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RONALD REAGANAS ATSISVEIKINO 
PORTUGALIJOS PREZIDENTĄ

Prezidentas patenkintas kelione, jaunimas pritaria 
demokratinėms idėjoms

Į

šerį ir išmokti, kaip kontro
liuoti lašeno bangas.. Sovietų fi
zikai tada su juo galės vesti to
limesnius pasitarimus, spėlioja 
kiti diplomatai.

Sovietų Politinis biuras gali 
laikinai leisti Gorbačiovui susti
printi žemės ūkį kad kraštas 
turėtų pakankamai duonos.

IŠĖJO MAUDYTIS IR 
ŽUVO

P. ridentas R. Reaganas

LISABONAS, Port. — Iš Stras- 
burgo prezidentas Ronald Rea
ganas atskrido į Portugaliją iri 
pasakė paskutinę ilgą savo kal
bą Portugalijos parlamentui.

Prezidentas pareiškė, kad jis 
patenkintas savo kelionę į Euro
pą, nes jis yra įsitikinęs, kad Eu- 
ropos jaunimas pritaria demokra 
tinėms idėjoms. Ne. tik Portuga 
lijoje, bet Ispanijoje ir Vokieti
joje jaunimas pritaria pagrindi
nėms jo rng^ms.v

KONGRESAS PRIĖMĖ PABALTIJO VALST. 
LAISVĖS REZOLIUCIJĄ

JAV Kongrese gegužės 3 <1. tautu- JA.V prezidentas įgalioja- 
buvo priimta bendra Senato ir mas ir prašomas su atitinkamo- 
At>tovu Rūmų rezoliucija, k u- mis is 
ria birželio 14 d. skelbiama Pa
baltijo valstybių laisvės diena. 
Rezoliucijos įžangoje pabrėžia
ma, kad Lietuva, Latvija ir Es
tija brangino religines ir politi
nėm laisvės principus bei neprik
lausomybę, jos buvo nepr’klau-i 
somo- ir buvo Tautų Sąjungos i 
nariai, jos turi kultūrą, tradici-j 
jas ir kalbą, skirtingą nuo rusų. 1 
Jas Sovietų Sąjunga neteisėrai* 
okupavo ii prievarta prieš jų į 
norą inkorporavo i savo impe-i 
riją, mases žmonių ištremdama į' 
Sibirą, įvesdama prievartinę po
litinę sistemą ir panaikindama' 
jO-se demokratiją, o dabar laiko j 
prievartoje, atimdama pogrindi-į 
nes demokratines, civilines ir re-į 
Ilgines laisves. Rezoliucijoje pa- * 
žymima, kad Sovietų Sąjunga; 
laužo laisva valia nrisiimtus Hel- 1 t i s-inkio įsipareigojimus. Į

JAV nepripažįsta Pabaltijo^ Į 
t valstybių inkorporacijos. JAV j 
drauge su kitomis Jungtinių Tau I 

j tų valstybėmis pakartotinai yra ! 
nusprendusios. kad tautos tūri! 
teisę pačios spręsti 
ir būti laisvos nuo užsienio do
minavimo. Kadangi Sov. Sąjun
ga atsisako Lietuvai. Latvijai ir 
Estijai grąžinti nepriklr.usomy-

• bę ir le:sti naudotis asmens, po- 
:s ir religinėmis laisve- 
dar Lietuvos. Latv.jos, 
žmones mobilizuoja į so- 
armiją, versdama tarnai i 

ti Afganistane ir k’tur, tai JAV 
Kongresas pripažįsta Lietuvos.

JAV

kilmėmis paskelbti Pabal- 
t o valstybių laisvėm dieną, kad 
tai būtų rėkiamai paminėta.

Pažymėtina, kad šią rezoliu
cija siūlydamas Illinois senato- 
riiis P: til Simon, tvirtai pabrė
žė Lietuvos, Latvijos, Es£jos 
tei<ę i nepriklausomą gyvenimą 
ir reiškė pasij)ikiinimą deLda- 
baitinės priespaudos.

ALT Informacija

USTER, Šveicarija. —Šveica
rijos aukštumoje 15 žmonių išė- 

i jo maudytis, o grįžo tiktai 2.
Trylika plaukikų žuvo .

j Aukštesnėse Šveicarijos vie- 
1 tose žmonės ežeruose ar 
nesimaudo.

Kalnuos? vanduo labai 
nūs, dažnai jis smarkiai 
ir plaukiką nutraukia.'

Prieš sraunų vandenį plauki
kas nepajėgia išsigelbėti.

Šveicarai bando vandeni šulei 
stimegdion daubonĄ uždengia J ILGOS EILĖS PIRKĖJŲ PRIE PEKINO 
sįogą ir maudosi. Tokioje vieto- j / KRTUTUVIV

; • Ą-j- * ---------'-r'5 ' '

Komunistinė valdžia paselbė, kad nuo šeštadienio bus 
pakeltos mėsos kainos

PEKINAS, Kinija. — Komu- tomis valdžios sandėliai nebe
galėjo maisto sutalpinti. . Į 

Pekine yra beveik 10 milijo-j 
nų gyventojų. Krautuvės pas-! 
kelbė, kad ten žmonės gali nu-į 
sipirkti tiek kenuotos mėsos ir į 
žuvies, kiek jie nori ir pranešė, Į 
kad kenucta mėsa, žuvis ir kiauj 
šiniai pabrangs. j

Penktadienį ilgiausios eilės žmoj 
nių susirinko prie krautuvių. |

VATIKANAS SUVALDĖ 
BRAZILIJOS KUNIGĄ i

RIO DE ŽENEIRO, Rr.—Ku- 
gas Leonardo Boff jlakragas 
i ?ziliics dvasiškis pats pranešė

upėse

srau'- 
sujuda

je' vandiro ramesnis ir plauki
kai gali pasidžiaugti vandeniu.

vietos ; pastogėje
v Dėl neaušta ty-

Motina prie ratelio. Aprengė šeimą ir išmokė vai
kus lietuviškai sunkiausiais, laikais.

jvykoį
los ,
to į. v^d)ŽiįW^ įžmušė 13 rastines Kum jos vyriausybė, ko- 
plauk&ų, kiti du.ijlrip smarkiai niunistams paėmus krašto val- 
sutrenkti, bet jie pajėgė išsilai
kyti paviršiuje ir buvo nuvežti į 
ligoninę. ■ - .. - 

’ Manoma, kad jie sustiprės.
Bandys nustatyti žuvusiųjų 
plaukikų asmenybes.

tekalba 
Europoj. įĮarlamentmk i Eirropos 
par^Bęiiid* nariai- gritarė.pįe.zi- 
denMnuntnris bei kai’kurie di- 
pložaatar ■ spelioja^lkad. Mikai
las Gorbačiovas gali nesusitikti 
su Amerikos prezidentu- Kartais 
Amerikos prezidento žodžiai ga
li smarkiai paveikti Sovietų Są 
jungos vadovybę, kad Politinis 
biuras gali neleisti Gorbačiovui 
pasimatyti su prezidentu. Rude
ni į New Yorkątgali atskristi An
drei Grdmyka vier.s ir palikti 
Gorbačiovą namie.
Kiti diplomatai mano, kad par

tijos sekretorius Gorbačiovas 
vis dėl į° atskris į Nsw Yorką 
ir pasimatyti su prezidentu. Gor
bačiovas turi įsistiprinti Krem
liuje ir tada pasimatyti su pre
zidentu Reaganu. > - I II ■! ' ■ - I '

Sovietų Są jungai reikalinga 1 nių. ,• i
taika, k’4d galėtų pavogti, iš A-j Susirėmimai dažniausiai vyk- 
merikes naujausių žinių apie ]a- sta peiliais. Vienas kitą bado,kol

INDIJOJE NUŽUDYTI
. . 7 ŽMONĖS'

NEW DEHIJ, In-d. — Praei
tą naktį įvyko kruvinas susirė
mimas Ahmedabade. I

Susirėmimo metu žuvo septy
ni žmonės.

;I,avonai nuvežti p lavoninę. 
Nenustatyta, kiek žuvusių indų 
ir iek sichų.

Re to, sunkiai sužeisti 2!) žino

j 
džią, nustatė kenutėse (skardi-j 
nėse) pardavinėjamos mėsos,

. žuvies ir kiaušinių kainas.
I Iki šio meto šio maisto kai
nos buvo tos pačios, b?t daug

; jo nebuvo. Maisto gamyba bu-!
i yo kontroliuojama, bet maisto i 
! visą laiką trūko.

Praeitą rudenį partijos vado, kad galėtų nusipirkti pigesnės j 
vvbė atleido maisto . gam-vbos mėsos ir nereikėtu brangiau molvybė atleido maisto ; gamybosmėsos ir nereikėtų brangiau 
varžtus. . i

Pasirodo, kad perėtą laiko-j 
tarpi maisto gamyba visame i 
krašte smarkiai padidėjo. Vie-

keti.
Valdžia džiaugiasi 

padidėjusia gamyba

nudurta. :
Vyriausybė pasiuntė i mieštoj 

centra gerai ginkluota kariuo
menės dalinį.

Kariai tuojau paskelbė karo j 
stovį ir atstatė tvarką, bet tuo 
tarpu dar nežinia, kada gajės 
panaikinti karo stovį.

Susirėmimai prasidėjo Gaja-’ 
rat valstijoje. Savaitės bėgyje' 
bu vo nudurti <S t žmonės.

Atėję vkariai paskelbė 
stovį. Tada susirėmimai 
metė į Ahmedabaudą.

k a ro i 
persi- Į

KALĖNDORĖLIS

E: 
sp-------?
diaudė politikuoti.

Sekr. George Shultz kartu su prezidentu buvo 
ropoję. Sekretorius pataria izraelitams priimti palesti- 
r tiniečius j pasitarimą ir su jais susitarti.

Gegužė- m. 11 d šv. Pilypas, I 
j Ieva, Šv. Mamertas, Skirgnudas, j 
i Budpnė
Į Gegužė* m. 12 d. šv. Nerijus, j 

šv. Pankracijus, Vaidutis, Vili- i 
gailė.
Gegužės m. 13 d. šv. Robertas 

~ 1 Bei Gordevutis, Neris.Eu-
Saulė teka 5:35 leidžiasi 7:59.

Saulėtas, šiltas. K

Kinijos vyriausybė nutarė pe-; 
reiti iš partijos ir valdžios ahto_ 
vų gamybos prie privačios ga. 
mybes.

Valdžios atstovai buvo įsitiki-' i 
ne, kati privati gamyba bus di-Į 
desnė. Bet savo žiniomis jie ne
sitenkino. -Tie norėjo išbandyti 
praktikoje i

Prieš I mėnesius oficialūs vai- į 
džios pranešėjai įspėjo gyvento-1 
jus, kad pareinamasis laikclar- , 
pis gali būti sunkus. Produktai, 
gaji būti brangesni. Bet būtų 
daug aršiau, jeigu jų stigtų. Ne 
visi galėtų tam; tikru laikotarpiu j 
jų gauti.

Vyriausybė ableido varžtus ir 
sekė, kas at s

Pasirodo 
mas buvo k 
vatus gana 
liek kenuo’b 
žuvies, kad : 
lois msscs ' 

šitokiu būdu krautuvių atsar
gas pardavė, b>?t pranešė, kad 
kainos bus pakeltos. Vėliau ban
dys jas stabilizuoti.

sutiks.
.kad varžtu atleidi- Į 
?»bai sėkm ngas. Pri- | 
intojai prigamino ! 
u mėsO' ir žuvies. I 
neturėjo, kur kenuo 
" žindės dėti, 

tuviu

PORTUGALAI GERIAUSIAI 
INFORMUOTI

NORI APKLAUSINĖTI 
REBEKĄ QUIJANO

MANILA, Filipinai.— Tei
siamų karių advokatai pareika
lavo leisti jiems teisiu? apklau
sinėti Rebeką Quijano, kuri skri ' 
do tuo pačiu lėktuvu, kuriuo-

♦

Per langą ji matė, kai vienas 
karys, laiptais lydėjo Aquino iš 
lėktuvo, pridėjo prie jo galvos 
revolverio vamzdi ir iššovė. 
Aquino žengęs du žingsnius že
myn, nukrito ant degutuoto as
falto ir paskendo kraujuos?.

Teismo pirmininkas neleido 
cxiv^ksiams jos klausinėtų nes 
jj viską aiškiai pasakė ir teismas 
norėdamas greičiau baigti bvla, 
ją atleido, advokato reikalavi
mą atmetė.

•Tada kariu advokatas pasakė, 
kad jis turi savo pasą, juo atva
žiavo iš

juo atva- 
A menkos, bot ji išva- 
Filipinų ‘-alų kilu var-

Advokatai norėjo klausinėji
mais ją sukonfūzyti, kad teis
mas nepatikėtų j~s tvi!’linimais. 
Teisėjas nekreipė dėmesio į ad
vokatų reikalavimą.

jos parlamento nariams, padarė 
t rumuną savo 10 dienų ke'itmės 
po vakarų Europą.

Jis pareiškė, kad kelionė bu
vo labai įdomi, naudinga, t°ko 
susitikti su 6 valstybių 
gaiš pareigūnais, juos 
išsikalbėti, kodėl j;e 
ne kitaip konferencijoje elgi

) nariu

tiios

gyventi 
z-.ybėje 
vimo ir

ir 
o

kti savo kai 
ų pačia men 
d.', m i nrie

amonio.

- {š Portugalijos parl.'mento 
gali išeiti komunistai, o tekan
čiam pesedm 
pareiškė p< 
pirmininkas.

ugalų parlam rdo 
Re! jeigu jie pro 

testuodami išeis iš rusų “parla- 
Reaganas, pradėda-Į mento”, ta' niekas jų daugiau

. USA BONAS, Prtugali ja
President
mas savo pranešimą Portugali nematytų. .•

pora knvgų kuriose keliose vie
tose kunigai turi t^pti kunigais 
idealistais ir eiti svieto lyginti. 
Svarbiausia įtikinėti žmones, kad 
jie imtų žemę iš daugiau turin
čių ir duoto tiaras ,kurie jos vi
sai neturi.

Jis skelbė visoje Brazilijoje 
_ varlinamą ^idealistmę teologi-

ją”, bendradarbiauti su komu
nistais ir siekti vietinės valdžios, 
kaip tai daro kunigai sandinis- 
lai Ni 
riausy 
tas ir 
o‘ rn <

.amą troškimą ir te i-? 
laisvėje ir nepriklauso- 
nuo svetimųjų domina- 
priesp-iudos. Todėl Kon

gresas nusprendžia, kad 1935 m.' 
birželio 14 d . metinės nuo mesi-. 
uių Baltijos žmon ų deponavimo , 
1941 m., būtų paskelbta Pabalti
jo valstybių laisvė- diena, ka;p 
Amerikos žmonių solidarumas 
-u siekimais neverčiu Pabalt'io.

bę, užima ab 
stengiasi pad

Jie eina į vy- 
r.ga-3 vie- 
neturtin-

j s yra tur lingu žemes 
kure duoda didesnį 

i darbininkams, bet 
yra :r tekių, kuris labai mažai 
temoka.

Kun. Boff pats paskelbė, kad 
jis rūpinasi liktai dvasiniais rei
kalais, o “idealistinę teologiją” 
užmirš.

lira

muse

Ketvirtadienį Maskvoje įvy 
sov etų karo jėgų pa- 
prieš 10 m. to rusai 

’ckielijos nacius. Ru- 
iminė a;ie am:rikie-

Sen. Paul Simon 
kiančią Lietuvos pavergimą.

Senate pravedė rezoliuciją, surer-



CHICAGA VILIOJANTIS MIESTAS

95 metų Uršulė Bobelienė šoka su savo sunėnu 
Juozu Šarapnicku

Gi Čikaga lietuvių skaičium 
yra pirmaujantis miestas lais
vajame pasaulyje. Nenuostabu, 
kad Čikaga vra vadinama antru 
Lietuva

Praeitais metais, rudeni lan 
kiatu Čikagoje savo giminaičių 
vestuvėse. Išbuvau porą savai
čių ir ta proga aplankiau dali; 
draugų. Apie lankymosi Čikago-Į 
j e trumpai buvau parašęs savo
įspūdžius, daugiausiai paliesda
mas apsilankymą pas draugu* 
?r žymius ALTos, R. B-nės vei
kėjus ir artimus draugus iš jau
nystės dienų.

Dabar truputi palieriu iš savo 
įspūdžių ir apie dalyvavimą gi
minaičių vestuvėse papildyda
mas nuotraukomis, nes ilgai rei
kėjo laukti kol gavau man rei
kalingas. Kada fotografas sėdint 
ar šokant padaro nuotrauką, bū
damas kanadietis mėginau foto
grafui tuojau sumokėti ir papra
šiau, kad atsiustu mano adresu. 
Bet fotografas atsakė, kad už vi
sas nuotraukas sumokės ar jau
navedžiai. ar jaunieji ir pri
sius.

Vestuvės įvyko mano pusserės 
Bronės Žebrauskartės. Žak duk
ters Loretos. Tose vestuvėse te
ko šokti ir su teta Uršulę Rim- 
kaitę - Bcbelfene atšventusia 95- 
t<f gimtadienį. Jinai sulaukusi to 
kio amžiaus yra geros sveikatos, 
judri r darbšti, ir dar gali šokti 
žemaitišką polką, nes irJinai yra 
gimusi Žemaitijoje, Sėdos vals

lllllllMllllllililIlhlllllil

dėkoja SAVO MAMYTEI

URŠULEI JURGONAITEI STUKIENEI Už

GERBŪVI IR MEILE

čiuje. paparčiu kaime, ūkininkų 
šeimoje. Jinai gimė 1890 metais 
kovo mėn. 25 d. I Ameriką at
vyko 1912 metais. Dabar 96 gim
tadienį pradėjo šiltoje Floridoje 
Kadangi teta U. Bobelienė tu
rėjo vieną dukrą Bronę, kuri 
buvo vedusi A. Julių. Bei abudu, 
yra jau mirę ir šiuo metu gra
žiame tetos name gyvena anū
kas L. Jucius, ir teki žiemos me
tu ir vasarą, kada nori gali leis
ti laiką Floridoje.

Mano giminaitės pusseres 
dukros Loretos Žak vestuvės 
buvo iškilmingos, gražioje salė
je. Jose buvo daug svečių. Aplo
tai vėliau parašysiu daugiau, nes 
vestuvės buvo skirtingos papro
čiais kaip kad vyksta Kanadoje.

Kita mano teta Kazimiera 
Rimkaitė - Žebrauskienė jau ei
na 93 metus. Jinai yra laimin
gesnė turi dvi dukras: Brone O w
Delorą, turi didelį namą ir vi
si kartu gyvena. Visi labai ge
rai sugyvena ir gyvena lyg būtų 
viena šeima. Be abejo, nors tetos 
neturėjo progos jaunos būda
mos mokslą eiti nes buvo iš gau 
sios šeimos. Bet kalba be akcen
to lietuviška ii r rašo laiškus 
man lietuviškai.

Kitą kartą parašysiu daugiau 
apie ilgą žmogaus gyvenimą im- 
damas pagrindu mano tetų šei
mos kilmės, būdą ir gyvenimą, 
kuris yra pats svarbiausias žmo
gui sulaukti ilgo amžiaus.

Ir man nuvykus pas tetas į Či- 

kasa buvau lab'i n»ioš:r<lži i. 
primtas ir globojamas kaip bū
čiau tos pačios šeimos a>muo 
Lrnkiu tetoms ir toliau sve'kato. 
ir švenčiant 100-tąjj gimtadienį 
Tet.i Uršulei Bobelienei dar pa
šokti žemaitišką mėgiamą šokį 
— oolka.

Juozas Šarapnickas

GANDRAS LIKO ŽIEMOTI ‘
“Balandi o” kolūkyje atsitiko 

įdomus dalykas — gandras pa
silikę žiemoti tėviškėje, Jį glo
bojo kolūkio kalvis Pranas Stan
kevičius. <

Pamatęs, kad rudenį, išskridut j 
paukščtms, Lko vienišas gand-l 
ras, kalvis ėmė ruošti žiemai jo 
būstą: paaukštino gūžtos kraš-: 
tus. pridėjo sauso šieno, todėl ir i 
pačius didžiausius speigus žie-. 
mojantis paukštis praleido ant 1 
stogo, ne>iprašydamas Į tvartą, j

<
Apetitu nesiskundė, sulesdavo! 

apie pusantro kilogramo mėsos į 
subproduktų. Pietai davo t;k liz-l 
de. Maistą tekdavo pristatyti Į 
gandrui į “namus*’.

* * ♦
STUDENTŲ ŽAIDYNES

Balandžio mėn. Kaune buvo 
surengtos“;respublikos aukštųjų, 
mokyklų.žaidynių plaukimo var 
žybos, kpf?as komandomis laimė
jo “Atletas”. Jo atstove Lietuvos; 
kūno kultūros institute studen-| 
fė R Ivanauskaitė pelnė net tris 
pirmąsias vietas. Antri — “Švie
sos”, tret: — “Mokslo” sporto 
klubų plaukikai.

Ten pat vyko studentų šach
matų varžybos.- utgalėjc Vil
niaus universiteto komanda- -J

---------------------1
s Kiekviena pradžia—- sun&uj 

Tai visų mokslų tiesa.
K. Marksas.

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
* L:

Aš papasakosiu-pavasario žolės aromatui 
; ir margiems drugeliams laukuose.

Aš pasakysiu vasaros vėjui ir ų 
jttofetnSW^zdcd sode.
kaip-s^ave mylėjau ....

Aš papasakosiu nerimstančios jūros 
sakalu putotiems sparnams ir 
kartosiu žuvėdroms ir vėtroms,

v kaip aš tave mylėjau.,... •

Aš šnabždėsiu,šildančiai saulei ir 
šaltos mėnesienos sapnams.
Aš dainuosiu per dienas ir naktis 
ir šauksiu žemei ir pasauliui, 
kaip aš tave mylėjau,
Mamyte mano!

TAVO MOTINA Nevenk jos liūdnos, būk

Ne vien tiktai gyvenk šalia 
savo molinas—mylėk ją.

Ne tiktai praeik pro ją — 
stabtelk ir apke4>rnk ją.

Ne tiktai pažiūrėk i ją—nu
sišypsok jai. _

Neskuliek, kai ji kalima- ieš
kok progų pasikalbėti šu ja.

Ne tiktai papasakok jsi savo 
riųiesčius — tarkis su pasiti
kėjimu; ” . .

Nejšnaudok jos 
nto—naudokis tiktai 
lim ir ištikimybe.

pareigingu-Į 
jos išmin-.

Nedrausk jai klausti — buk i
malonus. . .

Nepkik jai pėr petį — patm- į 
nuok ją. ■ • ■ . ,''

Neslėpk savų planų ir idėjų į 
— padaryk. ją šarvo ateities da- j 
lim. . .

NVfaagrinėk jo§ gabrrmų 
mokj'kj* iš; jos 'pąvyztlžio.

Ne|>antėg(lži<A jos savolis- i 
kuom. ..Jaikykįc .Jos rpvky- j

iS’femąjuok jo?; juosmens, — i 
bet'/Įerms jos gerais darbais. ;

N«(e!rwmfc. ąkių, -- būk 
jos akių šviesa.

Z. Tenisonaitė
MOTINA

j<js ramstis.
NepaJik jos vienišos, — lai

kykis arti jos, kad ir laiškais.
•Nenepraeina nė viena die

na, kad nepagalvotum apie 
ją-

Melskis už savo motiną ir 
dėkok Dievui už ją!

• Jeigu gaso vamzdis pra
kiūra ir nežinai kur skylė ran
dasi,. neieškok jos su degtuku, 
kaip dažnai yra daroma. Pamui 
link truputį vamzdelio, ir įvil- 
gink j jį šešepuką, patrink vam 
zdį. Jeigu kur randasi skylutė, 
vanduo pradės burbuliuoti.

kmynų arbatai pasvustt
T«ua reikalui imama:
150 kmynų,
5 litrui vandens,
•09 gr. cukraus,
10 gr. mielių ir
0,5 citrinos.
Nuplauti kmynai užpilami 

vandeniu ir, uždengus puodą, 
pavirinami 30 minučių.

Skystis nukošiamas, sudeda
ma griežinėliais supiaustyta ci
trina, suberiamas cukrus irpra 
vėsinus nupilamos su cukrumi 
ištrintos mielės.

Gira parauginama šiltoje vie 
toje 2 pairas, tada nukošiama 
ir, strpilsėius į butelius, užkem 
šama ir laikoma šaltoje vietoj. 
Gerti tinka po 3 dienų.

* ♦ •
DUONINĖS GIROS PARUO

ŠIMAS
Tam reikalui imama:
5 litrai Vandens,
1 kg. džiovintos juodos duo

nos, ul*
500 gr. cukraus,
25 gr; razinkų ir
50 gr, mielių.
Užvirinus vandenį, sudeda

ma duona ir pavirinus 15 minu 
čių.

Nuėmus nuo ugnies, palai
koma 3—1 valandas.

Duona nukošiama, į skystį 
suberiamą cukrus, sudedamos 
ištrintos su cukrumi mielės ir 
paalikoma 12 valandų, kol iš- 
rūgtų.

Nuėmus putą, gira supilama 
į butelius, dedant kartu razin- 
kas. Tinka gerti po 2—3 die-

DUONIįVĖS GIROS SU 1 
VAISIAIS PARUOŠIMAS

Įr ' - ■ '■
Tam ■reikalui imama:
5 litrai vandens, H
p59 gr. džiovintų vaisią,
500 gr. džiovintos juodos 

duonos,
250 gr. cukraus arba

300 gr. medaus,
gvaizdikėlių, razinkų ir

LIETUVI, LIK IŠTIKIMAS SAVO TAUTAI!

Šiais metais okupantas ruošiasi kuo iškilmingiau
siai minėti Lietuvos “išlaisvinimo” 45 metų sukakti, y Jo 
džiaugsmas vėl bus atžymėtas Dainų Švente ir kitomis 
iškilmėmis. Aegntų - agentėlių skelbiamos kelionės j 
okupuotą Lietuvą bando iš viso pasaulio sutraukti bū 
rius laisvųjų lietuvių, kurie kartu su okupantu pasi
džiaugtų jo laimėjimais. ‘ ■ •

Ką atsakys išeivija Į šias viliones, — kaip mes pasi
elgsime? Ar būsime sąmoningi, kaip buvo žydai du su 
viršum tūkstančius metų? Atsidūrę vergovėje, jie tarė 
savo psalmėje:

“Ant Babilono upių sėdėdami verkėm....
Mūsų trėmėjai mums liepia giesmes giedoti,
Mūsų engėjai ragina džiaugtis!

Kaip mums giedoti Viešpaties giesmes: į 
Mums svetima ši žemė!

Jeigu, Jeruzale, tave aš užmiršiu, I
Tegu vysta mano dešinė!
Tepridžiūsta prie gomurio mano liežuvis,
Jeigu tavęs neminėčiau, Jeruzale, mano!”

Ar mes su ano meto žydais atsakysime: “kaip 
mums giedoti giesmes ir džiūgauti kad mūsų Lietuva 
pavergta! Tenuvysta mano dešinė! Tepridžiūsta mano 
liežuvis, jeigu tave pavergtą užmirčiau, mano tėvų 
krašte!” O gal ir mes karta su okupanto prievaizdom 
džiaugsimės ir klausyssme jo suvarytų vergų giesmes?

Šių laikų Lietuvos okupantas turi “geresnių” prie
monių priversti vergus igedoti jam “džiaugsmo” dainas. 
Ir išeivijos tarpe jie turi gerų tąlkininkų, kurie, užmir
šę net savo tėvų, brolių, seselių kankinimus, žudynes ar 
jų lėtą bario mirtį Sibire, — užmiršę partizanų kovas 
ir mirtį už Lietuvos laisvę, — nekreipdami dėmesio į tę
siamą tautos rusinimą ir planingą jos naikinimą, _
bandys įtikinėti nesubrendusi jaunimą, kad jie “priva
lo eiti kartu su Lietuva”, kad “dėl jos nebereikia 
verkti” , ,•

Tuos talkininkus lengva pastebėti. Jie net išeivių 
spaudoje, įveteę negirdėto laipsnio chuliganizmą, pik
čiau už patį okupantą puola tuos, kurie pasisako prieš 
pavergėją ir jo statinius. /•

gundomas! 
Atidek savo Rfenonę kitiefns nfetamsTir lik ištikimas sa
vo tautai! ‘ “ I \ ? i y . >

N R
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10 gr. mielių.
Nuplauti vaisiai su priesko

niais pavirinami 2-juose litruo
se vandens ir nukošiami.

Duona užplikoma likusiu 
vandeniu, palaikoma ir nuko
piama.

Vaisių nuoviros ir sunka ppo 
duonos sumaišomos, subenar 

imas cukrus, ;
įdedamas medus, 
sudedamos ištrintas su ak-

rumi mielės ir
padedama šiltai 24 valan

doms.
Įrūgusi gira, supilama į iš

plautus butelius,
kartu įdedant po kelias ra- 

zinkas; ’ ' i ’
buteliai gerai užkemšami ir 

laikoma šaltoje vietoje.
Po 3 dienų tinka patiekti 

šeimai gerti.
* * *

KAIP PARUOŠTI VAISIŲ .
IR PIENO ŠAMPANAS

Tam reikalui imama:
4 litrai vandens,
1 litras vaisių sulčių,
1 stiklas rūgusio pieno ir 
125 gr. medaus. - ;....
J vandenį/supdama, sultys ir 

medus, pavirinama ir, L nuėmus 
putas, ataušiasuna iki;3tt laiaps- 
aių. • ;

Į sunką supilamas . rūgusis 
pienas, išmaišoma ir supilama 
į gerai išmazgotus butelius.

Sampanas laikomas 1 — 2 
paras 25 laipsnių tempeĮaitū ro
ję, o paskui pastaĄon^s į šiltą’ 
vietą. i ■■ !-J ;
į.Po 3 dienų’• šampanas tinką 
gerti it patiekiamas; šeimai bei 
svečiams. t* • V t
MAGD. ŠuLAITIENĖ



AUSTRALUOS LIETUVIAI RAGINA VYRIAUSYBĘ 
PAKEISTI PALIKIMŲ JSTAAYMUS

Australijos Baltiecių organiza- 
e ja HELLP (Help the Estonian, 
Latvian, and Lithuanian Peop
les) kreipėsi i Tasmanijos pro
vincijos minjsterį pirmininką 
Robin Gray su prašymu pakeis-

kasmet, nepalikę testamento, i 
miršta nuo dviejų iki keturių 
imigrantų iš Rytų Europos, ku
rie neturi, giminių Vakaruose.' 
Apskaičiuojama, kad kasmet iš 
Tasmanijos i sovietu kontroliuo 
jamą Europos dalį pravedama

hJtijo kilmės Austrai jos pilie-1 nuo 100 iki 300 tūkstančių dole
rių palikimus. Biuletenio Baltic) rių. Biuletenis ragina ir kitus 

daryti visa, kas įamunoma. kad 
sovietinės sistemos priešiniu-^ 
kams mirus, jų pinigai nebūtų 
padovanoti Maskvai-

Ne ws 1984 m. gruodžio, mėą- j 
i;::meryje rašoma, kad du Pabal
tijo kilmės Tasmanijos gyvento
je neseniai mirė nepalikę tes
tamentų, vienas 'u buvo nakar-

mos narini jau mirę. Pagal da
bartinius Tasmanijos įstatymus, 
tų dvieju mirusiųjų palikto tur
to administratorius (‘‘public tru-| 
steo”) turės nuspręsti ar Sovie
tų Sąjungoje yra jų tebegyvų 
nors ir labai tolimų* giminių. 
J ei tekių gimlirių atsiranda, ad- 
ministratorius yra įpareigotas 
jiems perduoti mirusiojo as
mens turtą.

Bet koks pinigų pervedimas į 1 
Sovietų Sąjungą, rašo Baltic 
News, neapsieina be sovietinės i 
valdžios. Net kai atrandami tik
ri giminės. Maskva įvairiais bū
riais pasiglemžia didelę palikimo I 
dalį — savo naudai iškeikdama 
valiutą, užkraudama mokesčius, 
ar apribodama paveldėtų pinigų 
panaudojimą. Prieš keletą metų, 
Baltic News gavo pranešimą, 
kad sovietai patys išrado gimi
nes neseniai mirusiam Tasmani
jos gyventojui, kuris anksčiau 
tvirtino visai jų neturįs. Sovietų 
valdžia visiškai kontroliuoja g:- 
mimų, mirčių ir vedybų doku
mentus okupuotose Pabaltijo ša
lyse. Pasak HELLP atstovo, so
vietai gali lengvai suklastoti bet 
kokius dokumentus, kurių rei
kia palikimams išgauti.

HELLP organizacija pranešė i 
Tasmari’jos ministeriui ’ pirmi
ninkui apie ^neseniai be testa
mentų mirusius du pąbaltiečius 
ir paprašė jo taip pakeisti įsta
tymą — asmenims, gyvenan
tiems kraštuose (kaip SSRS), 
kurie neleidžia Tasmanijos gy-' 
ventojams paveldėti tenykšč:os, 
nuosavybės, turi būti uždrausta 
paveldėti nuosavybe Tasmani-i 
joje. Dabar laukiama 'mihisterio

BUCKLEY APIE NĖRUSI./ 
TAUTU NACIONALIZMĄ IR 

JAV POLITIKA
Dienraščio Washington Post 

(1985 kove 27) skiltyse atmesda 
mas nepagrįstus kaltinimus, jog 
‘ Laisvės Radijas”, esą, propa
guoja antisemitizmą, William F.! 
Buckley, Ir. taip pat paliečia 
“separatizmo” klausimą. Jis, be 
abejo, turi omenyje tuos ameri-1 
kiečius, kurie tvirtina, kad JAV j 
-se neturėtų remti sovietinės im ! 
perijos navergtu tautų laisvės i 
siekių, nes tuomi hutų grąsina- į 
ma suskaldyti “Rusiją”... Buck- 
ley rašo:

“Vadinamos Sovietu Sąjungos! 
ribose yra tuzinas tautinių gru
pių, kurios, visai laisvu rinkimu 
atveju, be abejo balsuotų už at
skirų valstybių statusą. Oficialiu 
ji JAV-ių politika pripažįsta da- - 
baltinės Sovietų Sąjungos geo
grafines sienas. Ar Laisvės Ra- 
di'as turėtu skelbti tiktai oficia
lią politiką šiuo klausimu? O gal 
ji turėtų padrąsinti tuos kiaušy- į 
tojus, kurie atmeta nuolatinę 1 
baudžiavą, pasibaisėtinai Mask
vos tironijai”.

aw

Berzas Lietuvos pajūryje
(Laurinavičiaus drožinys)

GIMINĖS

(ELTA)

MOKYKLŲ KOMPIUTERI
ZACIJA

Em. Gorinicnė

gnifc.t.m
Kiek turi

‘CIO tą
ir ant visu trijų 
žemę nuprktu-

ji P y 
savo ‘

ji lacai mylėjo, nes 
buvo vyro tik*.

I ru krauju i/ prakaitu į<gytas. 
j Ji prisrnuna, kiek jos vyras be 
Į darbo fandrėje dur ir prie na-j 
j mėlio dirbo, pats kiekviena ply j 
tą savo rruikomis paliesdamas, o j 

j kiekviena lenta buvo jo šiurkš
čiomis letenomis mšiuostyta, I

| niigluotyta. Ir vaikai, giįžę iš j 
mokyklos, nešiojo, tampė viso
kių šiukšlių dėžės, visur švaria-! 
darni, grėbstydami, ypačiai mo
tinai rūpestingai demželio vietą] 
ruošdami, kasinėdami, lyginda
mi.

Po to pašnekesio sūnų su mo
tina sūnūs jai daugiau nieko ne- 

’ kalbėjo, nebenorėjo jos daugiau 
glaudinti Bet ji, pasišnekėjusi 
su kitais kaimynais ir pažįsta
mais, apsiramino 
sūnums sako:

— Pirkite, vaikeliai, žemę ir! 
darykite, kaip norite, tik nepa-į 
likite manęs ant strito, kad man 
nereikėtų badu mirti.

— Mam, mes esame jauni ir j 
stiprūs, mes užsidirbsime sau1 
ir tau, neturėsime bado, turėsi- į 

i me. kur gvventi.
Po trumpo laiko vis; trys Mik- 

i šiai nusipirko tą didelį žemė, 
gabalą. Visų trijų gyvenimas 
slinko gana, sklandžiai. Vvres- 
nysis Vincas <avo darbštumą ro
dė antrą darbą dirbdamas nakti
niame klube savaitgaliais. Tas 
darbas jam buvo pelningas ir 
geras priedas prie sunkvežimio 
darbų.

Jaunesnysis brolis pradėjo va
karai išeiti. Motina nujautė, 
kad jis pas kokią mergaitę nu
eina. O tuo laiku iš Vokietijos

M o: 
•nar-ė.

ir tada savo

Baltic News rašo, kad 1982 m. 
buvo pranešta, jog Tasmanijoje

la’ig pabėgėliu atvykti mas buvo toks patiūuklu.-, kad
Daug jų atvyko ir į į Mikšiu rankas atė. o kapital s. 

Montreal}. Netoli nui Su tuo kapitalu abu broliai nu- 
imu bu\o

l

restoranas, (tarė pradėti savo biznį —

Vieną penktadienio vėlų po
pieti, kai visi keturi Mikšių šei
mos žmonės valgė motinos pa
ruoštą vakarienę, o motinos vei
das dideliu džiaugsmu spr dė
jo, ne^ iŠ martelės Zosės patyrė, 
kad ji laukiasi, vyresnysis sūius 
Vincas, kaip visada mėgstąs kal
bėti kaip šeimos galva, o moti
na tam niekad nesipriešna, sa
ko:

— Mam, atnešk ir oadėk ant 
stalo ką nors stipresnio, nuge-- 
sim stiklelį, kad geriau jums pa
sakyti apie ką šnekėjau.

Visi kalbėjosi lietuviškai, tik 
Zosė akis išpūtusžiūrėjo. nes lie
tuviškai mažai suprato, nes jos 
vyras Mykolas su ja tik an dis
kai šnekėjosi, taį jis save Zosei 
visą lietuvišką pažnekėsį angliš
kai pasakė-

— Aš norėčiau, kad mes galė
tume pradėti biznį supirkdami 
senus karus, senus trekus. Tą 
viską murns suvežtų, gerąsiąs da 
lis išardę pasiliktume, patį bo
dy nuvežtum į fandrę, kur mi
ręs tėvas dirbo, visą skrepą iš
tirpintų ir perlietų. Aš visur va
žinėsiu ir ieškosiu tinkamo skce- 
pyardžio. Žinoma, pradėjus tokį 
bizni, Mykolas turės viską i2>sr- 
dyti, išsukinėti, viską ant lenty
nų sudėstyti, kad reikalingas da 
lis žmonės savo karams galėtų 
nusipirkti. Geros senos dalys pas 
mus bus pigesnės, taip mes kos- 
tiumeriu daugiau turėsime.

Motina tylėjo, Zosei Vincas 
angliškai peršnekėjo. Vincas dar 
daugiau pasį§maginęs tęsė to- 
bau.

pradėjo ( 
j Kanadą 
Kanados 
Mikšiu n;

1 i kurį My
Jo akį patraukė viena patarnau- j 
toja lenkė iš Vaiguvos. Vieną! 
kitą kaną jis ją parsivedė į na- 
muc, norėio motinai ir save bro-1 
liui parodyti. Kai paklausė mo
lines. kaip jai Zosė patinkant’,! 
motina jam atsakė:

— Jei tau jinai patinka, tai* 
ženykis Eet man būtų mieliau,’ 
kad tu kok ų lietuvaitę parsives-' 
turn. Visi klibėtume lietuviškai. I 
o aš nemoku kitaip burbuliiioli. 
Ašai tikėjai: i marčios lietuvės- 
Mykolai, darvk, kaip tu neri,! 
priprasiu prie visko.

Sūnus Mykolas vedė Žcsę. Zo
sės tėvai buvo per tą garsų Var
šuvos apsupimą žuvę, j; pati vos i 
st.aūklu išliko gyva, prisijun-Į 
gė prie kitu pabėgėlių ir drauge 
su kitais atsidūrė Montrealvje. 
Pagailo Mikšienei našlaitės vie
nos, suminkštėjo jos širdis, ap
kabino savo marčią sakydama.

— Gyvensime vis: drauge, kol: 
Dievas laikys, mylėsimės ir jei- 
jis laimins jūsų vaikelius augin-( 
>ime.

Mykolo sutuoktuves visi gra-‘ 
ž:ai nušoko nugėrė. Joanos Mik
šienės namuose gyveno jau ke 
tini žmonės. Zosė susirado dar
bo ;r visa laiką dirbo, kol ivy- I 
kini kitaip pradėjo klostytis.

Mcntrealio miestas pradėjo ’ 
sparčiai į užmiesčius augti. Sta
tyba pradėjo visur didėti. Suži- i 
rojo didieji statybininkai kam 
toks didžiulis žemės plotas prik
lauso ir suprojektavo visą mies
teli pastatyti. Visai Mikšių šei
mai pasiūlė jiems parduoti tą 
žemės didžiulį plotą. Pasiūly-

(Čia surašyti tikri gyvenimo įvyiai, tik pakeistos 
ir vardai)
miestyje, Sugrįžus Tvskare po 
dienos darbo, vakarienei metu 
sako vyresnysis sūmts -Vincas 
motinai:

— Mam, mes nužiūrėjome 
daug žemės, kuri yra parduoda
ma ir mes ją norėtume nupirk
ti. Parduoda ją nebrangiai, nes 
savininkas susirgo,*4° vakai gy
vena toli. Nenorėtume jos iš sa
vo ranku išleisti. Kai mudu su 
Mykolu apšnekėjom savo pi
nigus surokavom, munjs ^pasiro
dė per mažai- Mes. pasjinekėjom

ūki, kurią- buvo Mcntrealio už- jau su agentu. ji> sako/ kad tu.
t . f . - ' ' . ' v • z - •? ' i

pavardės
(Bus daugiau)

Motina • palieka su sūnumis 
našlauti. Sūnūs paveldi tėvo dar 
bštumą ir Įnorą dirbti, užsidirb
ti, bet į fabriką nenori eiti dirb
ti. Užsidirbę ir susitaupę jie nu
siperka savo sunkvežimį ir juo 

s uždarbiauja. Jų važinėjimas su 
i sunkvežimiu po didelį miestą ir 
i ]o apylinkes jiems buvo naudin- 
I gas ir sėkmingas, nes galėjo 
1 daug ką pamatyti ir apsidairyti. 
, Nužiūrėjo gie didelį parduodamą

“Tiesa” skelbią, kad mokyklų 
kompiuterizacija tai ne ateities 
svajonė, o šių dienų aktualija.1 
Neseniai komunistų partijos po- j 
litiniame biure aptartas šis klau
simas,, numatvta visose vidurinė 
se mokyklose įvesti “Informati
kos ir skaičiavimo technikos pa
grindu” kursą, bus .atliekamas'

^Įęktroninių skaičiavimo - 
mašinų nairdojdmo pamokose 
eksperimentas.

”■

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS iSUJONŪS doleriu 
apdraudy savo nariams. ' /■

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

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

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

ST .A — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie .Turns mielai pagelbės į SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

TeL (212) 563-2210
> Lil' eRATCRA, lietuvių Htemtūros, meno t? mokzts 

f?84 m. metrištii. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, ViK< 
Crėvėo, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stenkca 
ž. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir v 
Sfeflau* rtrtipsnlai bei studijos, Iliustruotos nuotra.ukomf* % 
M. K. Čiurlionio. M. šfleikio, V. Kašubo*, A. Rakštelės ir JL Vitž? 
rflrybot ?oveik*iai*. 365 puri. knyga kainuoja tik |3.

> DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojoj b 
Sulą iokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
šventes bei jų iatoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojris 
dems, gėrintis autorės puikiu rtiliuml ir surinktais duomenim^ 
bri uikulirial*. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke a?r&2y 
ta* Juoao AdomaičioDėdės šerno gyvenimas. Tai ne aauss. 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities Mt« 
catūrinė atudija. suskirstyta skirsneliais. Ta 200 puslapių knyt

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tamo-T*m*i*®tt 
tSomlai paraiyt* rtudijs apie Rytprūriua, remianti* Pakalni* i 
Labgttvo* apskričių duomenimis Aprašymai jdomflf kiekvienas 
'letuviui. Leidinys Dluatmotu nootn u korula, pabaigoje duodami 
ritovardžlų p» vadinimą'* Ir Jų nertiniai J vokiečių kalbą. Laba’
.^audliigbjt S35 puti knygoje jta Ryt»rfl«tų UmAJapli. Kaina I*

K4 LAUMSS LIMA, ritytoįo* petronėMa Orlntaltėa ate- 
minltnal Ir minty* apie «amenU tr rietas naprtJL Lietuvoje ir pir
maisiais bollevlkų okupacijot metai*. Knyga turi 234 puslapiu*
bet kainuoja tfk |3. r .... ■ v

, <

> JULIUS JANONIS, poetaa ir revoliucionierių*, nerupro 
’sj tr klaidingai interpretuojama* gyvenime ir politiko jei tik b- 
fwgio Jalinsko knygoje tple Juliaus Janonio gyvenimą Ir par 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaui teta*- 
Ktyfa y-a didelio formato, 2*55 pualapil, kainuoja ft,

•j tATTMNfS KOVKTJCĄ « toačenko ttryba. f. Valalfit 
artima*. IBt knygoj* yra tųmojino aovrilu. Kaina U

JTaypM gxxaamo* ffaujTaeoea, ITM Ba.
SS PP58L Ohakaij pafilfe giHtfi Wn»c»
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bačiovu, kad jis turėtų suprathfi^ kuo nepatenkinta 
Amerika ir ko bijo visas laisvasis pasaulis, kad Gorba
čiovas bereikalingai nesiruoštų tiems klausimams. kuiTe 
Amerikai ir laisvam pasauliui netari didesnės reikšmėš. 
Gorbačiovas norėjo susitvarkyti pačioje Rusijoje ir net j 
Kremliuje ,kad jam išskridus, susitikti su prezidentu jis , 
galėtų sugiai giįžti į Kremlių Jis, kaip Andropovas, pir-! 
ma norėjo susitikti Politinį biurą, sukišti į Centro Ko-1 
mitetą savo žmones, kad niekaš jam, grįžtančiam, neat-

, j keltų vadtų arba nenuvežtų į Liubiankos pogrindį.
Su Gorbačiovu prezidentas Reaganas be rudens ne

susitiks. Tada prez. Reaganas New Yorka n atvažiuos ( 
įžagrindinei kalbai pasakyti.

Tada Gromyka, didžiausias Gorbačiovo globėjas, at-, 
si veš savo mokinį į New Yorką ir išdėstys jam pačias 
pagrindines sovietų užsienio politikos mintis, ir jam pa
kuždės sovietų poziciją, prez. Reaganui labiausiai įlipi
mais klausimais. 1

Strosburge prezidentas išdėstė pačias pagrindines j 
J. • 1__ !_ 2* __UC Cnl
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mintis, kurias jis būtų Gorbačiovui pasakęs, jeigu su 
juo būtų susitikęs. Galimas daiktas, kad prezidentas ru- 
deftį sutiktam Gorbačiovui daugiau pasakys, negu Eu
ropos parlamento nariams pasakė, bėt pagrindinės min- 
tys Strasburge buvo paminėtos. 30 parlamento atstovų t _yN 
galėjo pakilti iš savo kėdžių ir išeiti iš salės, dalis paki-| i . . * > » . * * ♦ v.

jiefns nusibodo sėdėti, I RR. straipsnį Akiračiuose
i kiti norėjo šūktelti prieš prez. Reaganą, bet didelė dau- “Kalba, patrtotižmas ir sovietine stilistika

galėjo pakilti iš savo kėdžių ir išeiti iš salės, dalis paki
lusių stoviniavo pasienyje, nes ,

ANVšlS

. -....... ---------- r- — x o ‘Kaitoj patrfetbmas it §0vietine stilistika’*
__ j guma džiaugėsi, kad jis trumpai ir aiškiai iškėlė kelias \ ‘

PREZ. REAGANAS KIRTO KREMLIUI TEISYBĘ 
Į AKIS

pagrindines mintis ir nuoširdžiai jam plojo.
Lietuviams aišku, būtų buvę šilčiau kiūtinėję, jei

gu jis būtų paminėjęs rusų ir mongolų karių jėga pri
mestas vergi jas, lietuviams ir kitiems Pabaltijo tau
toms, jeigu jis būtų pasakęs, kad tos žiaurios sąlygos 
nebūtų primestos pagal komunistų ir Vokietijos nacių

Ke:sta? kad B.R., nemokėda
mas reikiamai lietuvių kalbos, 
nori mokyti kilus, kaip reikia 
taisyklingai lietuviškai rašyti. 
Nm-as geras, bet reikia pirmiau 
pa'ČIarn išmokti. Juk B'.R. “Aki
račiuose” parašytum slraipsny- 

. je padarė dcsinrtį gramatinių 
h , zmoma, n. nygų apstu skyrvbos klaidu,

spausdinimo Lietuvoj. Lietuvių į žadžfų ’ vartojimas
kūryba, sukurta svetur, grp į-,- sr<>-ka galvoji-

Hįb. Tiūksiė faktų, o visur var- 
tojami tik ’pikti prašimanyma , 

. suni, Tikinti, aįĮjTtp^mi: Svilonį. 
J'šipi kti^lūjirigi žiftoriės nesie.- 
gia? Tfiks strai^sųis su f ‘ek klai
dą; tuščių priekaištų, pagiežos 
Svilon:j'ūi, nedaro garbės ĮirrfAki- 
raci ų’? lęidėį afekto, ą 

dėidiriib vertę? ;' V \ ’ ’ 
’ '■>: f *.•’ « - d. i"

'Pagal'varginga protaujančią 
B.Pi. galvą “NątŲieiiose” negali 
bendradarbiauti kataliku dva
siškiai. Kodėl rię?! Atsimenu 
^.iLininra qcsntre,. per vienas 
svei’stybas apie, ntūsų spaudą 
(dalyvavo prof. Rėfeašius, Druil
ga. Šaliūftas rr Reūieikytė), .prof. 
Rekašius .pareiškė, kad “Naujie
nos pasidarė katalikiškesnės už 
Ikaugą”. Tikrai taip? dažnai jos 
■gina katalikų reikalus, kada 
“Di-augui” nepatogu. Prisimin- 

-kime Kazinrierinių kapinių rei
kalus. -

Ponas B.R. rtegal’ tikėti, kai 
“Naujienose” galėtų rašyti >r 
dvasiškiai ip jis rašo 
— nepatikėsiu”.

Būk rainus, to neatsiliks. K. 
■gi čia norės rankas lerštis, B.R. 
užmušdamas.

kime, kas dabar valdo Lietuva 
ir ko lietuvių tauta laukia iš 
mūsų. tik. žinoma, ne'Patarlė sako: “Neik su velniu 

riešutauti, neteksi terbos ir rie
šu tų”. Bet ne visi klauso! Ko- 
'HJpių’ai žmor kd jje daro: žino, 
kurie .eilėraščiaiLjieips..,“šį tą’’ 

i duos, todėl ir eilėraštį su žodžiais 
“nutraukiau praeitį, nukabinau 
senus varpus” paėmė iš seno 

Sanfyaro rinkinio — 
“Pakalnių (ULesys”, pavadino;

. nauju vardu “Atgimimas” ir - su 
kitais jų išcenzūruotais eilėraš
čiais išspausdino Santvarų eilė
raščių knygą Vita-uje.

Tokie eiiėrašėio žodžiai kny-. 
goj, kaip.jūutratikiau praeitį, 
nakabmaiįl^haš varpus, Įtaigo
ja skait^riie^is apie Santvaro a4- 
siveriifffią T-įaiybinę kūltmą. Tai 
Visai nėtdrrka stebėtis.

Nėi "kaltinu, Įiei snrėi'kru- San- 
bC^rą, .Mk tioyiu priminti Sari-: 
tvariai ir kitiems lietuviams, o 
kaS būtų, .’jeigu tokiu pavyzdžiu 
pasektų ' mūsų garbingi poetai: 
Brazdžionis, Bradūnas ir kiti 

mūsų rašytojai vyktų į paverg
tą Li e tavą maldauti, kad jų kū- 

j ryba būtų Lietuvoj spausdina
ma. Kas liktų lietuviams, gyve-

Praeitą trečiadienį prezidentas Ronald Reaganas 
kirto Kremliui teisybę į akis. Faktus visi žinojo. Paša-J 
kyti daug kas galėjo, bet juos visam pasauliui, priminė 
Ronald Rea^dnas. t : ; i

■ Katį'KremHaus ponai nekištų nosies i Centro; Ameriką 
žinojo keli’prezidentai;’ Dar didesnis skaičius; kandidatų,, 
prezidento pareigomsjau žinojo, bet didelė gyventojų 
dauguma žinojo,kad tiktai prez. Reaganas supras,pajėgs 
ir galės juos pasakyti, todėl jį ir pastatė Amerikos prie- ■ 
šakin. Jis pasiuntė Amerikos marinus Grenadon. kad su
stabdytų rusų parinktą Castro generolą pavergti Gra
nadą, bet Reaganas jį sustabdė, pasodino į laivą ir išve
žė į Panamą. Amerikos marinai galėjo jį sušaudyti, bet 
to nepadarė.Kremlius būtų turėjęs sušaudyti.PatsC-astro 
nulupinėjo popieriniams savo didvyriams žmaigždes ir 
išsiuntė Į Angolą. Jeigu jo dar nenušovė, tai Kubon jis 
nebegrįš

Didžioji Amerikos spauda buvo priešinga prez. _ R. 
Reagano kelionei į Vakarų Europą pačioje pradžioje. 
Ištisas šešias dienas ruošėsi paskelbti Bitburgo lanky
mą, bet prezidentas jiems tekštelėjo mazgote ir išvažia
vo? Iš 49 traiamų nacių smogikų, beveik pusė buvo ne 
vokiečiai. Patys smarkiausi smogikai turi ant akmens 
iškaltas lenkiškas pavardes. _ __ ___ . ___ , .. ....

...... ., • x:„jbn vrq nrjpšiš- viet^ kai’° jėg<>ms, j°s bandytų bet kurioje vietoje, nantiems svetur? Ko mes bėgo-’ žino, kad klesti Jrirkią rašyti beDidžioji Amerikos spauda n šiandien yia pi lesia i . . . .. . •
kai nusitekusi priez. prez. Reaganą. Nė vienas Ameri
kos laikraštis neparodė ištisos prezidento kalbos, bet pa
minėjo prezidento padarytas kelias pastabas, komunis
tų ir žaliukų atstovų ššėjimą iš salės, teletaipeno sujun
gimo, bet nepažymėjo, kad visa Europos parlamento ir 
didžioji parlamento dauguma keliais atvejais atsistojo 
ploję, už jo paminėtus faktus ir aiškiai pareikštas 
mintis.

voš įjungimas.į Sovietų Sąjungą buvo padarytas dar 
pries -Antrojo didžiojo karo pradžią. ; . s

Bet patyš svarbiausi ir karčiasi prezidento žodžiai' 
dabartinei sovietų vadovybei buvo šie: - ’ . -

‘•Jungtinės Valstijos nesistengia pakastii minas ar
ba pakeisti Sovietų Sąjungos saugumo, bet tuo. pačiu 
metu Jos pasipriešins Sovietų Sąjūhgos prievartai, ša-; 
vo jėgas grasinti kitiems, arba bandys jėga grąžinti ar-; 
ba bandys jėga savo sistemą primesti kitiems. j

“Jungtinės Valstijos tai darys, pasitariusios su sa-; 
vo sąjungininkais — pripažindamos, kad mūsų likimas: 
yra supintas ir kad mes privalome veikti vieningai”;

Galima įsivaizduoti, ką šis prezidento tvirtiiiimas 
reiškė Europos parlanemto daugumai ir kaip vadobjtyė- 
ir dauguma atsistojusi plojo prezidento Reagano viešai, 
pasakytoms mintims. Jie žinojo, kad amerikiečių pad-; 
ruošimas buvo paremti darbais. '■

Visi parlamento nariai žinojo, kad praeitą vasarą, 
kai visoje Vakarų Vokietijoje buvo griaunami pačių vo-; - 
kiečių valstybės pagrindai, JAV karo vadas įsakė vi-į 
siems Amerikos kariams visomis jėgomis priešintis so-’-

Liėtuvą-, nes ji yra lietuvių dva- 
■įrnis turtas.

Dar vienas sakinys iš B.R. kū
rybos: “Koks čia vis trunka pa
mišimas Naujienų vędąmųosę.jr 
kodėl klesti tarybinio ' siiliaVSį 
frianier-cs Svilcnio evąng^ijų- 
mėtagv-slėse’’. i 11 :,i -< J

Sunku nusikalbėti'su B.R., kad.
I- ' ■, « s ■'į. ? ’ T '

j's neskiria paprastų laikreSeįų.: 
sirs ipsnių nuo evaAgekj«».
do, kad -ponas P.R. rašydamas 
mėgsta-už uodegą tfauky ti ydi- 
nią ir-dėl to jam paąn-asti laik- 
rašėtą straipsnraįv :^evair"‘: 
gelijū’ b b?’ laik-:
TašČiū s.tįfusy—:str- 
linini. ' ■ ’ - ■ V- - v •' »

Viena, kas yra ..aišku, kad šio, 
farso kūrėjui yra'fitmku kalbeli. 
apie'kalbos štiliu,, kada jis dar 
nemoka paprasčiausių žodžią 
parašyti be gramatinių klaidų, 
kaip štai ir. šitame sakinyje: 

rašo žodį klėsti.žodžio šak
nyje su nosinė į klesti. (Juk 
ip vaikai pradžios mokykloj jaū

Užmuši

”■"—r

L PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ
LIETUVOS LAlSVeS K0VXT ROMANAS

Jauna moteris•ėifta artyn prie vieškelio,ji nekrei
pia dėmesio i jų vedimą. Daiva lyg pažįsta jos vei
dą kažkur ji matė,greičiausiai pavasarininkų su
sirinkime ,o gal bažnyčioje. Daivai užeina nenu
galimas smalsumas ją prakalbinti ir ką nors tik
ro sužinti, nors ji jos gerai nepažįsta.

— Ar namus dabojat, kad į bažnyčią nesku
bate? Pavėžėtumėm. — Garsiai pasako Daiva.

— Tai kad reikia viską apžiūrėti, — atsako ši.
— Ar čia tarnaujate?
— Ne, aš čia tik padedu.
— Gynioto, tur būt, nėra namie?
— Gyniotas tebėra ligoninėje. Kaip tuomet 

užpuolikai ji sumušė, tai dar nepasveiko. Papra
šė mane padėtu

— O iš kur jūs? Jūs man labai matyti.
— Aš esu Morta Alksnytė. Mes matėmės su

virinkime ir bažnyčioj dažnai jus matau.
— O taip, taip, dabar prisimenu. Tai sakai. 

Gyniota^ ligoninėje, sumuštas?
— Taip, labai s’įmuštas.
— Tai kaip
AtfdhSas hft- rgMa Vežimas snjudh

‘ įžengti į Vakarų Vokietijos teritoriją. Amerikos kąro ( me nuo komunistų? Nepamirš-nosinės!) ■ --?> 
vadai žinojo, kad vokiečių karo vadovybė tuoj pats būtų 1 -  --------------- --------------------------------- -—:— ---------
pasipriešinus ginkluotiems rusams, ji būtų įsakiusi savo sienio sargų ir nepradėtų karo veiksmų.' Sovietų karo 
kariams priešintis sovietų karo jėgoms. , vadovybė buvo pasiruošusi pasiekti Prancūzijos sieną,

Buvęs sovietų štabo viršininkas^ sutraukęs milijo- jeigu vokiečiai būtų nesipriešinę, bet jie nedrįso įžengti 
ną jėgų į Vakarų Vokietijos pasieni, staigiai įsakė so- j Vokietiją, jeigu ten būtų buvęs pasipriešinimas. j 
vietų kariams būti trijų kilometrų atstumoje nuo Vaka- prez. Reaganas rusus įspėjo, kad propaganda lais- 

rų Vokietijos sienos, kad neišprovokuotų Vokietijos pa- vojo pasaulio nepavergs. Rusams teks kovoti.

ir Morta pasilieka, tik mojojanti jos 
ką dar nori pasakyti.

— Ale žiūrėk, Gyniotas sumušta 
galėjo sumušti? — Stebisi Daiva.

— Yra daug visokių chuliganų dabar, pasi-;
leido svietas, — nusprendžia senoji ir pasitaisė 
rožančių, ‘ant rankos suvyniotą.

— Visuomet buvo piktų žmonių, mama, gy- - 
venimas yra kova, tenka su daug kuo kovoti, taip 
pat ir su blogais žmonėmis. Visuomenė turi rtską 
daryti, kad tokių nenaudėlių būtų kuo nvižftrti- 
siai. Su jais kovoja bažnyčia, policija, valstybė, ’ 
bet vistiek nieko negali padaryti,—išdidžiai mok-. 
sliskai išdėstė Kazys.

— Ir man teko, anot Kazio, kovoti su ažjfcrd’- 
!iku pereitą naktį.

—Kas gi tave užpuolė. Alfonsai?—Nusigžft-‘ 
do motina, ir jaunųjų akys Įsibedė į iį.

— Nagi Vincas, mama, sako, kaž koks vagi
šius, puolė ant manęs peiliu.

— Su peiliu ... O Jėzau.... Tai kaip tu vaikeli, 
atsigynei? Apsaugok Viešpatie, su peiliu

— Alfonsas, mama, nuo bet ko gali apsieito- s 
ti. jis tikras vyras, jis nieko nenusigąsta. di -1 
džiuojasi Deiva.

—• O kaip tu. Alfonsai, atsigynei? Ar kokį 
gerą įrankį turėjai? — Pasiteiravo Kazy*. ; 1 '

—> Nieko neturėjau. Tik žiūriu — ijs šokli su 
peiliu. Didelis, aukštas vyras.

—Ar tu griebei jį į glėbį? Jis galėjo tave per-

ranka kaž smeigti, apsaugok, Viešpatie.
— Ne, mama, kur aš jį imsiu Į glėbį, ar aš 

ir kas Jį ; kvailas? Aš jam drožiau per ranką taip, kad pei- 
! lis nulėkė ir vyras susirietė. Daugiau šokti nebe- 
mėgi'no. Sako aš jam ranką sutrupinęs.

— Už ką jis ant tavęs puolė, gal prie kokios 
mergaitės mėginai prilįsti? Mat. koks šelmis, — 
pajuokavo Daiva.

— O kodėl Alfonsas negalėtų? Ar jis ne vy- 
TAs, ar ką?

— Getai tu, Kazy, sakai. Bet aš nelindau prie 
jokios mergaitės, ji pati prie manęs atėjo.

— Kokia mergaitė, kokia, sakyk, Alfonsai,
— Nėra reikalo Alfonsui čia jums visko iš- 

yca^akuti. Gal hi, Dilina, Alfonsui pavydi, ar 
ka?

4-

— Ne, mama, nepavydžiu, aš tik noriu žino
ti, kas toji mergaitė, ar ji graži.

— Mergaitė mergaitės grožio neišmano: pa
ti gražiausia mergaitei gali atrodyti negraži, Aš 
daug knygose skaičiau.

Tsū, Kazy,, tik knygos, o gyvenimas yra
■ ' ' •

Na pakyri* pasakysiu, kokia Čia 
paslaptis. At tu, DMta, žhiSi tokią Agutę? Ji 
terwauja pas Jgvarįi^ ten, kur vakar grojau 
vakarėlyje. tĄ* r /

— Agutė? Ne. nežinau. Ar ji graži?
— Nežinau. Man atrodo graži, o kaip tau, 

Daiva, ji atrodys, nežinau.

7”‘n’ie«. straipsni baigia tap; 
“Negi vis bus teisingas, parafra
zavus, vienas prancūzų priežc-

(Nukeltą į 5-tą pusl.j
FW.l* -' L.' g3!MJBMMWWwaĮBtwi.. .

— O aš. žinau, Daivai ji nepatiks. Romanuo
se taip būna. O jei tau, Alfonsai, ji atrodo'graži, 
tai aš galiu pasakyti, kad tu jau įsimylėjęs 
nes mergaitės grožis yra vyro meilė. Aš taip 
skaičiau.

— Tų apie viską, Kazy, skaitai ir viską taip 
greitai sprendi, net keista. Ims Alfonsas ir įsimy
lės taip greitai, iš pirmo pamatymo.

— Dąiva, tu mano vaikeli, Kazys labai mo
kytas, jis viską žino, tu iš jo nesijuok.

— įsimylėjau, ar neįsimylėjau,čia kitas klau
simas, Agutė atėjo prie manęs kai aš turėjau 
pertrauką i ir buvau pasidėjęs armoniką ant suo
lo. Visi šokėjai buvo lauke, mes pažibėjome. 
Tuomet- įėjo tas vagišius Vincas, rėžė jai per au- 
-į iri puolė ant manęs.

— Matai, koks niekšas. Žinau aš tą šeima. 
:ie tolokai gyvena, bet visi sako, kad po 
vagys. Jie iš Rudinės kaimo. Jo pavardė 
Malioriua.

Vėžintas darda sausu vieškeliu, arkliai no
riai bėga, dulkindami žvyrą kanopomis, kregždu
tės kartas nuo karto švysteli pro arklių ausis. 
Kelias vis. trumpėja, pagaliau tenką važiuoti pa 

lengva per miestelio bruką iki bažnyčios.
(Bus daugiau)

PAfŠ fkAITVR IR KITUS PARA^mK.
SKAITYTI DIENRAŠTI 'NAUJIeNOS" '

šeštadienis - Pirmadieni*. Sat-Mnnl May 11—1



Modernios poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti

tokiu adresu:

“Lietuvos Aidai

T<: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

.JI

PRANEŠIMAI
seimas kun. K. Valaičio atvvkimas ro-

ir “contact leases”.

t i mures-detegSŽu atvykęs kun. S.

Florida

i

Ofao 776-2880,
JUzieencijos 448-5545

INKSTŲ, PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 53rd Street 

Valandos; antrad. 1—4 popiet,

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

Petersburg, Fla. 33710 
Tel (813) 321-4200

gydytojas ir chirurgas 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3321 West 103id Street 
Valandos pagal susitarimą

KAZE BRAZDŽIONYTe 
Programos vedėja

1W1 S. Manheim Rd^ Wegteh+Mer, HL 
VALANDOS; 3—9 darbo dienomis

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikom 

Medicinos direktoriui

ATSAKYMAS Į B. R.
STRAIPS

5-

i

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

būdavo bažtĮyihiėse pareigose. 
Nežinoma'. Sektai, kodėl šeimas 
buvo šauktai-ML Carmel, Pa.

OPTOMET  RISTAS 
KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St TeL 737-5149

(Atkelta iš 4 psi.)

dis: kai kipšas pasensta, jis pasi- 
verčia kanauninku? ...”

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

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 

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

susirinkimai bus vieną valandą 1 kėjų, o Amerikoje- lietuviu jau 
anksčiau, nei praeity.

Po susiriiikiriio — kavutė.
Juozas Skeivys- =

Funeral Home and Cremation Service

.58

——.

— 74

I

Aikštes an b mobiliams pastatyti

. LACK ir SŪNUSSTEPONĄ:
I ,A< KAWICZ

j DirektoriaiLai

2424 West 6'J.h ,‘ireet — Tel. RE 7-1213

SOPHIE BARČUS

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telef. 778-1543

Telefonas — 652-100 3

Vedėja — Aldona Dvokus

7159 So- Maplewood Avc.

i1

■ 
I

the living and dining 
through the uee of the 

elegant (rick-pattern 
covering. It & QAF’l

1 I
a

I

I

i

•šeštadienis - Pirmadienis. SaL-Mon. May 11—13, 1985

interlayer preside* eonnM, 
warmth and fieri mv
Available m 9* and 1T width* 
at your nearest home improve
ment caniar or building mppiy

Fresh Cherries Nest 
Dessert

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais

Stoties WOPA - 1490 AM 
transtiuoįamos iš studijos 

Marquette Parke.

coBienaporiTy

her enhancad 
by Joining the kitchen wuaUy 
with 
areal 
tame 
Coor 
handsome iheei viny! hi the 
“Newburgh Brick* pattern to 
White. ;

Thii GAFSTAR Softra! 
floor baa an eaiy-eara novut 
įurface. The deeply textured 
pattern hai the hxrir of 
real brick, yet retelos Ito 
natural thine with little maiiw4’

H. VILIAUS

Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

-v. Sirvydą*

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys) ■

Dr, J. šliupas kaip pirminin
kas atsiliepė išbraukdamas (1802 
m. bnl. 24) kun. A Burbą h* jo 
seserį iš Lietuvių Mokslo Drau
gijos “už nepildymą priderys- 
šių”. Kun A. Burbos įtakon pa
tekęs Juozas Paukštis- birželio 
lt) atstatė redaktorių Juozą An
dziulaitį, pareikšdamas, kad jam- 
redaguojant, laikraštis neteko' 
600 skaitytoju. Redaktorium pa
kvietė-tik ką iš Lietuvos kun. 
Burbos atkviestą Antaną Milu
ką, kuris tuojau, birželio 26 d., 
įdėjo Vienybėn du straipsnius,' 
kuriuose yra kritikuojama Lie
tuviu Mokslo Draugijos centrui 
valdyba. Dr. J. Šliupas už tą iš-' 
braukė: ir Miluką iš draugijos. , 

— Marquette Parko Li^uvin Susiyier.rjfmo prezidentas, ku- 
higriTA. Burba po to išbraukė is 
Stisivienij-mo dr. J. šlįtrp.ą, Juo
zą Andziulaiti ir battimorietį 

Vi-ncą Karalių. Asį-trąmsko žo
džiais, prasidėjo “karšta kova” 
tarp Susivienijimo šalininkų ir 
Lietuvių Mokslo Draugijos pase

— Žemaičiu Kultūros Klubo 
eilinis narių susirinkimas įvyks 

.trečiadienį, gegužės 15 d., 1 vai. 
po pietų Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Talman avė. Nariai pra
šomi atsilanky ti,nes yra svarbių 
reikalų,- numatoma atostogauti 
iki rugsėjo 18 d., vasaros laiku. 
Bus ir vaišių.

Rožė Didžgalvis, rast.

Namų Savininkų Organizacijos 
susirinkimas. Valdyba maloniai 
kviečia savo narius ir norinčius 
įstoti nariais į susirinkimą, kuris 
įvyks gegužės m., 17 d., 6:30 v., 
v.? parapijos svetainėje.

Dabar, ir ateity, organizacijos

Apduustas psrkraustymu 
K iv* irių itstumv. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5996

P E R.KRAUSTYMAI

■---- a- j,—

Leidimai — Pilna apdraudė 
' JEMA KAINA

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

k. iERĖNAS. Tai. 923-SO63

nta home txgan to d įsa p 
ki the early 1950'1 when 
acxsJtod *op«a floor p 
to interiors aojoyeJ grei 
popularity. Am acealwratia 
of boma buildtog was eaxv^

Tb« dedr« for tometiUng 
different from th® twoatory 
home® many tarricemen had 
left when they went off to 
war turned the new ‘Van ch- 
rtylt” housea into a trend. 
Climbing stain became pasta 
bi all-one-level living was 
embraced by new fam®aa 
coping with the pott-waz baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-conscious 19 8 OX the 
©pen floor plan reappears, 

, looking fresh and new. How- 
ever, this time it bears a 
different name. It U called 
*the great room” whicn la-

Seimo pirmininku buvo .’snnk- 
Us Mode.u.x Klimas (Pittston, 
Pa.), sekretorių — Antanas Mi- 

i lakas (Plymouth, Pa.), tvarkda
riu — Jurgis Kunca (Pittston, 
Pa.). Sprendžiamas balsas buvo 
suteiktas keturiem kunigam (ne 
delegatam): P. Abromaičiui (Ma 
hanoy City, Pa.Y, Mykolui Pž- 
žai (Mt. Carmel- Pa.),Kazimie
rui Valaičiui {HĮlliyards, Mich.) 
iri Juozui Zlotožinskiui (Pittst
on, Pa.).

Naujų draugijų ščeikinimai ir 
1___ " " ~ r~\ ~______

1892 m; lapkričio 29 Mt. Carmel, rfė, kad kun A. Burbos vadovai! 
Pa., buvo delegatais gausiausias jamas Susivienijimas, nežiūrint 
visų bu^tisiūjiĮ.>bet Ąstramškas ‘‘bedieviu ir kataliku

neliko: buvo tik '1 šliuptarniais 
vadinami bedieviai ir kryžiokai 
katalikai, kurie flioyėsi, netik žq 
džiais vienas-kiįžį įžeidinėdami, 
bet kv.mštiniUi ^kmenaU ir kito
kiais įrankiais”/ Vykb, tartum, 
Amerikos lietuviu tžrpitsavio ka

naminio 
karo, plito į kitus . Amerikos lie
tuvių apgyventus, užkampius.

Kun. K. Valaitis gumė.1866 m. 
Vilkaviškio apskrityje. Marijam
polės gimnazijoj baigė šešias kla 
sės. čia susipažino su Vincu Ku
dirka ir vėliau draugavo. su var
pininkais Varšuvoje, kiu buvo 
nuvykęs vienerius metuS1 lanky
ti politechnikos mokyklą. Veng
damas caro kariuomenės 1887 

. • . . . j metais emigravo Amerikon ir 
niais? nėS-s-ėlanadieniais kunigai aėstė matematiką, literatūra ir

SLA Isterijoj- jį aprašo, šykčiau- 
tsiai. Titr-būt, Stigo informacijų, 
nes seimo sokretorij buvo Vie
nybės LietuvRinku redaktorius 
Antanas Milukas (tuomet dar ne 
kunigas), no© kurio ir vėliau 
nebesimatė pilnumo kitu seimų 
protokoluose;-kada jis. buvo iš

trenkamas sekl^torium. šnio kar- 
f tu posėdžiauja sekmadienį. Su- 
šivienijioro -^seitnai feSdavo šan-

' darė: SunsiviėHijū^O" prezidentas 
^3"ktm. Ą- BfttfaačJ*>'.pasakė kaJ- 

bą^: išdėstyįdajnS.\=<M^ąpizaęijos> 
Bunda iF^kI^esdASLa^-ijos -la'iky- u.ji. uci-<wvuau«is uu»r . .4■> - ... . - . j Lis- Seimą laiškais sveikino Sv.iki -auksciausios menkys-; _ yyL . o-V t, • Juozapo- -D-^.v(New .Britam, 

; Coiui.), šv. Juoapė Dt;ją (Cie- 
I veland, Ohio) ir Kažįmiero 
LDr-ja (Elizabeth; — visos ■ 
. Susiviefdjiman atėjusios tik ką 

Mandatus Įtetfaėril delegatas.

kažkoks parafrazaviriias, kada 
galima pasakyti- ir be jo: “Kai 
įmenąs B jį. berašydamas nusi- 

' baste i
lės — pasidarė niekų rašymo 
piliurfaalšf/-,

.(Pabaiga) /

fibre

£

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DU L INED KOPLYČIOS

TĖVAS K i S D NŪS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

lotynų kalbą, pats studijuoda
mas teologiją lenkų 1888 m. Det
roite Įkurtoj šv- Kirilo ir Meto
dijaus seminarijoj, kurią vėliau 
lankė ir kai kurie kiti Amerikos 
lietuviai, vėliau įšventinti kuni
gais.

Mūsoto eeepML ar ■
MM3 aharrta w mz

] t 
U
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(Bus daugiau)
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Telef. 476-2345
TRYS MC9E9NIŠK0S KOPLYČIOS

AIKŠTĖS AUTOM OBUJAMS PASTATYTI

VANCE FU.\
1424 South 50th Avenue 

Cicero. HI. 60650 
Tei.: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ I.AIDOJDIO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir lai Jojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

11028 South we.-1 Hwy., Palos Hills, Illinois
IcL. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois



ŪKTU VOS Dl KIEKI, KALIUS c^afluiuuse .)XI1
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j A y?., Chicagoje.
/isiems padedu ..kariais! visoms grubiems svarbus, 
š avo turimų jėgų. Be:!

jeigu dukterims reikia šiek tiek 
padėti, tai jokių būdu negali 
prsiprašyti. Pavyzdžiui, reikli; 
.scena papuošti, kreipėsi i vieną* 
j kitą menininką, nekaip negaii 
priprašyti Atsiranda įvairių aiš

UAL BFTAT1 POP SAL*KflAL aSTATS FOR SALS

BUTŲ NUOMAVIMAS
. B NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

B NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM1 
Oi f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI*.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS £

;mutual federal savings
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

f212 W. Cermak Road Chicago, IQ. Tri. 847-7743

Susirinkimas
Or-

ganizacno*-pHsTųskrte -atstovus.
V rn< as’-Sa u»ošia

Š. m. balandžio 27 d. Jaunini • 
centro patalpose įvyko T totuw- 
Dvkterių Draugijos balius. Jo 
ną Krutulienė, balių atidaryda
ma, pasveikino baliaus dalyvius. 
Invokaciją — maldą sukalbėjo 
kun. Fabijonas Kireilis.

Šios draugijos pirmininke
Emilija Kiel:enė, pasveikinus ba Į kinimu ir pasiteisinimu, aišku, . . , -- ■ . J ‘ • t. _ . j pagerbimo d; ną su menine pro

net

GEGUŽĖS 19 DIENĄ, 

sekm-'tfienį turėsime “Gerosios 
Naujienos L’etuviams” radijo 
programos bičiulių ir klausytojų '

liaus dalyvius, pasidžiaugė, kad. 
nežiūrint kitų įvairių parengi
mų ir operoj nois ii mažesnis ' 
skaičius, kaip kitais metais Į ba ! 
lių atsilankė, bet vistiek dar ga-1 
ua gausiai atsilankė Atsilankiu
siems širdingai dėkojo.

Muziko Fausto Slrolio režisuo 
ta buvo suvaidinta operetė uV’rš j 

' Vaivorykštės”. Operetė tikrai įdo 
mi: su gerąja laume, piktąja ra
gana, nykštukais (mergaitės ir 
broliukai, ilgais rubais apsiren
gę. keliais šliaužiojo). Dekoraci
jos miškas, pilis ir kitokie at
ributai sudarė gražų vaizdą. Už 
operetės gražų pastatymą pub
lika gausiai atsidėjo ilgu delnų 
plojimu. Privačiai pasikalbėjus • 
su parengimų vadove Joana Kru 
tuliene, iš jos teko patirti, kad 
Lietuvos Dukterys visiems Herų 
viams, reikalingiems kokios nors 
pagalbos ir net piniginės pašal
pos skuba padėti. Kartais tenka 
patirti, net iš nukentėjusio, ma
žų nusiskundimų, bet Lietuvos 
Dukterys nekreipia jokio de-

nenorinč ų mums padėti. Tai 
kartais sv.sidaro skaudu ir grau
du. kad atsiranda asmenų, ku
rie nenori >u mumis koperuoti.

Buvo ir gausi loterija su ver
tingais daiktais. Ypač gražų savo 
pieštą paveikslą, vaizduojantį 
Lietuvos gamtą, padovanojo ku
nigas Domeika.

Sėkmės ir dar sėkmės Lietu
vos Dukterims!

Stanys Juškėnas

grama, karštais valgiais ir kiek
vienam atsilankiusiam bus įtei
kiama speciali dovana.

Įėjimas laisva auka. Svečių 
pagerbimo banketas pi-asidės 
1:45 vai. po pietų, 3617 W. 83 I 
St., Chicago, IL. 60652.

Dėl tran.Tic.lacijcs ir tolimes
nių informacijų1 prašemi skam
binti 735 1018.

ll " 'III ' -7 —

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS 

V

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St. 
(Town of Lak®) 

ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107

ŠAUDYMO PIRMENYBES
Vilniuje pasibaigė respubli

kos stendinio šaudymo pirmeny
bės, kuriose dalyvavo rekordi
nis dalyvių skaičius — 75 šau-j 

T . . . , Hal. IJauniesiems gerai apmokamas . . . . .Asmemne>e varžybose siurp- 
darbas pateikė Vilniaus 9-sios vi

lki gegužės 15 d. dar galima dūrinės mokyklos šešiolikmetis 
paduoti prašymą tarnybai Wa- — 
shingfone, Jungt. Paballiečiu Ko — 
mitele. Kreiptis . Amer. Liet. 
Tarybą, 2600 W- 63 St., Chica
go, IL. 60620.

(ELTA)

Lietuvių pensininkų išvažia
vimas i Holand, M-ch. Tulpių 
Festivalį gegužės mėn. 15 d. 8:00 
vai- ryto.

Visi turintieji bilietus festiva
liui renkamės prie Margu eite 
Parko bažnyčios punktualiai.

Valdyba (Pr)

ap-

— Pavergtų Tautų generali
nis susirinkimas Įvyks gegužės 
14 dieną, 7 vai. P NA, šiaurėje,

JAV R. L. BENDRUOMENĖ

V c

&

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

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

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

ALTo griovėjų užmačius? ; .
: 2. Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kiniuose.

y®Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCXA

I. BACEVIČIUS — BELL REALM ’
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-22X . -'

G. Kiela. Jis numušė 185 lėkš
teles iš 200, aplenkė žinomų 
meistrų rekordus.

* * *
POETO A. BARANAUSKO 

VAIKAI

Sovietu Sąjungos paštas išlei- 
J do specialius .vokus, skirtus vy.---

kupo Baranausko 150 metų gi
mimo sukakties paminėjimui.

Kairėje voko pusėje išspaus- 
lintas sukaktuvininko atvaizdas 
ir Įrašai lietuvių ir rusų kalbo
mis: “Lietuvių poetas Antanas 
Baranauskas — Litovski poet 
Antanas Baranauskas 1835-1902“

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE..

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

GRAŽI MOTINOS DIENA LIETUVIŲ SODYBOJE

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

3 butų mūrinis su garažu. • Pelningas 
pirkinys.

Didelis, grąžai įrengtas bungalow. 
’Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicanos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

jara rituotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTK 

4514 S. Talman Avė.
Tek 927-3559

SIUSKITE PINIGUS 
Į LIETUVĄ 

1 RUBLIS 
$1.85

(įskaitant perlaidą ir 
drauda)

Mažiausioji perlaida 30 rub- 
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigą 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, ku-'rios 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. Jis teisėtas ir apdraustas.

GRAMERCY
Shipping, Inc.

744 Broad St.

Ėst. 1947

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*80. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

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

Alvudo L. Sodyboje ,gegužės 
5 d. Įvyko gražus Motinos Die
nos paminėjimas, kurį atidarė ir 
pravedė Ajvudo pirm. dr. J.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878
i
i Adomavičius.* Alf. šidagis ir M. Naujalienė, 
] pritariant visiems dalyviams su 
giedojo Apsaugok Aukščiausis!

Minėjimui didelio džiaugsmo! vaujant A. širagiui ir M. Nauja. 
suteikė atvykę skautai akade- ■ lienei sugiedojo Marija, Mari-

i 
i

i

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

ENERGY 
WISE

aseeeesive mm of wfer

įnikai: Vida Vizgirdaitė ir Aud
rius Kirvelaitis, tarė nuošir
džius sveikinimo žodžius visoms 
mitinėlėms ibei tėveliams

šie geraširdžiai jaunuoliai Al- 
snide buvo visų dalyvių gražiai 
sutikti ir palydėti plojimais.

Tojiau j sek ė pačių aivudiečių 
programa: Litanijas ir giesmes

mayo įspūdingai .Motinos šir
dis.

J. Paulauskienė gražiai pas
kaitė savo kūrybos eilėraštį :> 
Saugok mus Marija ir kit.

A. Kivėnienė paskaitė: Moti
nėle mano miela!

Baigiant programą, visi vado-|
Į Parsiduoda gerame stovyje 

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

ja...
Kaip visuomet, čia vyko ne

mokamai matuojamas kraujo

Skirstantis nameli si, aplink 
girdėjosi pagseidavimai. kad tie- 
yaujant A. šidagiui ir M. Nauja 
lankytų... A. Liepa

lienė. Mąj. J. Tapiilionis patiekė 
įdomių prisiminimų iš Neprikl. 
Lietuvos kairuomenės gyveni
mo. ;

Bronė Bužinskienė padekla
mavo:: Mama, apie Tave svajo
ju ir paskaitė savo eilėraštį: Mo 
tinai!'

A. §idagis ir M. Naujalienč 
duetu1 padainavo: Toli už girių 
leidos saulė.

Gail. sesuo O. Ankienė dėklą- kius.

Į— Nortirsvestern -universiteto 
95 stuxi?in>tai pasodinti už gretų. 
Jie šūkavo ir užėmė administ
racijos įstaigą. Jie protestavo 
prieš universiteto investavimą 
pinigų P. Afrikos-ban^e-. s:

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Nuosevybės — kitur

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Mxt. GH-6917 ? |
fpr inįprmati^i^;

DEMESĮOU

Gaminu elektrines mašina
— Amerikos žurnalistas .JoyĮ les bulvėms tarkuot... h

Kas norėtų įsigyti, tepaskarm 
bina telefonu — WA5-4878.

Levine buvo suimtas Gdanske 
ir praleido kelias dienas kalėji
me su suimtais lenkais. Jis turi 
tikslių žinių apie Lenkijos įvy.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
^ei ruoiiatėa keliauti — kreipkitės J Lietuvi* Įstaigą:

American Travel Service Bureau-
tlTl S. Westurn Ave., Chicago, UI- 6064?

Telef. 312 238-F787
> Rtmokazu* patanuYlma* užsakant lėktuvų, traukinių, laivų krik 

ilM (erulaea), vienbučių ir automobilių nuomavimo rezerv&cijas; Parduodi 
ne kelionių draudimus; Organizuojame keliones i Lietuvą ir kitus ic/iMui 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj# ir teikiame forty 

*qsai.< Genomu reikalai*.
♦ Taupykite skrisdami Chartered lėktavaia, tik iriua reserviwq neu 

i anksto — pnei 45-60 dienu. * <

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai Įdomina gydy
tojo, rianomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimui.

Dc A. GuMei — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 190T 
metų Įvykius, Jablonskio ii Totoraičio jaunas dienas b 
luikrūpinimą —---------------------------------------

Dr. A. J. Gomes — DANTYS, jų priežiūra, sveikata te 
grožis. Kietais viršeliais ------------------------

Minkštais viršeliais, tik---------------------

Or A. J. Gnasen — AUKtTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
tMONfiS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik-

I8.0C

M.00 
n.oo

12.01

Galima taip pat užsakyti paštu. atsiuntus čekĮ arba 
'□oocy orderį, prie nurodytos kainos pri- 

iedast SI persiuntimo iUaldema.

NAUJIENOS,
tĮj, fe BAtrrMD n, cnciao, b:

GOVERNMENT JOBS. 
$16,559 — $50,553/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1-805 - 687-6000 
Ext. R - 9617

RENTING IN GENERAL
N u o m o f

Suaugusi moteris ieško mo
ters, norinčios gyventi dideliame 
bute su šeimininke. Skambinti 

733-1283 f

MISCELLANEOUS 
fvalrūi Dalykai

Noriu pirkti vartotą automo
bilį geram stovy. Prašau skam
binti vakare 776-8780.

DĖMESIO MEŠKERIOTOJAI

Parduodame naujausias meš
keres, kabliukus, tinklus, špū- 
les-“reels’’, “live bait”. įleidi
mus. Taip pat taisome. Atdara 7 
dienas. —i
Savininkai broliai Matulevičiai.

Windy City Fishing Tackle

——~ —

TOHNGTBAITTS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava.
(312) ,ib-d7OO

T

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

Kreiptis: A. LAURAITIS
4651 S. Ashland Ave~ 

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

Dengiame ir taisome visu rĮ^i 
šiy stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue ' 

Chicago, IL 60629
434^9655 ar 737-17E .

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745C
SL * *-- įiTaip pat daromi vertimaL .gimrri .̂ 

iškv^imai, pildomi ^pilietybės pįa- 
įSymai ir kitokie blankai. .

Ev«-$g Prrk, ’ IH. . 
40642 > 424-8654

Advokatai 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

Darbo valandos: Kasdien: nue

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162 ;

U4> West 63rd Str^ 
Chkxrs, UI 60621

ADVOKATU DRAUGIJA

ir y. BRIZGY8 
Darbo valandom • •• 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
leitadieniais pagal rusitarim^ 

4606 S. Kedile Avė. 
C h lopo, III. 60629

TeL: 778-8000

world on fire

šeštadienis - Pirmadienis. Sat.-Mon. May 11—13, 1985,




