotojais, kuriu straips
niai mielai priimam!, pageidau
jami ir spaiisdniamj Drauge.

Tiesiog labai panašu, kaip So- 
vieti oje, kur sąvekos yra iš
kraipomos: Komunizmas — tai 
"laisvė, demokratija” arba So
vietai Lietuvą “išlaisvino, tikė
jimas ir Bažnyčia Lietuvoje’’ tu
ri pilną "laisvę”, mūsų buvę par
tizanai ir dabartiniai Afganista
no laisvės kovotojai — “bandi
tai, vakarų kapitalo agentai, sam
diniai” ir t.t. >

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS
Įvyko balandžio mėn. 27" d. 

šaulių Namuose Čikagoje. JxA.V 
ir Lietuvos himnus sugiedojo so 
Estė Aldona Buntinaitė, pianinu 
palydint muzikei Nijolei Kups
taitei. Invokaciją sukalbėjo kun. I 
Borevičius ir atsistojimu buvo Į 
pagerbti mirę sąjungos nariai.

Suvažiavimą sveikino vysku
pai Brizgys'ir Trakis, VLIKo 
valdybos vicep. Vytautas Joku-Į 
baitis, ALTo pirm. T. Blinstru- 
bas, savanorių - kūrėju pulk. J. 
Švedas, ramovėnų — Jonaitis’, 
Birutininkiu — Tumienė.

Redaktorė, Stefanija Kaune-} 
lienė prašė šaulių daugiau ben-i 
daradarbiauti Tremties Trimite.] 
Buvo sveikinimų ir raštu.

Po įvairių pareigūnu praneši
mų, daug diskusijų sukėlė sta
tuto keitimas. Perskaičius statu-’ 
to papildymus, pakeitimus ir pa-! 
naikintus straipsnius, jis priim-* 
tas su sąlyga, kad dar bus patai-] 
syti kaikurie straipsniai.

Slaptu balsavimu, dauguma 
balsų, LŠST pirmininku ketvir
tam terminui perrinktas Karolis 
Milkovaitis, kuris pasižadėjo pe 
savaitę sudaryti centro valdybą. 
Kontrolės komisija irgi perrink- i 
ta ta pati, o į Garbės Teismą iš
rinkti nauji žmonės.

Garbės nariais pakelti dr. Ka-| 
zys Pautienius, Juozas Stašaitis 
ir Stepas Jakubickas.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

1. Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir 
ALTo griovėjų užmačius?. \

2. Ar manai, kadišei vi jos? veikloje nereikia pa
sidalinti darbo sritimis, .o veikti “savanoriškai”, ne
žiūrint, ką kiti daro? *

PASSBOOK 
SAVINGS...

Lietuvių išeivijos sluoksniu 
paskutiniuoju laiku kebam 

klausimas, kad reiketu atžymet 
Jogailos — lenku pakartotina 
pravestą Lietuvos krikšto 60t 
metų sukaktį.

, Mano manymu šio lenkiško 
sukakties minėjimas š a data nė
ra nei naudingas, nei reikalin
gas. O taip pat ir nėra prasmin
gas, nes Lietuva buvo faktinai 
ne tik jau daug anksčiau pačios 
Romos pare igū nu apk r i kšty t a, 
bet suteikiant popiežiaus karū
ną, įrikiuota ir i krikščioniškų 

-karalių eiles.
Tą temą parašiau atatinkama 

Straipsnį, kuriame remiausi net 
apie 30 įvairių istorikų, moksli
ninkų. rašytojų, kunigų ir kita
taučių mokslininkų daviniais 
Kadangi šiame straipsnyje gvil
denama krikščionybė bei ka. a- 
likti tikinimas, todėl priėjau iš-: 
vades, kad toks straipsnis ge-| 
rišusiai tiktu Draugo katalikių-i 
kam dienraščiui. Todėl š. m. ba
landžio mėn. 22 d. nuvykau pas! 
Draugo moderatorių kun. Pr.

O w

Garšvą ir norėjau jam įteikti šį 
mano parašytą straipsnį.

Mod. Pr. Garšva, iš viso veng
damas mano straipsni net į sa
vo rankas paimti nesiteikdamas, 
nei paskaityti, nei peržiūrėti, 
nei pasiteiraudamas apie ką yra 
straipsnyje rašoma, griežtai atsi
sakė jį priimti ir spausdinti, pa
reikšdamas. kad jam būtų ne- 
priimtioa, kad mano pavardė bū
tu minima Drauge. Aš dar mė-; 
ginau jam priminti, kad jis ne
žino, apie ką mano straipsnyje 
yra rašoma, bet Į tai med. kun. 
Pr. Garšva, nekreipė dėmesio >r 
paėmęs nuo save rašomo štai) 
pkup. Lietuvoje leidžiamą “Gim 
tojo Krašto” laikraštį, pakišo jį 
man ir pasakė, kad aš šį savo 
straipsni spausdinčiau ten, k ar

Jaučiant pas kunigą iš jo vei
do, akių ir visos laikysenos ne
paprastą neapykantą ir rodomą 
panieką man,, nieko kito neliko, 
kaip skubiai pasišalinti ir tokio 
visuomenės veikėjo “'—Laisvojo 
Pasaulio Lietuvių Dienraščio” 
redaktoriaus — moderatoriaus — 
ir dar kunigo — raštinės.

Tai štai, kokio atsakymo ir 
dar neužsipelnyto apkaltinimo 
susilaukiau iš lietuvio kunigo ir 
Draugo vyriausio redaktoriaus

shingtone, Jungt. Paballiečių Ko tininkų mokykla. 1851-53 m. kur 
mi tele. Kreipi is . Amer. Liet 
Tan’bą, 2600 W- 63 St., Chica 
go, IL. 60620.

J t. i aš redaktoriui atsakiau, 
kad aš nesu, komunistas, nesu 
Gimtojo Krašto užsisakęs ir re
guliariai jo neskaitau. Jei kas pa 

! rodo parašytus ten straipsnius 
į apie mums žinomus asmenius 
išeivijoje tai kai ką paskaitau, o 
kartais į tai reaguoju kokiu 
straipsni u, t ičian esu senas 
Draugo prenumeratorius.
Po to užklausiau kun Pr. Gar

švą. jei kanauninko V. Zakaralls 
ko straipsniai irgi nespausdina
mi Drauge, tai gal jis irgi neks- 
talikas ir ne kunigas. Iš Drau
go moderatoriaus kun. P. Garš- 
vos gavau tokį atsakymą: “Taip, 
jis ne kunigus ir ne katalikas”.
Tada aš dar mod. kun. P. Garš

vai priminiau, kad net ir prel, 
Mykolas Krupavičius neturėjo 
savo straipsniams vietos Drauge 
ir savo rašinius spausdino Nau
jienoje. (Taip atrodo, kad mano 
mintys derinasi su šių kunigų 
mintimis, už tai Draugui nepri
imtinos). O jei aš kovojau už 
šv. Kazimiero kapines, gyniau 
liet, katalikų reikalus ir be 10 
dalivauju Įvairiose prieškomu- 
nistinėse • demonstracijose ir ra
šau daug prieskomunistinių 
straipsnių, tai koks aš galiu būti 
komunistas?
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LIETUVIŠKI VĖJAI

DR. KAZYS BOBELIS ATSTOVAUJA LIETUVIUS

Los Angeles ALTo. šiemet su
ruoštas vasario 16-tosioes minėji
mas 2. 17. 85 parapijos salėje pa
rodė, kad turint gerų norų ir dar 
geresnės energijos — galima pa
daryti vis daugiau ir daugiau ne 
gu praeityje, net pernai. Vasario 
16-sios- minėjime Les Angeles 
šiemet buvo ' surinkta dau
giau aukų, negu bet kada, Lietu
vos laisvinimo reikalams, paskrr 
stant aukas pagal aukotojo va

MINĖTOJE KONFERENCIJOJE
Amerikos ir sovietų delegacijos nepajėgė susitarti dėl 

konferencijos dienotvarkės
Minėtus aktus liepė visoms pa 

sirašiudoms valstybėms atspaus 
d nti visą pasirašytą aktą "savo 
spaudoje. Jį pasirašė 35 valsty
bių atstovai. Brežnevas grįžęs

idėtl. Suvažiavusieji j į Maskvą, tekstą atidavė 44Izves
ki 5 valandos vaka-

OTTAVA, KAN. — šiandien 
i y te, dešimtą valandą. Ottavoj ■ 
Chateoa Loasir salėje turėjo pra j 
si-dėti Eurojios saugumo ir Kor-1 
poracijos konferencija, be: ne-l 
galėjo Į)

TO.

formuotas — Klevelando lietu
viškoji publika yra daugiau ne
gu dešimteriopai skaitlingesnė 
už mūsų Los Angeles lietuvišką 
visuomenę. Kodėl dabar Lietu
vos laisvinimo darbui Klevelan 
de aukos mažėja ne kuriam nors 
vienam “veiksniui”, bet visiems 
išviso? Pas mus ta proga aukos 
didėja visai visiems rengėjams 
— ALTui, VLIKui, L. Bendruo
menei, kiek pasikeičiant eilės

lią: VLIKui, Bendruomenei,; tvarka: pirmoje vietoje VLlKas, 
paskui Lietuvių Bendruomenė, 
galiausiai.— ALTas. Bet vistiek 
visiems atiku suma buvo dides
nė už praeitus metus ir dar pra- ■ 
ėitus metusi Kaip tak dėlto per
šasi mintis siūlytį ir Klevelan- 
dili pasekti Los Angeles pavyz- •' 
džiu — sutartinai — ALT, VLI- i 
K L. Bendruomenė, rengti vasa-' 
rio 16-sios minėjimą, kuris apim-: 
tų tų trijų mūsų politinio gyve
nimo vėliavnešiu visai visas sri
tis, kuriose nori ar nenori turi 
sutilpti visa patriotinė . mūsų 
publika. Taip yra pas mus Los 
Angeles. I. |

j "Taip buvo su labai puikiu va- 
7^jįoį Alsios
pasisekimu atikų atveju. - J nrinėjimą, kokio iki šiol čia . . . -

Be abejo svarbiausią vaid- neĮjUV0 Dėlto metinis ALTo su-; Pa'*s Ispanijos karalius Don Car 
menį čr^.-Los Angeles, stivaidi*^ sirinkir^as.'-prabego nejučiom^ ir karalienė Sofija.
po Rietuvių ^a-rybos per-AŠ: niin-ūtes, nežiūrint. kaiU Prezųtmtas pamatė kelias;
skyn^^ :̂ inž.jsjA Ma- dalyvavo įvairiu politiniu svarbesnes Madrido vielas ir nu j 
žeika,ęštfteEt^^^^įL ^ndruo- grUpįų įr įsitikinimų atstovų, įs- 
menės Vakarųp Apygardos pir- kaitant nef ir labai nuosaikų fron 
alininku inž: R, DabstV n- VLI- tininkų vyriausiojo tarybos pir- 
Ko įgaliotiniu ir .Tautos Fondo mįninko Alg. Raulinaičio daiy- 
atstovąis-A.’.Skiriam ir Mykolu ■ 
Naujokaičiu. Jiems priklauso pu-.1 
blikos padėka.

Visai ncmu.stebau, kai kevo' 
mėn. 31 d. Les Angeles lietuvių! 
parapijos mokyklos patalpose vy 
kasiame Amerikos Lietuvių Ta- <

ALTui.-. Tiesa, šiemet ALTui 
auku atiteko mažiausiai iš bend
ros sumos , tai vistiek visos5 
sumos'-bųvo kiekvienam veiks
niui didesnės negu iki šiol.-

Beveik apstulbau, šiomis die-j 
nomis “Dirvoje” perskaitė? Kle- 
velando žinias, kad “...šiais me
tais, Vasario 16sios proga gau
tos aukos yra sumažėjusios vi
siems veiksniams — ALTui, LB, 
ir VLIKui”'. “Quo vadis Cleve
land”? — kiek tai liečia vasario 

. 16-sios aukas?... Tiesa, tam daug 
veiksnį daug “partijų’; daug- 
nesutarimų, daug pranašų .ir mo. 
kovų Lietuvai laisvinti —' taą vis"

bent vasario 16-sios proga, pa
likus nuošalyje- visokius neštfta- 
rimus — J 
kalni 
pinigiO.ab^įč^Lg.^^.^^ 
do aukos ■ suinaž^imą;
Daifegfeū 'nęgu gaila... 7;} ...J .

įįbs ^Angeles. turime-.taipt. pat 
daug “partijų”, politinių.sambū
rių, visokios.ar bet; kokos Liėtuy 
vos laisvinimo veiklos kritiku, 
veiksnių, atstovų kultūrininkų, 
jaunimo ir senimo — dalyvau
jančio beveik visur ir visada 
(maždaug). Jeigu esu teisingai 
kai-kurių klevelandrečių pain-

svjnimo rei 
>. djdžiausių^

Amerikos Senate prasidėjo, nesutarimai biudžeto 
reikalu.

rybos vietinio skyriaus, metinia- PREZIDENTAS VAKARIENIAVO ISPANŲ
me susirinkime (25 organizaci- .j KARALIAUS RŪMUOSE
jų 31 atstc-vas) praėjo labai sklan
džiai , vis: pasakymai ir pasisa- Vyriausybė' gražiai priėmė prezidentą, bet triukšmada- !
Rymai apie praėjusių metų veik- rjaj rėkavo ir daužė skardines

lą, ypatingai pagiliant ALTo 
pirmininko .pastangas ir darbus Prancūzija turi pakankamai 

Pran- j

Amerikos delegacijai vado-j 
vauja Max Kampelman. J:< jau j 
kelinti metai atstovauja JAV j 
Europos saugumo ir bendradar-Į 
biavime konferencijai. Jis la-j 
bai gerai pažįsta sovietų atsto-Į 
vus, kurie atsiunčiami i taiprau- 
tinę konferenciją, sudaryta pa
gal baigminį Helsinkio konfe o o c
rencuos aktą- Brežnevas Helsin
kyje pasirašė baigminį aktą So
vietų Sąjungos vardu, bet Sovie 
tų valdžia nenori pasirašyti pa
sižadėjimą ir pildyti. Rusai vi
saip išsisukinėja, bet atstovas 
Max Kampelman juos laiko pri
spaudęs už uodegos ir neleidžia 
išsisukinėti. f

tijoms”. Jis buvo visas atspaus
dintas. Užėmė visus keturis ‘*Iz- 
vestiios” numerius.

MADRIDAS, ^įsp.-- Prez. R.
Reiganą rr^z^^ą^preziitoį^jeB^^ žuvies ir Pran- » Andrei Gromyka taip pat da-
atskruiusią į Madridą, pasitiko, c Ozų ūkininkai labaiskudžiaT: lyvavo Helsinkio konferencijoje.

Andrei Gromyka taip pat da-

Daugelis gyventojų nesuprato, 
kas čia galėjo atsitikti, jie nenc- 
tėjo tikėti savo akimis. Tame 
akte kalbama apie pagrindines 
žmogaus teises, o susipratusie;i 
rusai žinojo, kad sovietu valdžia 
tų teisių negerbia, o tautoms ne
leidžia jokio susitarimo klausi
mo spręsti-

Amerikos diplomatai priver
tė rusus pripažinti Helsinkio ača 
tus, o kai Rusijos valdovai su
prato, kas čia atsitiko, tai sus
tabdė “Izvestijoj spausdinimu 
ir apie Helsinkio aktus visai ne
kalbėjo. Sovietų diplomatai, no 
rėdanii pasirodyti laisvais žmo
nėmis. sau kilpą ant kaklo 
s įkabino.

uz-

vaviir.o, kuris kaip ALTo revizi
jos komisijos pirmininkas, kartu 
su visa ALTo valdžia vienbal
siai buvo perrinkti ir sekančiai 
kadencijai. Kur kitur galėtume 
rasti geresni bendradarbiavimo 
pavyzdi?

vyko į karaliaus rūmus. Ten ' 
buvo suruošta vakarienė ir pa- i 
kviesti keli karaliaus paprašyti 
pareigūnai.

Apie dešimtą valandą vaka-j 
ro prie karaliaus rūmų susirin
ko didokas būrys žmonių. Jie I 
prie rūmų vartų 10 minučių su 
kavo ir daužė būgnus bei puo
dus.

seka, ar vyriausybė kartais ne-j Jis žinojo, kad Helsinkio akto j 
įsileis javų ar vynuogių iš už- / sudarys bėdos visai Sovietų Są- 
sienio. ?

Prezidentas kalbėjosi su prem 
jeru F?lipe Ganzales, kuris už
siminė apie uždraudimą Nica- 
caguos laivams ir aviacijai įp
laukti į Amerikos uostus.

Premjerui atrodė, kad 
nutarimas labai pakenks Nica
ragua ūkiui, kai prezidentas 
pasakė, kad prekyba su Nica- 
ramua būtų silpna ir bereiks-, 
mė.

šits s

| jungai. Jią patarė Brežnevui mi
nėtų aktų nepasirašyti. Bet ki

bti sovietų atstovai patarė pasha- 
‘ syti. Brežnevas pasakė pagrin- 
i d nę'kalbą, kurioje viešai p; i 
i pažino pagrindines žmogaus ir 
tautu teises. Kalbėjo jis gražiai.

i bet kai reikėjo pasirašyt:, tai vi- 
sasišpr.ikaitavo.

■Ot-tsvoj? sovietu atstovai 
sisukinėja visokiais būdais 
sutinka 
tais, atidėlioja konferenciją,ka i 
tiktai suvažiavusieji atstovai jų 
nepesiotų ir reikalautų vykdyti 
pasirašytus pasižadėj imus.

iš* 
n- - 

.i dienotvarkės punk-

— Amerikai naudingiau, jei
gu visa Europa būtų vieninga 
prieš komunistus.

KALENDORĖLIS

8 d. §v. Stanislovas,
Džiugas.

I noji Los Angelęs ALTo valdžia 
j liko tokios sudėties: piirminin- 

kas inž. Antanas Mažeika, vice
pirmininkai Antanas Skilius ir 
Daina Petronytė. taip pat liau
jas vicepirmininkas Arnoldas 
Kungys, vykdomiii sekretorė 
Elena Gedgaudienė, sekretorius 
— Rimvydas Raškauskas, iždi- 

i n’nkas — Ramūnas Bužėnas (ne 
pamainomas netik ALTo sąžinin 
gas ir kruopštus sąskaitininkas, 
bet ir daugelio kitų organizacijiĮ 
atskaitomybėje) ir Simas Kve- 
čas — iždo sekretorius. Jiems ge 
ros sėkmės! >

I.os Angeles neseniai lankėsi 
VLIKo vicepirmininkas inž. 
Liūtas Grinius (čia iš Washing
ton D. C. atvykęs savo profesi
nės tarnybos reikalais) kuris lie-: 
tuvių vardu derina tarp tautinio 
teismo Kopenhagoje ir 'Taikos 
ir Laisvės” ekskursija laivu Bal
tijos jūroje reikalus. Sovietų S- 
gos teismas Kopenhagoje įvyks

Triukšmadariai reikalavo.Kad 
amerikiečiai išvyktų iš Ispani-Į 
jos.

Visiems buvo aišku, kad ka
ralius nieko bendro neturi su 
triukšmadariais. Karaliui rūpė
jo Ispanijos priėmimas i Euro- j 
pos rinką.

Nori patekti j Europos 
rinką

Ne tiktai karalius, bet 
tiems pareigūnams rūpi, 
Ispanija būtų priimta -į 
pos rinką.

Dabartiniu melu Ispanija tu
ri apelsinų, vynuogių, alyvos,1 
žuvies, kuriuos norėtų parduo-. l>ai gražiai skamba, 
ti Europos valstybėms, bet ne
gali to padaryti, nes Europos^ 
rinkos valstybės nenori.

Prancūzija. Italija ir 
ieško visokių priemonių, 
tiktai Ispanija nebūtų 
j Europos rinką.

SENIAI TURĖTŲ PAMATYTI Į 
JAUNA MERGINĄ

j 
WASHINGTON, 1). C. — Se-, 

niai, kurie nuvažiuoja i \Va- . 
shingtoną ir neturi ką veikli, tai 
pusvalandžiui ar valandai gali 
užeit: j Smithsonian institutą ir 
pasikalbėti su mokslus baigusia i

I f 
■« U ?

i

i

ir ki

Euro-

Ji kalba 7 kalbom ir supranta i 
kita tiek. Tame institute jai mu- j 
ka gerą algą vien už tai. kad ji » 
pasikalba su senais žmonėmis ir . 
užrašo ta pas kalbėjima. Ji mo-j 
ka taip gražiai paklausti ir dar 
graži?u užrašyti, kad viskas la- J

i 
britai 
kad' 

priimta i

stalo 
i mer- 
u šė

lo užrašo ir mo 
geriau pasiseka už-

Dr. Kažys Bobelis Ottavoje vykstančioje saugumo 
ir kooperacijos konferencijoje.

Saulė teka — 5:39, leidžiasi — 
7:56. Saulėtas, šiltesnis.

š.m. liepas mėn. 23-25 d.d., o 
ekskursija laivu i Helsinkį bus 
liepos 26-29 d. praplaukiant Lie ■ 
tuvos. Latvijos ir Estijos pakran! 
tęs, kiek tai galima — nepažei
džiant tarptautiniai pripažintų; 
teritoriniu vandenų ribas.

Si ekskurs ja — išvyka laivu 
užgavo labai opią maskvinės, 
“Tiesos", leidžiamos Vilniuje, 
aki ir au-Į. jau dabar iš anksto 
tam buvo, nesekmei paskirtas 
net visas p:rmas puslapis.

(Nukelta į 6 psi.)

Smithsonian institutas 
oficialų namą, kuriame š 
gina sutvarko pokalbius * 
niais žmonėmis 
teris, bet jai
rašvti su vvru atsakvmais. Ga- '• 
Ii sakyti, ką nori, ji vislick už- Į 
rašo.

Ji apgadestauja. ksd žmonių 
atsiminimu mokyti žmonės no- į 
pradėjo anksčiau užrašyti. Kal
bininkai būtų turėję didesnius 
folkloro kiekius ir būtų anglų 
kalba dar turtingesnė. Į engiu 
kalbą ji įtraukia svarbu «<as ir 
lietuviu kolbos žodžius.

Berlyno siena tebestovi, 
— pareiškė Vokietijos prez.’ 
Erich Honecker. Tuo tarpu j 
apie abiejų Vokietijos sujungi
mą negali būti kalbos.

Nepertukę sovietų maršalai maršavo Raudonosioje 
aikštėje kartu su išrikiuotais kareiviais.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Vaniuska gi Ledencovas (lai
bą gavo. Tikri u tikriausia tie>a. 
Treste dabar dilba.

Jr ka> gi g;.lėtų nepamanyti! 
Žpiogr.s be prctekcijcs, be pa
žinėm, nei būiehams, nei nie
kam panašu nepriklausė. Ir štai

O sako, visur kūmavimasis ir 
protekcijos ir svetimam žmogui 
kur nors įsitvirtinti sunku- Oi, 
meluoja!

Vaniuška Ledencovas visame 
taigi treste nei vieno pažįstamo 
žmogaus neturėjo. Ne tiktai, sa
kysim, kurio nors stambaus at
sakingo pažįstamo, o iš vise nie
ko nebuvo. Buvo vienas nepar
tinis krovėja.-, o ir tasai dieninio 
kas. O ar daug gi gali padaryti 
padienis krovėjas?

O atėjo Vaniuška Ledencovas 
kartą, sykį pas šitą krovėją. Pa
statė jam porą alaus ir sako:

— štai kas, drauge! Piotekci- 
ių, žinai pats, aš neturiu, būre
liams nepriklausau, pagelbėk, 
kiek galėdamas-

Krovėjas sako;
— Vargu bau, mielasis žmo- O 7

gąu, galėsiu padėti. Negalima gi 
taip lapu-tapll, be protekcijos. 
Patsai supranti.

Bet taip sklandžiai viskas nu
tilko.
Praeju-ads metais krovėjas per 

vėžinėje trestoybuhaiteriui bal
dus.

— Taip ir taip,, — sako, — 
gerbiamasis drauge buhalteri. 
Ašenai savu laiku jūsų baldus 
peivežinejaū. Nieko tokio nesu- 
lįįližiaU, neskaitant vienos praus 
ttįvo kojelės. Grūkite kur bebū
ta Vaniuška Ledehcovą .Pi otek- 
cJįjų jisai, nenaudėlis, neturi, j 
Nieko tekio nėra. Būreliams ne- 
pyiklauso. Na, tiesiog, žūstą^-yąi-.

kinas be protekcijos.
Buhalteris sako:
— Vargu gi, mielasai žmogau, | 

įmanoma be protekcijos- Tie
siog, sako, negaliu tau pažadėti.

Bet tokis čia Vaniuškai pasi
sekimas nutiko. Tokia laimes 
planeta jam, nenaudėliui, nu
krinta.

Ryloj, pavyzdžiui, ėteina bu-|
halteris pas komercinį direkto
rių, pakiša -jam popiėtgalnik| 
na>irašvti ir sako:
X V

— Žinote, drauge direktoriau, 
šiandien be protekcijos tiesiog 
mirtis.

— O ka? — klausia direkto
rius.

— Na taip, — sako buhalteris, 
—vra čia, bastosi vienas bernio
kas be protekcijos, taip negali 
niekur pritapti. O ir niums gi 
vargu ar galima jį įstumti.

— Ir jau, — sako direktorius, 
— be pažinties kaip jį, biesą, 
įstumsi. Bloga jam be protekci
ja . ,C.

O direktorius — patvarkiįlin
kas ieina.

— Apie ką, — sako, — kalbą?
— Taigi štai. — sako, — drau- 

ge direktoriau — potvarkinin- 
ke. berniokas čia yra vienas, pa
vardė Ledencovas, be jokios ji
sai, nenaudėlis, protekcijos ne
gali niekur įsiterpti, Vis blaškosi

Direktdrius — potvarkmin- 
kąs. sako:

— Na, tegu pas mus ateipaTT’a 
žiūrėsim. Negalima gi, piliečiui, 
vis per pažintį ir per pažintį. Rei 
kia gi žmogų ir be protekcijoi 
pagerbti-

Taip ir pagerbė
O sako — visur kūmavimasiš 

ir protekcijos. Štai būna gi— 
y-r M. Zoščenko

Į GERI DARBAI
Klasės auklėtoja klausia mo

kinius:
— Na. vaikai, pasakyk t man. 

kokius gerus darbus jūs padarė
te praėjus'ą savaitę?

— Aš padariau bent du, — 
taria Tomukas.

— Kokius?
— šeštadienį aš aplankiau te 

tą. ir ji tuo labai apsidžiaugė.
— O antrasis?
— Sekmadienį išvažiavau, ir 

tuo teta dar labiau apsidžiaugė
* * $

TRUMPAKALBe

Tėvas: Gerai. M vi

5EPETUKAS VISIEMS

Škotas važiuoja miegamajame 
vagone į Saurrhamptoną kartu 
su kitu keleiviu. Rytihetį ant
rasis keleivis atsikelia pirmas 
ir nueina apsiprausti. Po jo se
ka škotas, kuriam dantis beva
lant į prausyklą giįžta pirma
sis keleivis ir pamatęs škotą dan 
lis šepėč-ojant šaukia: “Atsipra
šau, tamsta vartoji mano dan
tų šepetuką?!”

“Atsiprašau labai', pasiteisino 
škotas, “o aš maniau, kad tas 
šepetukas priklauso vagono įreu 
gimams dėl visų keleivių...”

MENKAS MALCNU&AS 
KARČIAMA

Žrtiohd labai pykdavo, jei Jb- 
His kada užeidavo į karčidihą. 
Jis tada pasistengdavo jai neži
nant įsmukti. Bet kartą jis pa
kliuvo. Žmona jį sutiko prie ba
ro. Nebežinodamas, kaip bepra
dėti kalbą. Joins pasiūlė ii- jai 
taurelę. *' ~ ,

— O, kokią biaurybė tu, Joni, 
geri! — šušukd žmona išspjau
dama gurkšilėlį.

— Taigi, b tiu vis atrodo, jog 
aš čia kokių malonumų ifeškau..-

♦ * »

APLODISMENTAI

— Ponas maestro, girdėjau,, 
kad praeitame koncerte tamstai 
publika sukėlė erituz:astiškus ap- j 
lidismeritus? 1

— Koncerto ptačžiojė publi
kos i-eakcija buvo ne kokia, bet 
kai baigdamas sudainavau "Ry
toj rytą iškėliau]d”, tai aplodiš- 

pasiuarė tikrai nuošii-mentai 
dūs!

NIEKUOMET NEVeLU

telefonu kalbėjai tik 15 minučių, 
vietoi pusvalandžio ar ilgiau. 
Darai pažanga! Su kuo ten kal
bėjai?

Marytė: O, 
gu — kažkas 
numerį.

su niekuo ypat-n- 
išsaukė klaidingą

* * *
MOKYKLOJ

Mokytojas:
— Jonuk, kodėl kasdien ateini 

mokyklon nešvaiomis au-.-mis”
— Kad neturiu kitokių.

ATRADĖJAS
Tėvas: Ar žinai. Tomuk 

kyšti, kinis niekad netižšąla”
Tomas: š:ltas vanduo, tėveli!

Karys Binkis
ĮKYRĖJO TAIP PO S VISTĄ

Daktaras: ‘‘Meskite gėręs! Blai 
vai gyvendamas savo amžių pra 
tęsite visą dešimtį metų”.

Pacientas: “Ar ne per vėlu 
mesti, ponas daktare?”

Daktaras: “Mesti gerti niekuo 
met nėra per vėlu ".

Pacientas:
tį metų dar palauksiu'

— Tai kitu maršalu nebuvo?
— Būvb ir džiugiau, bet rusų 

maršalams labki natinka mėsa. 
Raudonojoj armijbj jie prisilai; 
kydavb, 8 kai tapo maršalais, tai 
ėdė, kaip kiaulės. Užsiaugino di
delius pilvilš, kad paeiti negalė- 
jo. Ržildofiaja. aikšte maršavo 

viėha valstybė.'neturi tiek daug ‘Įtiktai kėli m£r&Tai, o nusipenė- 
maršaių, ki£lt įjų tuH Š'dvietų jjdšleji pilvų hėpdilėšė ir nėjo.

j Sąjunga.. . \ H — O kėip biiš šu Lenkija?

— Sakyk iffan, Maiki, kaip 
čia išeina, kad 50 scviėtų marša
lų pramaršSVd Raudonąja aikš
te. Sekiau televizija, bet pama
čiau tiktai maršalus, — užklausė 
Tėvas sutiktą Malki.

— Tai tu dar nematei viŠų 
maršalų, — atsakė Maikis. -— Ne

i. . jį — O kaip bus šu Lenkija?'
. - i u: Rusija turi jų _ Rusai Lenįjos nepalet. 
augiau. _ j;Vietoj Rokpsovskio jie pasiuntė
— O kaip .tu manai? Niekas įsukomunistejusį' lenkų bajorų 

tiek maršalu neturi,, kiek jų pri-! 
veisė Stalinaš-i Sovietų Sąjunga 
apima labai didelius plotus. Kiek 
vieną deš-mtmeti tuos plotus ru
sai didina. Rtišai žino, kad už-, 
imtą plotą galės išlaikyti, jeigu

vaiką Jaruzelski- Jis neskuba, 
Lenkijos jis • neprijungs prie 
Riisijos, bet jis visoj Lenkijoj 
įves nestabilizmą. G kai ten įsi
stiprins nestabilizmas, tai lenkai 
nesipriešins. Jie patys norės pri

turės kare jėgos tiems plotam^ Siuiigti prie Sovietinės Rusijos, 
| pavergti. Maršalai vadovauja vi- 
j sai armijai. U^inė rtišai Man- 
I džiuriją, tai sudarė arniiją MaiL 
i džiurijai valdyti. Užėmė Gruzi
ją, paskyrė maršalą Gruzijai val
dyti. Užėmė Pabaltijį, tai Aly
tuje paskyrė maršalą visam Pa- 
balčiui valdyti.- Sudarė Varšu
vos Pakto Valstybių Sąjungą, tai j 
paskyrė marš. Kuikovą visų! 
minėtų kraštų armijoms valdyti.

— Jeigu jau vadina Varšuvos 
Paktą,- tai galėjo paskirti lenkų

— baigė aiškinti Ma-ikis.
— Taip išeina,— atkakę Tėvas,

— Bet aš dar nesuprantu.

Įkyrėjo taip po svietą 
Klaidžiot, kaip vėlė be vietos, 
O, kad radus tokią vietą, 
Iš loir matos visas svietas!

Rūkas, dulkeės, purvas, sniegas— 
Ir daugiau aplinkui nieko, 
Šauk — vistiek negirdi niekas.... 
Triūsk—vistiek pastips ant sniego.

Kaip pašautas senas vilkas, 
Išsitiesi kur ant tilto — 
Sudundės iš lėto tiltas, 
Ir žemyn nuleis, kaip vilką....

Ech, galvoje vienas švinas, 
Dvasią troškulys džiovina, 
Kad taip šviną sudžiovinus, 
Spihdtilys ka'd skili iš švino....

Dar toliau nors žingsnį vieną, 
Dar nors pusę mėnesienos, 
Pažiūrėt, kaip mėnesienoj 
Tu ant svieto vienui vienas....

Grohiyka įkyrėjo, Gorbačiovas sužavėjo

Rimti rusai sako, 
Kad Gorbačiovas . 
■Tris metus mokėsi 
Šypsnių mokykloje, 
Kad valdytų, kaip karalius.

Pertemptas veidas .
Andriejaus Gromykos;':' 
Taikos grioviko, ' 
Ties kairia akim 
Prakirstas randas.

& I ! *.

’"1

Politbiuro ponai Py
Parinko Michailą-.
Raukta kakta rusams įkyrėjo, 
Michailo šypsena \
Kremliaus ponus sužavėjo. ‘'

Kė- Va

POPIERINIAI PINIGAI.
Popierinius pinigus pirmieji 

pradėjo vartoti kiniečiai. Euro
poje tik XVIII šimtmetyje apy
vartoje pasirodė banknotai, o 
paplito XIX gimt Žmonės, įpra- 

' tę vartoti sidabrinius ir auksi
nius pinigus, pradžioje nepasi
tikėjo poperiniais. “Popierėlius” 
teimdavo tik “apsišvietę” arba 
lengvabūdžiai žmonės.

* ’ r »

DRAMBLIO ODOS NAUDA
Mažas Jonukas su motina nu

vyko į žvėryną ir pamatęs dram
blį vaikas atsidūsėjęs pasakė:

— O, kad aš dramblio odą tu
rėčiau...

ateiti į mokyĮd^,5;- pasiteirauti 
kaip aš mokausiLXy, •'

* * * ■
PAS LAIKRODININKĄ

Klientas po. kelių savaičių at
siėmė iš laikrodininko laikrodi, 
sumokėjo sąskaitą Ir išėjęs tik
rina. kad laikrodis visiškai nei
na. Grįžęs pradeda barti m.eis- 
trą, girdi, “Vietoj pataisyti ma
no laikrodį, visiškai jį -pagadi
nai!”. ■

Na, tai aš dešim-j maršalą.
— Rusai turėjo maršalą Roko- 

Sovskį. Stalinas jį bdvo išsiuritęs! 
į Solovkų salą...Stalinas bijojo;; 
kad jis nesuorganizuotų rusų: 
Stalinui nuversti., Tiichačevskisi 
buvo geras organizatorius ir drą 
sus kai y s. Stalinas taip pht pa; 
siskelbė maršalu, jis bijdib, kad 
Tuchačevskis jį gali riuversti, 
tai šį maršalą jis sušaiklė.

— O kaip sd Rokosovškiu? 
Kodėl nesugaudė?

Prasidėjo karas, tai Stalinai 
žinojo, kad Rokos?vskis buvo 
karys. Jis norėjo vadovauti karo 
jėgoms. Jc nesu-šaude. bet išsiun 
tė į Solovkas. Palaikė šiatirės sa
loje poią metu o vėliau pasiun
tė į Lenkiją. Maršalas Rbkošovs-, 
kis vadovavo višomš Lehkijoj 
esenč oms karj jėgoms. Lenkai 
o kiauše 
prijungti 

u tai lenkų 
šino.

ŽMONA NEKALTA

Į ligoninę pirmai pagalbai at
veža yisą apdaužytą žmogų. Bu
dintis ji klausinėja:

— Ne. — pakrato galvą ligo
nis. — aš tik pakliuvau po ad- 
totnobilium-

♦ ♦ *

KUO VAIKAI ŽAIDŽIA
su— Mamvtė ar mes galime fe

Juozuku žaisti tėtį ir mamą?

— Galite, tik nesimėtykite 
lėkštėmis ir bliūdais...

* * *
PIKTAS ŠUO

— Mūsų kaimynes Ta- 
nusipirko naują šunį.

— Ar piktas tas šuo’
— Ir dar ka p! Jis net 

daikos žmonos ncsibijo-

(laika

Tara-
bet kai jis pahoro 

Lenkiją prie Rusijos, 
k. iiiortienė pasiprie

“Kas? Ar aš? Pagadinau?’’ 
nepasidavė laikrodininkas. “Aš 
jo visiškai savo rankomis nepa
liečiau!”

REG. A ,}

— Ar maršsflaš ftoKOsovskiš 
nova’dbvavo lenkų kSfiafiis?

— Jis vadovavo, kbl lenkai tl 
kėjosi savaranlcikai tv^Yk^tlš 
■;et kai patyrė, kad Lcfikiją nori 
įjungti j Rusiją tai lenkai pati 
|)neš:rto Vis lehkai įskaitant n 
kom.irrii<tij Gortidlkfl- Maršala. 
Ro?:o«b’.ski> žinbįo, kad te ka
reivių. kurie jo klAušytų, krašto 
valdyti j> neguli. Tuo tneth Sta- 
Imo j'nu nebuvo. Jc vietą buvo 
džėmęs 
mdlka

ChrušcKJVSF. Kaf Go- 
pasakė Chruščiovui ir 

RrtWsovskiiri. .įi^Įl v^^niiį ną

• Tarp visų įspėjamų iškabų 
karčiamOjė kabe ir sekanti: 
“Džentelmenai, antausiu skal
dyt; prie baro negalima”.

• Klysti yra žmoniška, bet kai 
tę kitam suversti — politika.

Į

• Mddėrnibš mbteris yra tiek 
btnfejgi blcgoš vihėjhš, kad atsi- 
gerihddhaoš vdikahns už ką nors 
phdtiryią gėrą. jbs jiems leidžia 
eiti gulti nevalgius.

• Pacifstas yra toks žmogus, 
kuris kovoja su visais, tik ne su 
priešu.

• Jei žedą nešioja įtikabin; 
riboje, VrM lAhkifthii. bei jei ne 
Soja įsikabih^ aūšyse — civili 
žrtoti-

• Aš turiu genėtinai pinigų 
a|>sim&kėti, mokesčiams. Vienin
telis rūpestis lieka, iš ko reikia 
gyventi.

• Žmogus niekad neužmiršta 
geni darbo, jėi pat- jį padarė.

— Kas tad atėjo į galvą, vai? 
keli? klausia motina.

— Matai, rytoj tėtis žadėjo

Štai kaip lietuviai nibka vaiz 
džiai palyginti: tyl kaif)...

aršu In Rokosovs

PERVfiLAT ĮSPĖJO

^tle»skiu. panele, siĮmu ■ 
ežere uidnMsta maiwlytis. !

— Tai kodėl ta/nsfa nephsa , 
kiu htšitiko? ’ I

— Phrr£žiava Maskvon, pagy I si?-------- - -
veno pnrą metų ir mirė. Mirė ir| ,—*-Nu^rengti įstatymas ne-l 
Chruščiovas. draudžia.

• Ko tyli kaip užsisiuvęs?

y .8^1985



Montreal)o “Nepriklausoma Lietuva”

Jonas Kardeli

liauskas ir Pranas Paukštaitis.
Labai sėkmingai redaktorės 

du bus tęsia Birutė Nagienė ir, 
kaip ji pati pasakė scenoje, pri
segdama gėlę Genei Montvilie
nei, “mano didžiausiai padėjė
jai’’. NL bendrovės pirmininkas 
Juozas Šiaučiulis, administrato
rius Jenas Paškevičius ir daug 
kilų geros valios žmonių padeda 
redakcijos darbuose.

Pasibaigus oficialiai minėjimo 
daliai, sekė koncertas.

Naujai susiorganizavusio vie
neto ^Gintaro” ansamblio mer- į 
gaitės ir berniukai: Daiva Jau-j 
gėlytė, Monika Ruffo, Ginta ir

šiemet balandžio mėn._ 20 d. j 2;^ Jurkutės, Kardina Gitai-, 
tė, Edšta Vazalinskaitė ir bei-. 
mukai: Gytis Niedvaras, Alfre-į 
das Pdišaitis ir Danius Pieeaitis; 
padainavo gerai parinktas rim-Į 
tas dainas, gražiai balsais gerai j 
susirepetavę; vadovei Mildai j 
Ruffo akompanuojant padaina-j 
vo vienos mergaitės, vieni be-r-' 
niukai ir visi kartu: liaudies dai- ;
nas — Vakar vakarėlį ir Sušvil-_ ninkas Vincas Piečaitis, visus pa
pilio, Kalvelis (J. Švedo), Skris-1 sveikinęs, padėkojo minėjimo 
ėiau su paukšteliais (Viltenio), ’ dalyviams už suruoštą tokį pui- 
Trys berneliai (B. Dačiulio), I kų NL jubiliejų.
B’eauštanti aušrelė (Čiurlionio) j Pirm. Juozas šiaučiulis pra- 
ir Valsas. j nešė, kad p?r tuos 45 metus

šis naujai pasirodęs vienetas( laikraščio spausdinimo mašinos, 
turėjo didelį pasisekimą. Mer-' nors ir buvo jau pakeistos, bet 
gaitės ir vyrukai turi gražius, • jy vėl jau susidėvėjo ir reika- 
stiprius balsus. Jų vadovė Milda linga pirkti naują elektroninę 
Ruffo mokamai juos paruošia' spausdinimui mašinėlę, kuri kai

nuoja 3.500 dolerių. Prašė mi
nėjimo dalyvius paremti tą 
svsrbų reikalą ir pakvietė visus

L,” atšventė savo 45 melų 
j šiliejų, suruoš dama spaudos

Aušros Vartų salė dar prieš 
7 vai. prisipildė pilnutėlė atvy
kusių svečių. Minėjimą pradėjo 
b. L bendrovės pirmininkas Juo- 
::as Šiaučiuiis, pasveikinęs tokį 
r susų atvykusių montrealiečių 

.■ tolimesnių NL draugų skai- 
č.ų, pasidžiaugti sulaukus savo 
> rvaitraščio net 45 m. jubiliejų 
ir pakvietė, atvykusį iš Otavos 
inžinierių Juozą Danį tarti žodį.

.Neilgai, vos 15 min. kalbėda- 
rasis, prelegentas papasakojo, 
kaip 1910 m. komunistams pa
grobus Lietuvą, Toronto lietu
viai, protestuodami prieš oku*- 
paciją, nutarė leisti savaitraštį, 
pavadindami jį ‘‘Nepriklausoma 
Lietuva” ir'pirmuoju redakto
rium buvo Viktoras Dagilis.

Sargybos bokštas Kauno miesto sodelyje

■ ■ ■ ■ ■ 1 1— —
— -f* ■ ’•

ar

GIMINĖS

t
žodis burdas. Onelė paaiškino, pasako Jeronimui apie savo iret- 
kad tai ant kvatieros būvimas, gaitę šis jam sake:

čia lietuviui tokius vadina bur- 
dingieriais.

Vjiicas pradeda dirbu šlaviku, 
daro tą, ką liepia, kitą sykį ne
supranta, 
nes tokių 
per kel s

Em. Gorinienė

Kiek vėliau savaitraštis buvo 
perduotas montreąliečiams ir 
štai jau 45 metai, kai laikraštis 
gyvuoja mūsų tarpe, nes per vi
sus tuos metus, visada buvo pa
siaukojusių žmonių,: kurie dirbo 
jam veltui arba pusiau veltui, 
kad tik laikraštis egzistuotų, 
kad tik turėtumėm savo lietu' 
viską laikraštį.

Norisi dar parašyti, kad per 
tuos 45 metus laikraštį redaga
vo 10 redaktorių.,Tik trys iš jų 
dar mūsų tarpe: Jonas Yla, Ma
rija Aukštaitė ir Juozas Girinis- 
Norvaiša..

Mirę yra: -Marija Arlauskai
tė, Pranas Rudinskas . Jonas

» <• į- '• ? -

Kardelis (nuo 1949 m. redakto
rium išbuvęs 20-metų).’-Po- jo: 
Juozas Petrėnas, Romas Mazi-

ir reikia tik palinkėti geros sėk- ■ 
mes tolimesniems pasirodymams i 
koncertuose. .

Toliau Aleksandras Stankevi-Į 
savo:• 
nuo-’

Po koncerto, redaktorė Biru
tė Nagienė visus koncerto daly
vius, suėjusius į sceną, apdalino 
gėlėmis. ’ .

i
Vakarienė buvo tikrai šven

tiškai paruošta, o po jos I. Ri- 
m'eikio orkestrui grojant šoko 
visi, kas tik nebijojo, kad griaus
mingieji orkestro bubnai, jiems 
bešokant, ausų nenuplėštų.

Minėjimą reikia laikyti labai 
pasisekusiu. Žmonių buvo apie 
250, koncertas puikus! Mašinė
lei surinkta1 1.500. dol. Po šaltų 

{-snieguotų ■ dienų, pirmoji diena 
• pasitaikė šiltesnė. , . .

kie egzotiški šokiai visai tiko.j 
Gerokai buvo paplota. 8

Koncertui pasibaigus, Mont- 
realio bendruomenės vicepirmi-

nere- •

čius pianinu, paskambino 
sukurtą gražios melodijos 
taikingą Lopšinę.

Ir pabaigoje: netikėtas, 
getas pas mus numeris! Ogi —]
Havajų pclinezijiečių šokiai! į 

'(Vadovės Auroros Čalma pa
ruoštos, 6 mergaitės havajietės 
bent kiek, šiek’ tiek apsirengu
sios nors ir labai spalvingais dra
bužėliais, .pašoko vikrius savo 
šokius. Reikia pasakyti, kad šo
kio judesiai, nors ir labai išrai
tyti rankomis, visgi labai mono
toniški. O publikai labai patiko. 
Mat, buvo kažkas visai naujo, 
pas mus nematyto ir baliui to-

(čia surašyti tikri gyvenimo Įvyiai, tik pakeistos 
pavardės ir vardai)

— Vakare nueisim pas mūsų 
kaimyną už trijų namų, jis mo
ka angliškai gerai kalbėti, jis 
mums perskaitys.

Vakarė kaimynas perskaitė ir 
pasakė, kad Vincas rytoj gali į 
darbą ateiti. Buvo visiems džiau 
gsmo, Onelė gi sake:

— Vincas gali pas mus ilgiau 
pabūti, aš jam už burdą daug ne
imsiu. Pabūk, kol apsiprasi, dau
giau lietuvių sutiksi. Aš valgyti 
virsiu, viską išplausiu.

Vincui buvo nesuprantamas

(Tęsinys)

Kaip jam sugrįžti pas Jeroni
mą. jis nežinojo, todėl ir pasiti
ko sėdėti, kur laukė atėjęs, o jo 
niekas nevarė. Tik visai pava
karėje užėjo Jeronimas ir Vincą 
pasiėmė- Vincui buvo džiugu Je 
ronimą matyti ir kortelę rodyti 
ir suprasti, kas joje parašyta.

Kad tu žinotum, kain aš bu-

atsipeikėjau, kai man kortelę pa
davė. Jei tu gali’pą^iiyti, tai 
pasakyk, kas parašyta? >

— Sure, angliškai jarųtruputį 
perpranta, parodyk mani ją.

O Jeronimas žiūrų ..žiuri, bet 
visko nesuprarifaTTada. sako:

■g LITeRATOKA, Keturių StentCros, meno !r mo&t 
’?34 m. metnitk. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta. Vlne-s 
rivts, Igno šlapelio, Vinco Hacftmo, P. Joniko, V. Stsnkož. 

T Reukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir V. 
Neilsus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis < 
M. K. Čiurlionio, M. šfleikio, V. Kašubo*, A. Rūkiteiėf Ir A. Vanu-

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rąžytojo* ir 1X1 
Tnią lokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
"■ent&i bei jų latorlja Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan- 
’cm3, gėrintis autorės puikiu itfliuml ir surinktais duomenim? 
M uikuliaial*. Studija yra 151 pust, kainuoja 12.

'• VTENHO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a^rafj 
ta fuoso Adomaičio--^Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne *an»s 
gyvenimo bruožų apražymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Ut» 
ratūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyr

> LDETUVIiKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamalasak 
Romiai parašyta atudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnią F 
Ltbguvoa apskričių duomenimis Aprašymai Idomūi kiekviena® 
tetuvini. Leidinys flluatrnotai nuotraukomis, pabaigoje duodama 
ritovardflu pa vadinimai* ir jų -ertinlal J vokiečių kalbą. EaBa’ 
gandingoje 535 puri. knygoje yra Rytprūahj tamMapla. Kaina M

■© K4 LAUKIS LIMA ralytojo* Petronėlė* Ortataltėi at* 
mfailna! Ir minty* apie asmenis Ir vietas nepilt Lietuvoje ir pb 
m alsiais bolievikų okupacijos metais. Knyga turi 254 puslapis, 
bet kainuoja tik t*.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir rerollucfonlerfr*, ne^rpre 
įr klal dingai Interpretuojama a gyvenime Ir politikoje) tik i 

fvglo Jalinsko knygoje apie Julians Janonio gyvenimą Ir poe 
Dabar būtų j| galima pavadinti kovotoju ni tmogauf teia** 

Knyga r* formato, 385 puslapių, kainuoja M-

9 IATYMNBS HOVTLtS. M. lo^cnko tftryba. 1. Vai«fa< 
rw^waa *«L knygoj* « larnoflnn »ov^i<. Kata* p

Jhiyfes finanio* ffayJTtecm, 1TM Sa. lalaW RDcSft.
OkTs'ka** pofi* Mtari pwtonBwi ■taliuBT

Gaila tavęs, Vincelį, taip sup- - 
ratome lyg būtume broliai. Mū
sų mažoji Marytė tnvęs pas gęs,> 
tu jai ir pasaką apie angelus pa
se kydavai, apie arklius ir karves 
pakalbėdavai, o ji vis dar negali 
suprast, kaip tas arklys ir k. rvė 
atrodo. Gal karia pavažiuc inie 
ant fermos, sakė žmpnės, k; d 

Į Povilas Gužąs mažą farmelę nu- 
tolokai už 

šeštadienio Montrealic į žiemius pavažiuoti, 
mokytis‘sako kad valdžia davusi ant iš

mokėjimo žemę nusipirkti. No
rėčiau ir aš prie žemės darbo 
sugrįžti, bet mano Onelė nenori 
nė pamisiyti apie tą. Ji nori sa
vo mažą namelį (urėti, kvietkų 
auginti. Stengsimės kaip nors 
i tokį įsikabinti, kai Marytė pa-

bet bosas nepyksta, 
yra daugiau, jie tik’

te n Gru

Cnelė •miaukė dukrelės. Mer 
gait ė jau buvo metų, bet Vincą 
š Jeronimo niekur nesikraustė. sipirkęs, tik reikia 
Jis penktadienio ir 
vakarais važiuodavo
giedoti prie bažnytinio choro, 
savo aprėdo nebesiskirė nuo ki
tų- Jis giedojo gražiu 
nes vargnmirtra ji tokiu pavadi-’
no. Kiti choristai jį ir į saliūną, 
vadino, bet jis nėjo, sugrįžęs 
paskaitydavo sau ir Jeronimui 
lietuvišką gazietą. Iš Lietuvos' augs, Onelė gal gaus darbo kur 
brolis rašė, kad tėvas labai ne
sveikas, vos gali paeiti, prašė 
brolis, kad sušelptų pinigais, 
ką, žinoma. Vincas ir padarė. Po 
trijų metu besikalbėdamas su 
Jeronimu iam prasitarė, kad no
rėtų dirbti prie karštu pečių, 
nes daugiau uždirbtų.

— Tu pats pasakyk bosui, kur 
norėtum dirbti, — sako’ jam Je
ronimas.

Kai vienas darbininkas išėjo 
kitur dirbti, Vincas pradėjo lie
ti geležį prie karštų pečių. Ži
noma, jis uždirbo daugiau, bet 
darbas buvo daug sunkesnis ir 
sudėtingesnis. Po poros metų 
Vincas jau pradėjo galvoti, kad 
jam irgi reikėtų merginą iš Lie
tuvos atsikviesti. Jis parašo gre
timame kaime gyvenančiai Joa
nai Lukšiukei. kuri nors ir jau-

i nesnė, nesibaido atvykti į Mont- 
I reali pas Vincą Mikšį. Kai vieną 

vakarą iš darbo grįžęs Vincas

nors, tai abudu dirbsime ir se:- 
vinsimė, nešime pinigus j banką. 
Dabar aš ąngelskai geriau moku, 
manęs niekas nebeparduos.

— Nusižiūrėjęs j tave ir aš no- 
i rėčiau savo namelį turėti. Da
bar gi mažą f lėtą pasirėnda vo
šiu. Vieną nužiūrėjau ant ant
ro flioro, gąj Joanai Lukšyčiai 
patiks. Jau nuo -kito mėnesio aš 
gyvensiu ant savęs, nusipirksiu 
rakandų, tuoj pasiusiu šipkartę 
ir lauksiu jos atvažiuojant. Vė- 
selę nugei’sim nta.no flete.

— O mūsų bažnyčios ir choro 
neužmirši, Vincai, taip daug ir 
gražiai giedojome, lietuviškų 
dainelių dainavome. Norėčiau, 
kad mūsų Marytė lietuviškai iš
moktų skaityti ir rašyti, o kai 
pradės eiti -į., škulę, angelskai 
greit išmoks:. Gal kada į kraitį 
nuvažiuosime- apsilankyti.

.y- t

i

ENERGY

Atdara šiokiadieniais nuo

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AlIĘRIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiattsia lięturiti. fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA - atlieka kultūrinius darbus, gelbsti !r kitiems, kurie tucs 
darbus dirba. ' \ *- v

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS Z45LUONUS .dolerli; 
apdraudę savo nariams. į ; ;*•'■< r.

SLA - apdraudžia pigiausiomis karnomis SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. ? 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas, gali,i 
Susivienijime apsidrausti iki ?10,000....... .

SLA. — apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jil-gyvenimo, pradžiai. ; •

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudif ui 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3 00 metams.

SLA—kuopų yra visose lietuviu kolonijose’ ’ '■ .
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjas,--.' 
jie Jums-mielai paselbės j SLA įsirašyti. .

Linkėtina m o n4 rėnliečiams 
laimingai sulaukti “N. Lietuvos” 
50 metų jubiliejaus I.IpĮnepama
tysim, kaip prabėgs 5J metai.

E. Kažiėlienė

savą gaaolrs.

t?

r

50 metų studijavęs, kaip

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI:II Nl

Dn Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
ffl tomu__  <10.00

! JAI DRUGS VAISTINĖ;
2759 W, 71st St., Chicago, BL

aCFESTlNGAJ GPILDOMJ RECEPTAI » FANNIE MAY SAL
DUMYNAI » KOSMETIKOS REIKMENYS

Sekmadieniais nuo 9 vai. r
D. KLHLMAN, B.S., Registruota-! vaistininkai

For constipation relief tomorrėv 
/ reach for EX-LAX tonight (

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonigh 
You’ll like the relief in the morning. 
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder 
»
Read label and follcrr 
directions.
C Ex-Lax. Inc., 19S2

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.W.00 
n dalis, 229 psl.____________________________________ $6.00

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

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. ^5.00

5. Prof. R Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ______ _ ^4.00

6. J. Venders, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psL - 12.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, Ill. 60606 slųs-
kite čekį Ir prtoSktw vieną dolerį persiuntimo UlrkSomi.

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

Teh (212) 563-2210

parašė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kas Bei kada fc
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbiu Jis mokėsi kartu ra kuiL Jaunium Ir prof. X. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius Tertfanu® 

tr patarė mums toliau studijuoti.

fcdfc* pa. UeS vtrteKd. Pikta CT ‘ “ n rt

KXDHEN08
J*-? B. Halsteč St, SEicago, EC SUM
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Subscription States
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meumj _______
pusei metu -------
trims mėnesienų
vienam mėnesiui

other USA locahtiea ^40.00 per^year, į Kanoją-
metanu ______
pusei metu ___
vienam mėnesiui

25 cents per copy

Nuo sausio pirmcc dienos 
Dienraščio kainos:

Chicagoje ir priemiesčiuos®:

metams ________
pusei metu------
trimg m pn palam

vienam mėnesiai
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Pavasaris Lietuve stino

Padaliau B.R. IVk-I.NįJ’ d- lys vaikiško mentaliteto' saki" retų pakviesti poną B-R- dėsty ii 
■‘Naujierxd§ę”- susiradęs Svilonio niais. ; • Į į Lituanistines mpkvklas,- kad
vedarpajĮ slraipsni, pavadino jį, Su šia sąvo galvosena B'.R-kJąunįįnjąisxjpaž>ndftriių.su pati-lo-

ANUŽIS

Atsakymas j B.R. straipsnį Akiračiuose I 
“Kalba, patriotizmas ir sovietinę stilistiką” ;

bos, turėtų žinoti, kad dalelytę 
per visada rašytina atskirai nųn 
kitų žcdĮiu: pęr <iaug (o ne 
kartu). Karlu rašoma tik per 
nelyg.

Nęsug įvedamas B.II. ko nors 
ger 'snio parašyti — užbaigia-, 
“(ai čia tik sviloniška šviesuoto 
sviestu stilistika”. ;

tyąs gi Čia yra bendro su sp.- 
tistika? Tik gerai pagalvok, po
nas BJL, ir suprasi, kad čia nėra 
svilonška stilislka, o tik B.R. 
sukurta Be to, pę-
riu.Ua kartoti tokią paauglių nu- 
<lėyęlą frazę — sviestus svięs" 
t liete,. į

Nė sĄppe nę apnuo ųį ypaty
bių B B. priskiria Syikiuio xąšy ‘ 
tena." atraipsniaųis: “Ir. svav- 
biausia, kad Svilonis aiškina il
game straipsnyje, suklypusios 
-.r p'r'lapusios sintaksės saki
niais, lead jiems paviršutiniškai ; 
pakoreguoti neužtektų viso Aki- t 
račių puslapio”. !

įUOiiiu, Kokia ta suklypusi u 
peršlapusi sintakse1 Bene būsi
te, ponas B.R., tos naujos sm- 
.aksės autorius ? Jei taip — svei
kiname sukūrusį naują nesą
monių mokslo discipliną ir pagal 
;ą linkini sėkmingai koreguoti 

I kilų parašytus straipsnius.

(Pabaiga)

3) Kada reiškia daug kę nors 
atvesti. Pavyzdžiui, Į Čikagos pa
rodą privedė daug gyvulių.

4) Kada reiškia sudary mą są
lygų, kad kas nors įvyktų. Pa
vyzdžiui, Kiekvienas turi supras
ti prie ko priveda rūkymas ir 
degtinė. Vienus priveda

$4.00 ; prie pražūties, prie su^ykiąio, 
prie susilikvidavimo. Kimigas 

• sakėsi buvęs ne kartą susirinki" 
gįįŽ Į muose privestas p,rie ašarų. Bk> 
>6.00 i gj draugai privelia ir gerus jau- 

j nuolius prie nusikaltimų. L. B'ne 
stengiasi sudaryti tokias sųlygas, 
kurios privestų Vliką prie sųs - 
likvid avimo.

Taigi, geriau nerašyk, ko pats 
nežinai.

Na, pagaliau B.R. nepaten
kintas, ksd Svilonis prisimena. 

( kiek, antivlikiniu rašiniu vi a pa- 
rašęs B. Raila. “Nežinau, ar jis 
tikrai bus perdaug straipsnių 
apie Vliką prirašęs... Bet kad 
būtų rašinių prirašęs, tai čia tik 
sviloniška sviestuoto svięsto sti
listika”.

Sunku suprasti, ką B.R. šiais 
savo sakiniais nori pasakyti. Čia 
tik tenka Ę.R. priminti, kad jis, 
kitus bemokindamas liet, kak

*40.00 I
§22.00 '
§12.00

>48-00 1
328.00 ,

Naujienoj eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, mrmadįeauu ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So- Halsted Street, Chicago, 
ĮL 60608. Telef. 421-6100.

Pinigus reikia siusti pašto Money 
Orderiu kartu, su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadieniui,

AR VĖL BALSUOSIME Už JAV LB TARYBĄ 
“PAŠTU”?

Dr. Kazys Šidlauskas
Besiartinant rinkimams Į JAV LB Tarybą, J. Šla

jus paskelbė straipsnį š. m. balandžio 19 d. “Drauge”, I 
propaguojant..tu,os yįhkimus; taie pagal jo įrašinio pa
pildomą‘atfti-aštę, -“Stiprins' lietuvišką vienybę”.

Jis rašo, kad Tiiikiminės komisijos, su apy-1 
linkių valdybų paruoštais sąrašais, savo būstinėse at
žymės atvykusius balsuotojus ir įrašys naujus atvy- 
vykusius”.

Nežinia, kaip jie tuos “naujus atvykusius” gali 
patikrinti, ar jie gyvena tose apylinkėse, nebent tik pa
gal telefonų knygą, jei jų pavardės joje įrašytos.

Neteko patirti, kad iš tų “naujai atvykusių” bal
suotojų, būtų reikalaujama kokių tapatybės dokumen
tų, kad jie toje apylinkėje gyveną.

Skaitant tekius J. Šlajaus rašinį, mane tiesiog nu
stebino šitoks pareiškipias: “Balsuojama asmeniškai at
vykus į rink, būstinęriarba paštu”, i 
balsavimą “paštu” jau bus JAV LB organai seniai at
metę, žinant, kiek nesantaikos tas tariamas demokra
tinis balsavimas “paštu” yra įnešęs į JAV LB organi- 
ganizaciją ir dalinai privedęs ją prie suskilimo.

Juk ar nėra tiesiog rinkimų parodija. Kuomet kas 
nors atneša į rinkiminę būstinę glėbį vokų su balsavi
mo koretlėmis ir jas kemša į balsavimo urną. Tiesa, ga
lima sakyti, kad rinkimų komisija gali patikrinti iš tų 
vokų adresų ar tie žmonės gyvena rinkiminėje apylin
kėje. Bet kas gali patikrinti ar tie asmenys yra patys 
užpildę balsavimo korteles ir išvis ar jie ką nors žino 
apie jų dalyvavimą rinkimuose.

Kuomet toks pirmas balsavimas “paštu” buvo pra
vestas į JAV LB Tarybą, man atrodė, kad tuos rinki
mus pralaimėję kandidatai turėjo užtenkamai įrody

r ■ ąTįgAskaĮVru^į tikras 
i • » ■ - ' • , p ■ , ■ . writing? •’Šįį^afaš.i Na, ir -kerta
mų dėl tų nnkimų ęjgte, kącl gaĮėtų ’kreiptis į ąmerikie- ; iš -‘p£O;sviioniui: čia mūsų 
čių teismą !ir prašyti tokių rinkimiį panaikinimą. Jęi, karys “Teitos vietoje” mėgina 
jie to nepadarė^’ tai tektų juos užtai pagirti, p jais buvo Sumalti lįį Nainį, Viktorą Na- 
kai-p tik tos Reorganizuotos JAV LĘ veikėjai, bet už- - , Pugevičįų.,Ir ;jię
tat ši kartą vėl turime tuos nelęmtus balsavimus • tautos., įskkinio
’'‘naštų” ’ ’ ' ^®ių • Ilk kažin ar

. . . „ i . . t a \t t r> ' galžifejjšgelbėti tautą nuo
Jei;dx. Pijus Grigaitis prieš pirmuosius JAV LB iSnvkin». KM pais rįok.-toja, 

Tarybos rinkimus kele rimtą klausimu kad vargiai gą- Fresiniok^įtaKj-kfingai iietuviš- 
lima turėti rimtus rinkimus, jei iš anksto neturima vi- _ kai rašy<4rmąstjdi”.
sų rinkikų sąrašų, tai tas leidiipas balsųpti “paštų’’, | J kad k sa.
tikrai padare iš tų rinkimų tik farsąse į kmyję ^%yartoti bątVoH žo-

Tjkrąi supku suprasti, kas tokį rinkimų būdą' ga-’ dį x^^^ųįas?kiek tas žodis 
įėjo sugalvoti. Tiesa, ir amerikoniškuos rinkimuos gąy tinka- sakoje,mikčiai išreikšti.; 
lįma balsuoti paštu, bet tik ne šitokiu būdu, kąip reh-; 4-^ išrašęs Svitoms sa= 
kant JAV LB Taryba. Ne tik, kad amerikoniškos rin- '• W v«daą^įainę straipmyje tokį 

' 4 ' J šakini, -rašo B.R.: npn
sumalti”.- Br: Narni ir k t., tai 
ponas B.B.:imlų džiaugęsis, kaip 

balsuotojų, kuriems yra pasiųstos balsavimo kortelės, radęs geteželę, ir šaukęs: Vieš- 
Į rinkimų pade gei-asai! Svilonis pradėjo 

malti žmones ir net nežino žo
džių reifcĮsnjės, juk m-a-la tik 
grūdus, kiekvienas patriotas jau 
seniai tuštėjo tai žinoti.

B.R.. Sviloni kaltina, kad ne
simoko lietuviškai rašyti ir mąs
tyti ir net abejoja: “Tik kažin 
ar būtų galima tautą išgelbėti 
nuo išnykinio’’, “gal ir nebeat- 
gausime laisvės ir valstybinė" 
nepriklausomybės, jeigu svrlo- 
niško lipo mūsų patriotai tik ši- 
taijjos teįstengs rašyti vedamuo
sius”. Jis Jėigia, kad jie ir mąs-

Įjaillėt ar i * . A .
Man atrodė, kad ta ’ kimų komisijos turi visų savo apylinkės rinkikų sąra-

šus, bet jos gauna iš precinct kapitonų, ir pavardes tų

šloppy| pats save įpikiavo 4 ' vaikioko | lines stilistikos sk-rydžiaiSj na. ir 
st rąšvibos, sintak

ses griųpslaįs,,įlies kiti šių žinių 

r‘ 0‘ ;cia* dabar B.R. aiškina: 
“Kaip žinoma, raštų stiliaus da- 

:ĮyfeaV jrę--kalbos taisyklin-
■ gimtas, tikslumas, aiškumas, lo- 
jjiškuinas. skanibūmds ir t.t. Kai 
i kada .čia turi sužibėti ar tent iš- 
Itn'kšti dar kitokie -ypatuniai:
dvasia, kūltnra, skOnjs, mora
lę. . (P.S'. po žodžioi sužibėti
Svilonis rašytų ;ką.blęljl.

kalbą apie stiliaus da-ly- 
'kųs, lyg tai būtų kokie niedžia- 
i girtiai daiktai:, akėčios, žagrės, 

vežųigąi. Kalbėdami apie kalbos 
E stilių. — kąl<bainę apie kalbos 
l stffiaus ypatybes, jo išraiškos 
; priemones, bet ne apie stiliaus 
l dalykus. Juk kalbos taisyklingu-
■ mas, skambumas, tikslumu aiš- 
, kugaas yrą būtinos gero, stiliaus 
: ypatybės/' 0 ne stiliaus dalykai.

Na, u kaip' ten tam stiliuj su
žiba, -a.f ištrykšta dvasia, kultū
ra, skonis,, moralė 'turbūt tik 
vienam R.R. žinoma.

(Bus daugiau)

-■ mentaliteto prataūjžtnčių eiles, j sp ginama tiko; 
Ir net nerašo skyrybos ženklų' ' ' '
tokiuose, sa-kinruosę: - T&. kažin 
ar būtų, -galima tautą-i^eltet? 
nuo išnykimo. (Tik kažin, ąr 

; būtų...)-,. : ‘ / .’4 . 1U

mas iš tiudniausni (jei ijęsąfcyt^ 
me šlykščiausių) Svilbnio pat
riotinės stilistikos skrydžių buvo 
jo paka^Įotini išįjųcĮraii-ąritySta-

, šio S&g$aros”. > ' -
. *4 -' . ■ -

Ksip'tgn bebūtų, bet.šitas B.R.
1 sakinys vtrtas pręšijos- Paban
dykit tokį ^sakinį sukurti. — ne
pavyks. Juk tai. reikiM pirma

’ dar žinoti, kas yna tie patrioti
niai stilistikos skrydžiai^ Tai tur
būt kokia nors nauja -stilistikos' 
mokslo- r.ūšis, kuri , dar nėra dės
toma universitetuose, ir kur bū
tų galimą jos išmokti ? >

Be to, .B.R. turėtu žinoti, kad. 
pavardė Santvarai kilmininko 
linksnyje rašoma San t varo, o ne 
Santvaros. ■ ..-Į t l:

Po tokios rją-i.įiąr sukurtos 
skrydžių stilistikos lr_ .lietuvių 
kalba įgauna pakitinių A- gra
matika ir sintaksė -jauj nebe ta. 
Pasiklausykite: B. .R. tefigia. kad 
Svilonio straipsmnose— “kaip 
Įprasta apstu graiųatikos, rašy
bos. sintaksės grumstų’*;. ‘

Tikrai Liet. B, vadovybė -tu- pavelklį ir kanelci’j Kohl.

— PrezkUntas, Reag'.-nas pa
sakė labai gražią ir jaudinan
čią kalbą Belsett stovykloje.Kal 
bėjo be jokio rašto, iš š’rdies. 
Ponia prežidentienė besiklau
sydama ašaras šluostė. Kaliu

pa-

L PUŠĖNAS

KOVA IR MEIbĖ
LIETUVOS LAISVI KOVŲ ROMANAS

Tęsinys)
— Panašu, kad taip buvo. Jis bėgo kaip

mišęs, nesidairė aplink, tik žiūrėjo atgal, ar kas 
nesiveja. Tai tik ne be reikalo, — rimtai nuspren
dė Alfonsas, patraukė paskutinį cigaretės dūmą, 
užgesino ir liekaną įsidėjo į degtukų dėžutę, ne
paleisdamas iš akių susimąsčiusio Agutės veido.

Agutė stebi jį savo akių krašteliais ir jaučia, 
kad ji labai Alfonsui patinka. Saldus šypsnys vėl 
meiliai nušvinta jos veide.

— Alfonsai, aš labai norėčiau pašokti su ju
mis polkutę

— O, kaip malonu, panele Agute, bet kas gi 
mums pagros?

— Aš surasiu ką nors, žinoma, negros taip 
gerai, kaip jūs, bet v ištiek gal galėsime pašokti. 
Atsiprašau, aš tuojau.

Agutė išbėga ir po valandėles ateina drauge 
n Sveriano bernu, Vacium.

— Štai. Vacys mums pagros, — sako ji.
— Gcr. prašau paimti armoniką ir pagroti. 

— Alfonsas u’deda armonikos diržus Vaciui ant 
pečių.

ši

jei jie panorėtų jas užpildyti ir atsiųsti 
būstine.

Nors J. Šlajus sako, kad mūsų kompaktinis baisa- ’ 
vimas tuose rinkimuose turėtų sustiprinti “lietuvišką 
vienybę”, vienok, to sunku tikėtis, jei ligšiol nebuvo pa
naikintas tas nelemtas balsavimas “paštu”. Jei ir būtų 
kiekvienas balsas priimamas tik paštu atsiųstas, o ne 
kieno nors glėbiais atneštas, tai vistiek, kas gali patik
rinti, kad tą voką yra pats balsuotojas išsiuntęs,

Vistiek, reikėtų, kad tuos rinkimus stebėtų Reor
ganizuotos JAV LB žmonės, jei jie yrie jų bus prilei
džiami, kad vėl žinotų, kaip tas “pastų” balsavimas bus 
vykdomas.
tn rwxj>jr>i

žus, pajudina dumples, ir pasigirsta vienas kitas 
garsas, pagaliau visas akordas. Dabar jis trink
teli koja į grindis, ir armonika prabyla.

Nebuvo tai kokia puiki muzika, bet polkutę 
| liejosi užtenkamai gerai, ir Alfonsas su Agute 
l pradėję linksmai sektis. Tučtuojau sugužėjo į vi
dų daugiau jaunimo, ir linksmumas nežinojo ribų. 
Dundėjo grindys, šliuženo ir trypė daugybę batų, 
lyg kiekvienas būtų norėjęs perskelti pušipęs 

I grindų lentas.
Daug dar šokta ir dainuota, bet atėjusi dvy

likta valanda paragino visus skirstytis namo. Vy
rai lydėjo mergaites, kiti sklido būreliais, tylios 
dainos palydimi, bešvintant sekmadienio rytui įr, 

liš miego pabudusiam, vieversėliui begiedant.
Agutė palydėjo Alfonsą per vartus, paspaU: 

dė jam ranką ir patapeno jo armoniką.
— Alfonsai, aš pasiilgsiu jūsų armonikos,— 

ji šelmiškai pasakė.
— 0 kuomet mes vėl susitiksime? — jis pa

klausė.
— Aš surasiu 

prišauks.
— Pabučiuok, Alfonsai. Agutę. Tu moki fili 

! armoniką tampyti, bet apie mergaites nie- 
neismanai, — pasigirdo pajuokiąs ba|- 

iš būrio. A
Sodyba ištuštėjo, šviesos užgęsp. Diena bu- 
rerai jau prašvitusi, bet Agutės akys ne§i- 
kia. nors visai nedaug laiko teliko miegoti.

Įspūdžių pilna jos galva, ir keisti jausmai ne
leidžia jai užmigti. Dar nenudžiūvo Stasio bu
činiai nuo lūpų, dar slidžių jo rankų žaidimą ji 
jaučia po aptatinukais, bet jos širdis staigiai pa
linko Į Alfonsą, nors jis jos net nepabučiavo.Sta- 

. sys gražus, bet jis iš vagišių šeimos, o gal net jis 
nužudė jos brolį. Be to,'jis labai nemandagus, 
jis sudąyė .jai per veįęlą. Jis neturėjo teisės taip 
ęlgtis. Ji dar jam pepasižadėjo. Ar jam neužten
ką ją pabučiuoti, prievarta įsibrauti po jos apa- 
tinukąįą. Ji jam to neleido, bet jis toks jau aki
plėša. nieko neatsižvelgia, braunasi ir tiek. Iš
trūkti iš jo negali, nepaleidžia, o stiprus, kaip

jūsų armonika mane

atsisėda cnt suoM. pasitaiso, patampo dir-

i sas

oaskui nebus kur akių Mėti. Gal niekas nepama
tė: po kįevąįę tamsu,, vjsi buvo viduje, šoko, 
triukšmavo, armonika grojo. E, jįs biaurus, mu- 
?ęil$ą, sp pelių, mat, ręikia jam šokfi. Tikriau
siai jis ir jos b^olį ųuęu44 Ątfoųsąs, tai kas ki< 
ta. Koks jis puikus, kaip graŽiaį groja, o jo drą
sa, įr gąlįngumas ... kąįp ko^s piilžįnas: į miltus 
-ralėjo Stasf sumalti. T6ks vyras, tai kas kita; jis’ 
tik vienas nieko lygaiur jam negali būti. Agutė 
vien tik jį nuo dahar. aekm o, kaip būtų gera, 
ei jis ją pamiltų ... Tibžiau jjs, atrodo, iš pirmo 

HįuIo ją pątude. Agų^mate. kąip jis j ją žiūrė-.
vytų aki% Be to, ji' 

daugiausia tik į ją te
žiūri, kitos jai labai pavydi. Taip, jąi reikia tik 
Alfonso, nes jis labai puiku* vyras.

,8, tai kas ki

- , v . . .. • H—« . t-

Mažąi teužsimerkė Agutės akys: į spindulį 
vasaros saulė greitai pakėlė ją iš lovos. Ruošos 
darbai jaii pavėluoti, reikia tekinai bėgti, sku
bėti. Šęjmininkąi barsis ir vakarėlius, uždraus. 
Sekmadienio rytas, būtų .gerai į bažnyčią nu
bėgti, gal jf Alfonsą sutiktų, juk jis tikriausiai 
„ten bus, negi sėdės namie šventą dieną; o gal 
kur vakarėlyje gros, rasit yra užprašytas. Gai
la, kad jį jo rtepąklausė, bet juk buvo nepatogu 
klausti, dar būtų pamanęs, kad ji prie jo prisi
kabino. Nereikią taip užsipulti, nors ir kaip šir
dis trauktų. Ji‘nujaučia keistą žmogaus prigim
tį. Argi. vaikai .nn taip daro, kai siūlai ką, nei
ma, o kai nebeduodi — rėkia. Taip ir suaugę: 
nuo besisiūlančio asmens traukiasi atbulai, o 
kai nebegali pasiekti — siejolasi. Ji girdėjo, 
kaip gudrios moterys žaidžia su vyrais, norėda
mos juo? prisivilioti ir stipriai prie savęs pririš
au Vyrai mano, kad jie gali su motrimis žaisti, 
kaip jie dori, kad visos mergaitės yra jiems, tar
si lėlės: kurią norės, tą ir pasiims. Jie nežino, 
kad moterų nuomonė yra kaip tik priešinga. Vi- 
dutiniJktri patraukti moteris gali žaisti, su vy
rais taip, kaip jai patinka, pasirinkti tokį, kokį
ori. >

jo? ji pažj (Bus daugiau)

lAV 8, 1985
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š siiįldfsiiusjo fonde mokėti to
kias pašalpas. Dr. J. šliupas rei
kalavo, kad StUiivienijimas ‘‘pla

Ofiso teiafonas: 776-2830,
SsEdendjcs telef.: 44S-5545

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

2618 W. 71st St TeL 737į5149 
Tikrina aids. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Ži24 West 6:. h ū’treet — Tel. RE 7-1213

100 metų kryžius Užliausių kaime Lietuvoje

Dr. LEONAS SEIBUTIS
P INKSTŲ, FŪSLiS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. i—4 popiet,

— Ispani-jcš kareiviai pager- titr 
be prež. Reaganą, atskirdusj j i 
Madridą.

H. VILIAUS

VAKARŲ VEJAI
Modernias poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti, 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Nanjlenos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

Westchester Community klinika* 

Modifinoe direktorius

1938 S. Manheim Rd. Westchester, HL 

VALANDOS: 3 9 dirbo dicxioniis

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8353

Service 461-8200, Page 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimu

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, IIL 60629
Tel: 585-2802

Florida

St. Petersburg, Fla. 33710 
tel (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymas 
if Įvairiu 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

PERKRAUSTYTAI

Leidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925^663

SOPHIE BARČUS
raduo Šeimos valandos 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

trthiliudllifcos iš studijos
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, lt. 60629 

Telef. 778-1543

“Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONYTe 

Programos vedėja

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450MM.

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

Chicago, Illinois 60629 

Telef. 778-5374

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

■■ - - J
i

Našlių, Našliukių ir Pavienių Į 
Klubo susirinkimas įvyks penk- j 
tadienį gegužės 10 dieną, Anelės i 
Kojak salėje, 4500 So. Talman 
Avė.

Pradžia IrOO val. po pietų- Vi
si nariai Ir norintieji būti na
riais kviečiame atsilankyti.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kahjs

i

Joniškiečių Labdarybės in Kili-' ‘ 
tūros susirinkimas. įvyks .antra-:- 
dienį gegužės 7 d. naujoj vietoj 
Anelės Kojak salėję 4500 So. 
Talman Avė. Pradžia 1:00 va! po 
pietų.

Prašom atkreipti dėmesį, kad 
susirinkimas įvyks Anelės Ko- 
jak salėje, ne Vyčių salėje.

Prašom visus narius atsilan
kyti švęsti klubo 60 metų sukak
ti ir. Motinos Dienos šventę.

Po susirinkimo būs vaišės.
A. Kalu;

e Pilnas prieš la ra v imu yra 
žmogus. Kai mes savo silpny
bes slepiame, mus vadina veid-’ 
įnamiais. Kai mes savo gerąsias 
puses rodome, sako, kad mes į 
puikybę keliamės.

RIKOJE UŽUOMAZGA : W
(Tęsinys) f '-’iv .viso tiiodiet fąręjb 254 narius. Po 

. . - ■. , . . ., r-, . • T-u - 'penkto seimo n^e^įvo $218.46, Astra.mskas pasakoja, kad de- “ - •; • • i S, - .- - - - - . - per metus Įplakė $^10.25, ishli-
dų pomirtinėms ir kitkam būta 
$270.00. ižde bl&j 58.71.
Juozas Paukštis' raportavo, kad

legatai iš kitų kolonijų atvyko į 
Plymouthą seimo išvakarėse, o 
rytojaus dieną ‘senu papročiu 
v/i susirinko'lietuvių Baznyčic-' .
je pamaldoms”. Kuri'. A< Burbž Isl^iid^haš 60W egz- Europos 
atnašavęs riiisiaš jpasakęs -tanirh kainavęs .organizacijai
pa pamokslą. . , Apmokėta $230,

Seimo pinirinirikU: isdnktAš J
■ - Susivienijimo ižde, nebuvo pa-

fchhkatriai isinigų sąskaitai apmo
kėti. Del geresnės tvarkos, sei
mas iiūtifė pareikalauti narių 
mokesčius už metus iš anksto, o 
jie dalimis po 25 centus ar de-

pė, kad mokslo dalykai tiksliau 
I priklausą Lietuvių Mokslo Drau 

gijai. Seimas, tačiau, nutarė, iur 
galima, kurti vakarines mokyk
las ir, per jas apšvietą sktei- 
džiaift, ugdyti SUsiviėhijiihą-, 
Andziulaitis reikalavo, kad to
se mokyklose būtinai būtų dfe>-( 
tomą Lietuvos istorija. Jūožas 
Paukštis pareiškė, kad kunigai 
čia būtų geriatrsi propagandis-! 

į tai. šiai minčiai pritarė ir redak 
i torius J. Andziulaitis, bet ji ne- 
I labai patiko kilti. P. Abromai

čiui, kuris Andziulaitį kaltino 
kunigų “ėdimu”. Del to Andziu
laitis tūrėjb aiškintis.

Susivienijimo vicepreziden
tas M. Oškinis savo raportą pfi; 
siiihtė laišku iš Bostono. Nau- 
jon centre valdybon išrinkti:

Prezid'entii: kun. Aleksandras 
Burba,
Sekretdriv.m: Motiejus Vil
ka Viskas,
Iždininku: Silvestras Paukštis.
Po seimb posėdžių btivb sk

ruostas vakaras miiiėti istoriką 
Simaną Daukantą. Juozas Pauk
štis jau per organą Vienybę Lie
tuvninku leido Daukanto Būdas 
senovės lietuvių’; ką sekančiais 
metais (1892) išleido atskiri 
knygą Susivienijimo vardu ir 
lėšomis (217 pusi.)-

Lietuvių Mokslo Draugijos 
Seimas vyko kitą dieną po Susi
vienijimo seimo.-

Po šeštojo Susivienijimo sei- 
.^DįkffriŽHie-žydgo kuri- A. Bur 
HtCifc dr. J,.šliupo vienybė tau- 
lifiiū klausimu, atsirado kliūtis,, 
kuri buvo»nemaloni organizaci
jai toliau plėstis^bet ūgįc nesu
stabdė. Astramsfea šveliiiu posa
kiu tai buvo “nesutikimai tarp 
dvieju draugų, dr. J. Šliupo ir 
kdri. A. Burbos. Ar jie atsirado 
dėl visuomeniniu, ar asmeniniu 
reikalų, suriku pasakyti”. Jei bu 
vb surikti Astramškui pasakyti, 
kuris abu pažinojo; nelengviau 
pasakyti yra ir dabar.

(BUS daugiau)

Juožr.s- x Paukštis- sekretorium 
Viiieas Daūkšyš, -padėjėju Anta
nas Tvfbčkaiis. Knygoms pažiū
rėti paskirti Tanias’ Aštramsfcas 
ir Juozas Andziulaitis. Iš rapor
tu paaiškėjo, kad prie Simviė- i i-' ;u' • • -'... . .; ,... ,”v. . - , < šimtuką. Nurodyta pmi-sus sius-niumo priklauso sesios pašaipi- . t - .
/ , . t • š ti tiesiai Tzdminkin, kuris moke-res draugijos ir penkios Lietu- -. . ,.<.7; . ,
• a/r t j j i jusiu varaus turės pranešti šek-viu Mckslo d aimros kuopos, su , . .a „ .. -r, . retoriuri o sis paskelbti oi gane-216 luinu. Pavieniu priklausė „ t. . . ° ._T...’ ^.,.r *■.... Broliškos savišalpos srityje pir44. lokiu būdu. Susivienijimas ..... . Jz Amusyk pakelta ligoje pašalpa,

---------- ---------------- - — j tačiau seimas atmetė sekreto- 
—j riatls M. Vilkatiskb įnešimą dp-

' 1 dėti narius 25 ceritais kasmet ir

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE” • EXCEPT WHEN HE'S 
tf/V/NC. NEVER. TAKE ANOTHER . 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED. 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

m ODDS ARB 
AGAINST TMfi 
IRATi DRIVER 
WHO TRI H TO 

€tT EV£N OH THt HIGHWAY;
^4 ii. • -i•MOW DO St AT KITS 

HCIP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDtNh

•ACCORDING TO THk / 
WSTITUTt FOR SAFER 

«LMNG» AMIRICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM BLOWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LESSEN 
THE DANGER OF BEING 
THROWN OUT OF THE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES*

Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA 

4605-07 SO. HERMI !\(.E AVENUE 
Tel. 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-C0.Nniil6.NED KOPLYČIOS
£. ; -- - -'S|3

‘ - -

Telef. 476-2345

—

TRYS MvOKNlŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE Eli N KRAL HOME

2533 W. 71st Street
1410 So. 52 fh Ave., Cicero

VANCE IT .'J RAL HOME

Aikštės niCi-niobiliams pastatyti

1
v

HEART
FUND

1424 Sou i h 50th Avenue 
Cicero. III. 60650 

Tol: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ I.AIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir Inidojimo direktoriai: 
JĖAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

PINEAPPLE SPARERIBS
Fort fruit jo ’reU wd tb« combination oi

^xreribs ^th tb« rreet and sour tarte of pineapple k a naturiL
Before being cooked over a charcoal outdoor grilL aparė- 

rfba ihovld be precooked by being boiled until tender. Thir 
procesą of partial cooking ii called parboiling. _

Ū you ire unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. Hia riba will taste > little lesi of pineapple, but they *2 
ceil) Be quite deUcfdux

Thia rather robust <£ah t# Ideal for a barbecue party. For 
groups* allow 1 pound of spareriba for each person and 

hicrwaee the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with oold potato or macaroni salad, sliced tcanatoex, 
touted Froneh.bread, and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, feed tea, Sangria, chilled rose wine, or the wtrfbe 
you «aed to make the tauce — a cold Chabl:

Grilled Pineapple Spareriba
Senzingr Eix 
Coat:

STEPONAS ('. LACK ir SŪNŪS
I U KAWICZ

11028 Southwest i (wy., Palos Hills, Illinois 
T( I. 974-4410

Dffrve of diffytrtiy: E<xty 
ta: 1 1 af

s poun A ■
trimmed of axcesi M

hrte eta ( 46 ox.)
pineapph hdee

tts (8M ox.) erwtbed 
undrwMM<

2

1

e-srp lemon jtrfee 
dorei garlic, minced 
tehletpooui soy tauae 
UWespooci melam* cr 

brown tuftr 
tablespoooi w^ptabfe •

cap dry white wine U teaspoon pepper
ParboA the apareriba fa rimmering water for 30 mfaratea. 
Piece the ribe fa a rotating pan and pour the pfaetppU 
ow them. If the Juice doesn't quite cover the riba, tor 

•Cf with ^atae. Refrigerate for 24 hourv
e Meanwhile, prepare the basting aauce. Combine ftx 

euabed pineapple and its Equid, the wine, kmon juice, gariic, 
•cy tane*, moUMes or <ughr, ofl and pepper, la a Mucepa^ 
Bring <o a bcO and aimmer for 10 minutę t H f

• When ready to grilL place the rite 6 to 8 fadfee tbefee h 
MMUumbotfire^ and cook, turning frequently, for 30 minute*.

< XXinAf ther laet 15 minutes of ceoking, baste often wfak 
Am ptoeapRt muce, taring tome of ft teeerre with the rite.

o Remow rite to a warm platter, cut into todMduri ribų

—

YASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2 - 1 0 0 3

' — Nfcn.H&tos, Cltica/o, 8. TH.



VL. 6AKŪNAG

PASTABOS IŠ TOLO
PACIF1KO KRANTUOSE 

LIETUVIŠKI
(Atkelta iš pirmo puslapio) kusi nuo raudonojo fašizmo I 

NETURIME TEN DALYVAUTI sml‘rt0 ,se,,vlja “džiaugiasi“ so
vietine santvarka Lietuvoje, nors 
prieš ją kovoja visa sąmoninga 
lietuviu tauta”. Atsakymas visiš
kai aiškus: Ne, ne ir ne- Mes 
nenorime tokiuose festivaliuose

spaudoje,1 
išeivijoje, jau labai anksti, I 

pagriau
tiems, kurie rengiasi

vykti okupuoto!) Lietu-j 
i ten oku-į 

surengta 
paminėti 

kai buvo 
Aišku — 

okupantui žodis išlaisvinimas tu 
ii viene prasmę, gi Lietuvos ir 
išeivijos lietuviui — kitą- Tiesa,' 
toje da’nų šventėje dalyvaus 
okupuotos Lietuvos lietuvių cho 
rai ir dainuos lietuviškas daina.-,, 
gal ne vieną net ne lietuvio su
ktina. bet tai bus prievartinis, 
nors ir lietuviškas, dainavimas.

’ Ar turime ta proga mes, laisvojo 
pasaulio lietuviai, ten dalyvau
ti? Ne, ne ir ne! atsako tūlas tu
ristas iš Vokietijos — jau š.m. 
sausio 18 d Londone leidžiamo 
laikraščio “Europos Lietuvis" 
laidoje. Štai kas tame laiške po 
antrašte ‘‘Ar norime ten daly
vauti” -— tarpe kita ko taip sa
koma:

“Savanoriškai leistis būti oku
panto apiplėštas (viešbučiai ir 

fpatamavimas bei limitas — riba 
leidžiamu nuvežti g.minėms do
vanų, toli gražu neatitinka brau 
gioms kelionės ir viešbučio išlai
doms. Būti okupanto persekio-' 
j amam kiekviename žingsnyje, 
net Vilniaus ribose”?

k “Būti okupanto sekamam vi- : 
uitose pokalbiuose su artimaisiais 

‘■ir giminėmis"? Ir galiausiai, bū- 
ji bolševikų propagandos pana u 
doti kaip įrodymas, kad pasitrau- (

Mūsų lietuviškoje 
čia 
nei pernai prasidėjo 
dcnimai“ 
šiemet
von kaip tik tada, k; 
panto potvarkiu biN 
Dainų šventė, tikslu 
40 ties metų sukaktį 

“ išlaisv nta’’ Lietuva.
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l’LclA STIPRESNI

(ELTA)

Jauniesiems gerai apmokamas 
darbas UAL BSTATl FOR *ALi | «1AL BSTATf FOB lALB

CMmmu ! — FardatfUMt . Mamai, —- FirdWIm1 f

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS i 
H ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS 1SSIMOKEJDIAI1.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

Iki gegužė; 15 d. dar galima 
paduoti prašymą tarnybai Wa
shington?, Jungi. Paballieėių Ko 
mitele. Kreipsis . Amer. Liet. 
Tarybą, 2600 W- 63 St., Chica
go, IL. 60620.

“Brangus lietuvi, jeigu Tau 
išviso dar ką reiškia Tautos Gy- 

I vybė. Tėvynės laisvė, Meilė Ne
priklausomai Lietuvai, Tu ne 
duosi save pinigu okupanto fi- 
nans-niam biudžetui papildyti, 
tau tokie festivaliai svetimi. Sun 
ku įsivaizduoti, kad atsirastu ki- 
ta;p manančiu. Tokius mes drą
siai galėtume pavadinti Tėvynės 
’šdavikais. išgamom, kurie supa
si ant tautą smaugiančios virvės. 
Jeigu mū-ų demokratija leistų, 
kelias atgal tokiems turistams tu 
retų būti užkirstas. Mes turime 
kur ateinančią vasarą dalyvauti. 
Dalyvaukime liepos 22 — rug
pjūčio 2 d. pabaltieeių laisvės 
žygyje Skandinavijoje, kimo 
tikslas pademonstruoti pasauliui ’ 
:r Europai, kad Pabaltijo valsty- j 
bių nepriklausomybės, tautų ir 
jų piliečių laisvės klausimas yra 
aktualus ne vien lietuviams, lat
viams ir estams, bet ir Europos Montessori Vaikų Nameliai pra-: kultūros komisijos sudarytas Minėjimui rengti komite- 
tautoms”. Tiek iš “Europos Ue- i neša, kad jau dabar galima už-j 
tuvio”.

Lietuviu pensininkų išvažia
vimas į Holand, Mch, Tulpių 
Festivalį gegužės men. 15 d. 8:00 
vai. lyto.

Visi turintieji bilietus festiva
liui renkamės pzie Marguette 
Parko bažnyčios punktualiai.

Valdyba (Pi)

— Pavergiu Tautų generali-1 
nis susirinkimas įvyks gegužės J

— Edvard Vrdolyak Čikagc- tų Indianos vietą pa.-kirti ėemo- 
je susižinojo su 6.000 degtinės kratoj Frank Mac Clc key, visi 
pardavinėtojų, kad neleistų da
bartiniam merui pakelti mokes
tį i:ž degtinės pardavinėjimą 
kago’e.

respublikc nai išėjo iš atstovų rū 
mų posėdžio.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
Į PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu - ■

|212 W. Cermak Road Chicago, DL T«L M7-774J
■ i ryto i i i ■ i — ■ ■ ■■■■■■ - ■ prp

BUTŲ NUOMAVIMAS
E WAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ’ VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

Cl-

— Amerikiečiai baikotavo so-
1 1 dieną, 7 vai. PNA, šiaurėje, j vietų kare jėgų paradą Maskvo-
esančiuose <5811 N. Milwaukee 
Ave., Chicagoje.
visoms grupėms svarbus.
ganizacijos pasiųskite atstovus.

Vincas Samoška

Susirinkimss ’ 
Or-

je, nes rusai nušovė JAV majo
rą Arthuh Nichelson ir neatsi- 
prnšė.

1985—1985 METŲ REGISTRA
CIJA VAIKŲ NAMELIUOSE.

Kriaučeliūnų Vardo Lietuvių j

— Demokratams nutariąs Pie-

— Sovietų valdžia atsisakė mo 
keti našlei apdraudą už majoro 
A. Nichelson nušovimą.

Mokslininkai nustatė, kad ta
bako dūmai sukelia šlapumo pus 
lės vėžį ne vien rūkoriams, bei 
ir su rūkoriais gyvenantiems.

IŠKILMINGAS PARTIZANŲ MINĖJIMAS

JAV R. Lietuvių Bendruomenės Centro valdybos

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪHI 

r. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

) butų mūrinis. Labai geros pajamos. 
Oilelis butas savininkui. Geras inves- 
cavimas.

CLEKTROS ĮRENGIMAI « 
PATAISYMAI j-.

Turtu Chicagos miesto latest , 
Dirba Ir užmiesčiuose, trait, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava, - - 
Tai. 927-3551

\-.£—-e .Į..... ė -- ;.a -'h-j_ ’  '

/
Kas vvksta okupuoton Lietu-, 

von lankyti savo gimines kitu 
šių metų laiku — kitas, pateisi
namas. reikalas. Bet tiems, kurie 
ten briaunasi okupanto rucšia- ( 
mos “išlaisvinime” dainų šven- j 
tės proga — šis “i 
tuvio’’ “pagriaudenimas” kaip 
tik jiems tinka...

^1 tas, kuriam vadovauja dr. Joana Danilevičienė, 1985 m.
”; gegužės mėn. 19 d. (sekmadienį) rengia iškilmingą žu-1 

auk-1 vus^ ir Lietuvos partizanų minėjimą.
Minėjimas vyks šia tvarka: sekmadienį, gegužės 19

registruoti vaikučius ateinančių'
metų klasėm,

Montessori metodas yra
Įėjimo sistema, yagal kurią ug
doma vaiko asmenybė, ir tebuli- d., 10 vai. ryte, Vytauto Didžiojo Šaulių Rinktinei vado- 
namos jo fizinės ir intelektua- vaujant, vėliavų pakėlimas Šv. Mergelės Marijos Gi- 
knės jėgos. Aplin-ka ir mokymo i mjm0 parapijos aikštėje; 10:30 vai. (toje pačioje bažny- 

Europos Lie- medžiaga yra taip paruoštos, i čioje) iškilmingos pamaldos, kurių metu giedos parapi- 
. » Vorl -rraiL-oc- c o-yra n Vi i (TP’lp-tn I . ° r Ir

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas 
pirkinys.

Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

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

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-5191

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

ti egzaminą. Tu vėl būsi raginamas-a balsuoti fron- 
tinihką ir akiratininkų užvaldytoje organizacijoje 

į-t- Lietuvių jBendruomenėje. '
I ’ RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK j

1. Ar nori, kad- Tavo baisau stiprintų VLIKo ir 
ALTo griovėjų užmačius? r v; /, :

£ 5 fL » * S r < i f ' 1 -

L 2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia 
sidalinti darbo sritimis, o veikti -“savanoriškai”, 
žiūrint,-ką kiti daro? ’r - t-.? ■ - -

3. Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių ben
dros organizacijos būtų perimtos Į vienos grupės 
t^y^džią”-’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. Ay pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš 
okupantui palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko 
kursus Vilniuje ir užaugtų pilnais okupanto patai
kūnais?

pa- 
ne-

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

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 

kiniuose.

JAV R. L. BENDRUOMENĖ

t

- -v . ■ . _ I V
d’Ybtri^33 savaranklskai jos choras ir solistai p. Lino vadovaujami.

Vaikų Nameliuose veikia Mon- 
tesoriniais principais vedama 
priešmokyklinio amžiaus vaikų Į 
darželis. Rytinė klasė yra veda-| 
ma lietuvių kalba, ;
klasė — anglų kalba, kurioje,! . Visi, buvę partizanai, prašomi registruotis šiuo ad- 
taip pat, lietuvių kalba yra pr: 
statoma.

(Vaikai priimami nuo -2 metų kviečiama kuo skaitlingiausiai minėjime dalyvauti. Po-

I T - _____  _______ _ ____ ________ *

Tuojau po pamaldų akademinė dalis parapijos salėj, j 
Bus pagerbti žuvę ir gyvi buvę partizanai. Pagrindinę

• paskaitą skaitys dr. Kazys Ėringis. Meninę dali išpildys
| iškilieji solistai Margarita ir Vaclovas Momkai, pianis- 

popietinė! tas M. Motekaitis ir Ramunė Tričytė.

resu: 985-1386. Po minėjimo — kavutė.
Visos organizacijos ir patriotinė lietuvių visuomenė

9 mėnesių iki 4 metų 9 mėnesių.
Rytinės ir popietinės klasės vytk- 
staLpenkias dienas savaitėje, po’ 
tris- valandas į dieną. j
L . ‘_ -7 i Minėjimo mecenatas yra Bronius Strikaitis- iš Los.

.. , - , T, . - - - - ,. I Angeles, Kalifornijos. Gili ir nuoširdi padėka jam visos-vauh bendruose -tėvų susirinki-į . ■-
muOse .ir; asmeniškuose pasikalj organizacijos .yardu. i
bėjimuose apie vaikus, kad ge-j Kviečia: — : č'L' LSį-'-r:/*...

MINĖJIMUI RENGTI KOMITETAS

nios ir panelės prašomos vilkėti tautiniais drabužiais.
Savo atsilankymu pagerbkime žuvusius ir gyvus 

į Lietuvos partizanus.

riau galėtų susipažinti su M on-i 
tessori metodu ir jų vaikų dar
bais.

Vaikų Namelių mokslapini- 
giai, žymiai mažesni už kitų 
Montessori -mokyklų, nepaden
gia visų mokyklos išlaidų. Tad, 
tėvai ir visuomenė yra prašomi 
remti parengimus, reikalingus 
mokyklai lėšų sutelkti. >

Tėvai, turintieji mažamečius 
vaikus, kurie domisi 1985 — 
1986 metų registracija, yra pra 
šomi skambinti telefonais: 476- 
4999 arba 436-0769.

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Prašome pasinaudoti šia atkarpa, čekius rašyti “Lietuvių 
Teisėms Ginti Fondas” (arba “American Lithuanian Rights 
Fund, Inc.”) ir siųsti adresu: 5620 So. Claremont Avenue, 
Chicago, Illinois, 60636 , >

&
Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

Pavardė, vardas

Adresas

V

— Antradieni aukso uncija kai
navo $310.

V

98.01

92.01

84.00
98.00

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

tojo, vUnoinenėa veikėjo ir rašytojo Rtaimrnimua.

Dr. A. Gauea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel., liečia 190’ 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
tasLūptaimą -----------------------------------------------

Dr. A. J. Gu»ea — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais ---------------------------

Minkitaia viršeliais, tik_______________

Dr. A. J. Gosmo — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik____

Garsia taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arb* 
-cMioey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Iflaidoma

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosavybės — kitur

Parsiduoda gerame stovyje, 
esantis 6 metų namas, turintis 7 
kambarius, 3 miegamuosius iri 
garažą. 2 akrai žemės, 2 mylios, 
į Blass Lake. Telefonuokite 1— 
219-772-3086.-

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Bxt. GH-6917į - |
f dr ii^rmatio^ 2“LIUCIJA” ■

Miko Šileikio apsakymų knygai 
"Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729‘So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.KAIP SUDAROMI TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO
paruošta ir teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Dengiame irtaiseme. visu 
įfS^.l5togas. Už darbą garaa- 
tubjame ir esame apdraustą

ARVYDAS KIELA ?
6557 S. Talmori Avenue 
-^Chicago, IL 60629 _ i

;434-9655 ^ar 737-171

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tok 254-74K
Taip pat daromi vertimai,- gimtrL\- 
iškvieUmai, pildomi pilietybės pn- 

§mai ir kitokie blankai,'
.. ............................... ■ ---- -T,

-rr—■nr*1 ' »g«

Advokato
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: noc 
9 vai. ryto iki 8 vaL vakaro.

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai <. 
h pagal susitarimą.
, TeL 776-5162

8A&9 West 63rd Street
Chicago, 01 60629

8, IB. Wednesday, May 8. 1985 f 
-A




