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Pačiame Beirute vyksta kruvinos kovos tarp šijitu 
ir krikščionių, šijitų ir drūzų vadai išskrido į Da- 

miaską pasitarti su Sirijos prezidentu.

4ia neprų 
mėšlai v

UNITED ARAB REP 
^^^(EGYPT)^^^

Sekretorius Shultz ir A. Groiryka išvyko j Insbruką. kad galėtų 
aptarti Gorbačiovo ir .prez. Reagano susitikimą.

Įdėliais buria 
iios. tai Benin 
■'do Te go. G: 
vlrų jucdžiatr 
bet gegužė® 1

— Sekmadienio rinkimuose 
Italijos komunistai surinko žy
miai mažiau balsų. Vietoj 67% 
balsų, jie susirinko lik 31%.

NIGERIJA VEJA LAUKAN
700 000 JUODŽIU

Ryšium su vykimu ton oku
panto ruošiamom šventėn pasisa 
kyrnus ųž ir prieš; kito man min
tis pasiūlytūmūsų spaudai skel
bti pavardes tU laisvojo pasaulio 
lietuvių? kurie ten šventės me
tu lankysis, ir joje dalyvaus, 
nors tik'kaip žiūrovai-kiausyto- 
jai. Be abejo ,fą progą išnaudos 
generolo .Petronio , “Gimtasis 
Kraštas”paskelbdamas nevie
ną pavardę ir talpindamas tokių 
užjūrio lietuvių svečių nuotrau
kas.,. JeigU'^ali skelbti “Imta
sis Kraštas”, kodėl negalėtų ^to
kių svečių -pavardes i skelbti- ir 
mūsų išėjy^soš^špaudą ;
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Reikią, pasveikinti Amerikos 
Lietuvių Tarybos centro pareiš
kimą spaudoje, del vykimo okū- 
puGton Lietuvon į sovietų oku
panto tėn šiemet rengiamą Per
galės 40-mečhii ir tarybų val
džios atkūrimo Lietuvoje 45-čiui 
paminėti dainų šventę. Manau, 
kad tąs Amerikos Lietuvių Ta
rybos. pasisakymas yra paskelb
tas labai laiku ir vietoje, nes yra 
lietuvių, kurie nebodami bet ko
kių “pagraudenimų’ • — rengiasi 
ton šventėn vykti? Tiesa, daug 
tokių smalsių turistų keliones 
Lietuvon ’^šventės; laiku) atsisa-

SO VIETŲ KARIAI LEISDAVO AFGANISTA 
NIEČIAMS PERŽENGTI SIENĄ

Dabar sustabdė susisiekimą, apšaudo Pakistano 
pasienyje esančius afganistaniečius

atilokime 
kreditą^, usp: ‘ respub-
JikohgK-Tri, kas respublikono, de- 
mokršųi -— kas dęmdkra t o.

Amerikos lietuviai - demokra
tą i?-kurį it, vienas esu aš, neturi 
jokios centrinės lietuvių demok
ratu institucijosi'—'-- vadovybės, 
kurios . pareiga -būtų' ’ padaryti 
pataisą p panešimuose,- kai žymus 
demokratų ^partijos narys, ypa
čiai tbkip rango, „kaip senatorius 
Chr. Dodd ištiesia savo ranką 
ir labai opiems lietuviškiems rei 
kalams. D.ėl to radau reikale tai 
pastebėti spaudoje, kad nebūtų

BERLYNAS, Vokietija. — 
Prez. .Reagąnui pavyko įtikinti 
VakąijųiJEjiropos politikus, kaži 
“žvaigždžių karas” gali apsau
goti europiečius nuo sovietų ato
mo bombų., šiaurės Atlanto Są
jungos kariuomenės vadai prita
ria Amerikos planui. Tai esąs 
vienintelis kelias sustabdyti ru
sus ir apginti Vakarų Europą.

Bet V. Vokietijos, Prancūzijos 
ir Anglijos politikai nebetiki, 
kad amerikiečiai suskubs laiku 
pastatyti pakankamai satelitų 
sovietų atomo bomboms stab
dyti. Rusai iš Maskvos ar Gor
kio gali paleisti atomo raketas, 
kurios persimes 3.000 mylių ir 
pasieks Ispaniją. Amerikos sa
telitas laseriu galės pasitikti ar 
pasivyti šią sovietų raketą ir ją 
išsprogdinti. Bet amerikiečiai 
nesu kubs išsprogdinti atominių 
raketų, rš Rytų Europos galin
čių pasiekti Beną. Romą arba 
bet kurį pakeliui esantį miestą. 
Šios sovietu atominės raketos, 
nuskriejusios *200, 300 arba net 
500 mylių, išgriaus pusę Vaka
rų Europos.

— Hagoje popiežius buvo su
tiktas vaikų choro. Jis liepė 
jiems stovėti, pats atsistojo į pa
skutinę jų eilę ir kartu su jais 
giedojo. Popiežius ir vaikai bu
vo labai patenkinti.
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kalba su rirsų primesta Afgani
stano vyriausybe.

Nuolatinis Afganistano trem
tiniu apšaudymas rusu artilerija 
ar aviacija gali sukelti konflik
tą tarp Pakistano ir Krem
liaus.

ens ’F m- 
inkvcžimi 
ir prisikr

Preinjc 
tydamas 
niento. n 
mus, kur 
komu n is ! 
parlamente 
galia, tel 
partijų buvo galingesnė. Craxio 
vadovaujama socialistų partija 
buvo pasižadėjusi suvaldyti ma
fiją. šis žingsnis jau atliktas, 
nors suimtieji dar nenuteisti. 
Teismas ruošia bylas. Kad rei
kalas neužsitęstų, Craxi įsakė 
pravesti rinkimus. K 
ventojų nuotaikos bi 
kritusios.

Komunistai pralaimėjo. Itali
joj kemuirstai turėjo galin
giausią Vakarų Europos komu
nistų partiją, o dabar atsistojo 
antroj vieloj. Krikščionys de
mokratai gavo 35G visų paduo
tų balsų, o komunistams teko 
287; balsavusių.

Komunistams smarkiai paken
kė krašte vykusieji teroro veiks
mai. žmonių žudymas, bankų 
sprogdinimas .ir JAV generolo, 
pagrobimas žymiai pakenkė ko
munistams. Teroristų grupės 
vadinosi įvairiais nekaltais var
dais, bet policija ir gyventojų 
dauguma žinojo kas krašte 
vyksta.

Tuo tarpu dar nežinia, kokios 
bus pakaitos po rinkimų. Betmo

Pats gen. Zia prižadėjo gr 
žinti miesto valdžią žmonių i 
rinktiems atstovams. Gen. Z 
pagrobė Pakistano valdžia 
metais ir sušaudė premjerą.

Andrejus Gromyka atskris 
i Austriją, kad galėtų išai 

kinti prezidento Reagam 
reikalavimus.

ras Bctino Craxi. ma- 
nepatenkintus p&rla- 

arius, paskelbė rinki- 
is pagrindų pakeitė 
galią. Komunistai 
turėjo didžiausią 

koalicija visų kitų

ISLAMABADAS, Pakistanas. 
— Rusijos karo vadovybė, įsi
veržusi į Afganistaną, prisilai-' 
kė melagingo tvirtinimo, kad f 
Afganistano valdžia prašė sovie- ' 
tu karius įžengti į Afganistaną 
ir ‘Įvesti tvarką”. Rusų kariai j 
nesaugojo pasienio, bei leisda-j 
vo Afganistano pasienio sar-j 
gams saugoti krašto sienas.

šiais matais sovietų karo va- j 
dovybė jau nesilaiko šios melą-į 
gingos minties. Ypač stropiai 
rusai saugo kelius ir sienas* lie
čiančias Pakistaną. Rusams įsi-: 
veržtis j Afganistaną, apie penk-1 
tadalį krašto gyventojų išbėgo 
į užsienį. Dauguma bėgo į Pa- 
k is! ana. I k ista no wriausvbė 4.
leido aLbėgu.Jems apsigyventi 
.pasienyj)?. Padėjo pastatyti pa
stoges, įvedė elektra davė viri- 
nrui reikalingas priemones.

rebevo is A 
pasienio \arg: 
nos r ki’u v

Šį kartą sovietų artilerija daž
niausiai apšaudo Pakistano te
ritoriją. Praeitais metais visą 
metą rusai įskrido ar apšaudė 
Pakistano teritoriją tiktai 88 

šiais mėta;s 
pirmus 4 mėnesius rusai jau ap
šaudė afganistaniečius, esančius 
ra-kislanę^vnei 84 kartus. Matyt, 
•kad Afganistane esantiems so
vietų kariams įsakyta dažniau 
pulti afgantočius.

Gorbačiovas nujaučia, kad 
Afganistano .kovos turi pasbaigl 
ti Jis planuoja jas- baigti gali
mai greičiau, kad jam būtų lais
viau tartis su Amerikos prezi
dentu.

Dabartiniu metu Pakistane 
yra trys milijonai afganieėių. 
Jie paliko viską Afganistane, 
čia atl>ėgo seniai vaikai, mo- 
terys.

Neramumai prasidėjo 1979 
metais, kai sovietų karo jėgos 
užėmė Kabulo radijo stotį ir pra 
dėjo skelbti ivte 
apie sovietų karo 
mą į Afganistaną.

Laima kad ufcn. 
ž:s’a Mnskv s ] 
džiai AfganManui. 
soviehi karo v d c
I >a<k i sta no p s si e n y j

SXABJ occuntD

pareiškė, kad koalicija 
sustiprėjo. Reikia siekti žemės 
raScrmos, kaip buvo susitarta. 
Craxi yra pasiryžęs duoti žemės 
bežemiams laukų darbininkams. 
Jis yra įsitikinęs, kad žemės re- 
ferma apramins nepatenkintus 
krašto gyventojus.

Krikščionjų demokratų tarpe 
kyla mintis, kad jie patys galė
tų perimti vyriausybę ir pravesti k a-r t u 
reformas, bet dalis krikšč. df 
mekratų tokiu reformų nenor

prašymu atkreipti dėmesį į OSI 
veiklą. Senatorius pavedė savo 
štabui apie reikalą pasiinfor- ’ 
inuoti. (“Vėliau, kaip t’ik dėl 
OSI lankydama kongreso narius, ; 
Daivą Kezienė buvo nustebinta ! 
renaforiaus Dodd štabe geru 
orientaxriniusi OSI reikale”). 
Tai labai puiku. Bet aš manau, 
kad buvo laiško autorės Elohcs ; 
Vaišienės ir Daivos Kezienės ne i 
apdairumas skelbiant Amerikos Į 
senatoriaus įsijungimą į lietuvis- j 
kų reikalų gynimo komitetą,' 
kad ir tik “ad loc”, nepastebint; 
senatoriaus politinės partijos* 
priklausomumo. Kai • etnines ; 
grupės nori pasinaudoti senato- į 
rių autoriieitu ir : patarnavimais 
savo reikalams, tai nereikia už
miršti, kad sutikę etninių gru
pių- reikalų i gynime dalyvauti 
senatoriai atstovauja ir savo par
tiją. žinoma, jiems’visiems mū
sų lietuviškas ač:ū. Bet kai ateis 
jų rinkimo ar perrinkimo laikas, 
jie-norės ii- tų etninių grupių 
atestacijos — savo partijos var
du..Būtų naudinga, man atrodo, 
kad jau ir dąbąr, kai vienas ar 
kitas Amerikos politikierius, su
tinkamępfiš padėti^'ypačiai" de
mokratų senatoriaus Christo
pher Dodd kalibro, būtų mūsų 
publiį^^kaįp demokrates ir at 
žvni

WASHINGTON, D.C.— Vals
tybiniame Amerikos knygyne 
šiomis dienoms rasti 7-to šimt
mečio rankraščiai. Knygyne 
paskutiniais laikais atsirado di
dokas senų knygų skaičius. Tos 
knygos buvo gražiai įrištos se
nuose rankraščiuose. Dauguma 
specialistų nekreipė jokio dėme
sio į įrištus lapus, bet tyrinėjo 
senas knygas. Dr. P:lipe Knac- 
tel, senų knygų specialistas, 
pradėjo tyrinėti lapus. į kuriuos 
buvo įrištos senos knygos. Pasi
rodo, kad įvairiausių lapų būta 
didokas pluoštas. Senos knygos* 
buvo suraišiotos ir įrštos į ge
resnį popierių. Kada naujomis 
priemonėmis ištyrė rankraščius, 
tai nustatė, jog tai yra septinto 
šim (mečio

Pavyko 
rankraščiai 
pierių. Pasir 
VH-asis. ne 
rankraščiams 
dėsnius rankraščius, 
vielos mažesniems, 
rankraščių lapai buv 
mi kn 
narni.

rarKrasciai.
nustatyti, kad tie 
patekę į įrišamą pu

odo, kad Henrikas 
turėdamas vietos 

išnešti di- 
kad būtų 
u išneštu < c.
naudoja.

arba sudegi-

.’o psyeiave ir nr- 
Gana. bet Beninu
> v'e sienos ir
> iš'rg'i i Benino 
s t rovėsi per sie.

RO5LY, Italija. — Praeitą sek- Craxi 
madienį ir p|i inadienj visoje Ita
lijoje ėjo parlamento rinkimai. 
Visos politines partijos buvo 
įtrauktos į rinkimus. Pati di
džiausieji partija, turinti dau
giausia batų parlamente, pra
dėjo reikalauti koncesijų da
bartinėje vįįiausyhėje. Tai bu
vo komunistų partija, bet Craxi 
nenorėjo tų privilegijų jiems 
duoti. Be to, kai kurie krikščio
nys demokrtaai darė didelį 
spaudimą.

Craxi buvo pažadėjęs praves
ti žemės reformą ir suvaldyti 
mafijos veiklą Italijoje. Mafijos 
reikalas jam gana gerai vyksta. 
Didokas mafijos vadų skaičius 
jau sėdi už grotų. Keli krikščio
nys demokratai daro spaudimą 
į Oaxį, kad būtų sumažintos 
bausmės keliems suimtiems ma
fijos vadams. Kiti krikšč. demo
kratai pataria neskubėti su že
mės reforma.

vck’a. tai r 
vykusieii įu 
ma girdėto ir neg

— Popiežius stebisi kad dau
guma Olandijos kunigų yra 
priešingi popiežiui.

LAGOS. — Nigerijos vvriatr 
sybė gegužės 3 dieną įsakė 704 
tūkst. juodžių, nelegaliai atvy 
kusiu iš gretimų valstybių. B 
vvkti iki gegužės 10 dienos. Su
sisiekimas sunkus, radiias ne

— Philaddfijojc juodaodžiai 
užsibarikadavo savo name. Ant 
suorganizavo slaptą “kultą” ir 
stogo pasistatė apkasus ir pradė
jo šaudyt į po iciją, kuri iš heli
kopterio išmetė bombą ant sto
go, kilo gaisras ir sudegė 60 na
mu.

‘ praktikuojama “politinė diskri
minacija”, kalbant apie žymius 
Amerikos politikus — (respubli
konus ar demokratus, nutylint 

į jų partijos priklausomybę, kai 
' jie talkina lietuviškuose rėika- 
; luose.
i (Nukelta į trečią puslapį)

Vienoje sekretorius Shultz 
ilgai tarėsi su sovietų užsie

nio reikalų miirsteriu 
A. Gromvka.

Ska 
26 d J 
nes r. 
raštė". 
giail”. kaitime Imškė

kad į šti komitetą.
hoe” Pą^R^tyi^ėLylnui-.S' Uk
rainos ręikžūains; . V\ B?J kovo 
28 d. Įsijnpgė Connecticut serta\. 
torius Christopher Dodd. Sena
torius EJįklII- yra įtakingo .“Com 
mittee en Foreigįr-Belations'’ ha 
rys. Tame, laiške pastebima, kad 
1 i etų vių-i r.ūpesč i ai senatorių i 
Dodd nebe naujiena Dar toliau: 
“...Prieš metus kreipėmės į jį su

LEBANON
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ŠIS TAS APIE KOJINES

Pri<> 5,(M Ml nu tų ant kojy ne. bridge jaunuolis įsimylėjo be
siūta kaž ka^ panašaus į šian- I turu* mergaitę, virbalais ffieggą 
dieniu > kojino ir jokia žino- gusią kojine* paradvimui. Jau- 
gau> kūno dalis nepergvveno j nikaitis ilgai galvojo, kaip savo 
tap radikaliu pakeitimų^ kaip, būsimai žmonai finansiniai pa- 
i ė. v: įmania 1<’t\ bu kalboje. dėti, kol. išgalvojo pirmąją 
T^calcis I mexgimo masinu. Jis \ddino&i

Jei tikėli kojinių mokytiesiems I William Lev.
— kojinių lopšys yra Egiptas. Vėlesniais laikais pradėta ne- 
Archeologai tenai atrado kojine, šioti (avėti) spalvotas kojines^ 
kurios, kaip buvo manyta, atsi- i panašia^ į šiandienines.
radimas galėjo būti pneš Prancūzijoje atsirado ‘*bas cte

Taigų bendrai imant, jau apie Laine** arba vilnonės kojinės ir 
metų prieš inū>ų erą. taip praktiškos nešioti, kad pa-į
5/MMi metų, kai žmonių giminė vadintos ’‘taupumo kojinėmis”, 
rūpinasi kojų apavu ir naudoja" ! Iš čia ir kilo kalba apie pinigų 
si kojinėmis. i kojinėje laikymą.

Ne tik egiptiečiai, bet ir per. ■ Kojų dangos istorija nebūtų 
iai ir Kretos gyventojai 5000 me pįįna, jeigu nepaminėtume gar- 
taLs prieš mūsų erą say<> kojas , §įųjų asmenų, turėjusių kokių 
dengė kojinėmis. nors ‘"kojinių hobby27.

Is gaišaus istorikus Tacito su- Garsus prancūzų filosofas Vol 
žinome, jog germanai, kad ap- teris balnas Pocdame, Frid-!

taikiu.... sirbalais mezgė kojų 
oes.Taipgi garsioji Lady Darniu 
Lon, buvo žinoma, kaip dideliais 
kiekiais supkkinėtoja.... kredi
tan. Daugybė jos nesumokėtų 
sąskaitų šiandieną yra rodoma 
sename šilko fabrike San I^en- > 
cio pn? Caserty.

Paulina Borghese, Najx>leono 
L-jo sesuo, romiečių ponių pik-' 
tai pučiama už tai, kad neva ♦ 
nuoga pozuodavo skulptoriui 
Canovati, atsikirsdavo: “Ką jūs 
čia, kaip tai nuoga ? Juk buvau , 
kojines apsimovusi!.

Dvidešimtais metais Marlenė 
Dielritli garsiajame filme “Mė- j 
lynasis Angelas” rodėsi tik SU 
kojinėmis. .

šiandien nė mada fayorizuo- 
ja tiktai daiHas kojas. Svarbu 
yra taipgi ir tas, kaip jos yra pa
rėdytos, L y. kokiomis kojinė
mis papuoštos. 1 Senutėliai nai
lonai, sktabrinės vakarinės žvil
gančios kojinėsįvairiomis žvaig 
ždutėmis autos arba kitokiais ra
štais austos ir mūsų dienomis 
besąlyginiai yra būtino papuošti 
kojas, nes moters koja, kaip vi
sada, taip ir dabar tebėra vyrų 
dėmesio centtre.

— Ar girdėjai, kad Antanas važiuodami jie moko 
Marma visiškai užčiaupė burną

RUNIGAKSTIS m DAILI nu gaiso j

15 bu- kalbi.

BLobynos Didžiosios f avoritas 
užsimano papuošti savo naują

tu žinomą Petrapilyje dailinin-

s čia? — paklausė Kor-

— Ar grafas Anenkovas tun 
tokį paveikslą,?

— ‘ • KB
— Pu&u! Bet aš nenoriu,kad

veiksi^, kaip aš — kunigaikštis. 
Nupieškite man keturiolika apa*

NEGALĖJO PRISLMLNTI

Prie garsios aktorės priėjo val
gykloje vienas vyriškis ir klau
sia:

tauista mane prisimp-

NEPRIEŠTARAUKIM poli
OJAI

Maskvoj, bestatant namą, i* 
3 čk> aukšto nukrito darbinin
kas. Atvykęs miHcmmkas ap
žiūrėjo, pasiklausė širdies pla
kimo, pajudino ir nusprendė: 
— Nebegyvas!

“Numirėlis” lėtai atvėrė akis 
ir pusbalsiu sušnabždėjo:

— Netiesa!

saugotų kojas nuo kenksmingų I Didžiojo rūmuose, laisva. 
gyvačių, kilų šliužų ar laukinių 
žvėrių ir vabzdžiu įkandimų, sa- j 
vo kojas iki kelių apsupdavo į 
kailių arba odos juostomis.

Tuo būdu lokiena gali bū Ii I 
laikoma šiandieninių nailonų; 
pirmtakė.

Jonas Buteika

COMMUNIST 
PEACE 

CONFERENCE

sau 1

tai

Kas. jei ne moteris, yra viso
kio apsirengimo srityje naujo
vių išradingiausia išradėja. 

>■ Nieko tad nėra stebėtino, kad ! 
minėtos vokiškos odinės juostė* i 
lės netrukus: .pasirodydavo ant ’ 
Romos matronų kojų. T j

Romėnai nenorėjo apsileisti 
jx taipgi prattėjo bintuoti 
Jipjaš odinėmis juostelėmis. 
- Raišpėdės (Panty Hose),
-Sutinąs patobulinimas šiandie-: 
Oiiniu mini-sijonelių, populiarūs 
Įbuvo Romoje jau ankstyvaja
me viduramžiujė. Vadinta juos 
labai poetiškai — kojiniai balti
niai.
; Daugelis ano meto trubadūru, i 
aprengtų tokiais “raistopais”, 
.labiau skaičiavo (tikėjosi) vei
kią efektyviai vaizduojama blau 
tzdų apvalia forma, negu savo 
balso grožiu.

Renesanso epoclioje. pasiturį Į 
^turtingieji) nešiojo šilkines! 
■kojines, kurias palaikydavo auk- 

kojaraiščiais, juostelėmis, pa 
puoštomis brangakmeniais, lai 
buvo vienas ano meto vyriš
kos mados kanonas.
£ Savaime aišku, moterys neat
itikdavo. Anglų karalienė Elž- • 
bieta 1-ji kadaise gavo dovaną | 
rūmiškės damos, lady Monta-i 
gue, pirmąją porą kojinių. Do- : 
vana karalienei taip patiko, kad; 
dovanojusią gausiai atlygino rū-: 
miškomis privilegijomis.
Romantiškoji pradžia buvo pir 

mosios kojinėm megzti mašinos 
išradimo priežastis.. Panašu.kad: 
išradėjui pagalbon atėjo [>ats 1 
meilės dievaitis Amor's, XVII j 
amžiaus pradžioje, vienas Cam-Į

CHINA.

VISKAS- AIŠKU

— Tamsta skundiesi?kad kan- ■ 
kiną galvos skausmai, nemi
ga, skausmai nugaroje. Atsi
prašau, kiek tamsta ponia, turi 
metų?

— Aš tik trisdešimt penkerių, 
ponas dafctarc.

Aha, vadinasi,prie lo visko 
dar prisidėjo ir atminties nusilp
nėjimas.

PRIEŽASTIS
į kalėjimą^ 
klausia ka-

gerbiamoji

Kas tave atve<lė 
vargše žmogeli ?
lrrsk> lankytoja.

— Konkurencija, 
poniute.

— Ak, manau, jog tai biznis, 
monopolis?

- - Taip! Ir dar koks monopo
li! Valdžia, gamina tokius pat 
pinigus, kaip ir aš gaminau, 
ir to visko auka tapau aš.

❖ * ♦
SUMANUMAS

Tarnaitė dulkina kilimą.. Pro 
langą ž’ūri šeimininkė ir šau-

IT S AMAZING!

1‘‘istorikui” Damauskui?
'! — Nežinau,

naitikui padare, bet matai, kad 
► jis ir taduužėiaupė burną, —.at
isakė Maikis. Kai nesusitinki ke

Marma

nesakė, 
kad rengiasi Vilniuje dainuoti. 
Gal redaktoriui ir pasakė, bet 
.Šimkus Valerijonas nežinojo. 
Geriau iš anksto pašalinti, tai 
mažesnė gėda. Vasaitis buvo ne
paprastas skaitytojas . Jis buvo

ni?
— Labai gaila, bei tuo tarpu 

ne- y • b •
— Prieš porą metų mes bu

vom susižiedavę.

ar mes susituokėm?

Eas dienas su žmogum, tai jau ■ dešinioji Šimkaus ranka. “Tra-

tu tiek, susižavėjęs Marmąs elge
siu, užmiršai apie reikalą * pir
miausia pasisveikinti. Ta paskai
ta tave tiek sužavėjo, tu ja tiek 
susijaudinai, kad ji tau iš gal-

miausia sakei apie Manuos paini 
nėtus faktus, o paskui “Gerą die

kia: - ’
— Suduok smarkiau, Onute^J 

smarkiau! t
— Negalima,— atsako tarnai

tė.
— Kodėl negalima?
— Tada labai dulkės.

* * *
KARIŠKA SKRYBĖLAITĖ

Portsmouth, New Ilempshire 
valstijoje, moteris atėjo į krau
tuvę savo skrybėlaitės pakeisti.

Ji teisinosi:
“Kai tik pasirodau 

mane sveikina visi karinio 
vyno jūrminkai”.

gatvėje, 
lai-

SKIRTUMAI

Du vyriškiai sėdi restorane 
prie vieno staliuko.

— Reiškia, tamsta esi akto
rius. Aš esu banko dirt k torius 
ir turiu jirisipažinti, jog per pa- 
T.arąją d šimtmetį metų nesu' 
buvęs teatre.

prabilo aktorius su šypsena. — 
Aš daug ilgesnį laiką nebuvau 
Jtėlęs kojos į banką.

Recover b 
Golf BRU- ŪRNčH iKTb

fORflS BlOTlč 2D

fX Pilgrims perished sec/tuse
XTPEV BROUGHT ALOMG mo

uiau.
— Jeigu tu būtum buvęs “isto 

rijos” draugijos pasėdyje, ten ir 
tu būtum nusistebėjęs, kaip ke
liais sakiniais Marma ji prie sie
nos pristatė. Istorijos draugija 

j svečiams vakarienę paruošė, vėl 
tui, kati ateitu į susirinkimą. 
Prie stalo sėdėjau su vienu lie
tuvišką gyvenimą sekančiu žmo
gum. Valgydamas jis taip ir pa
sakė: — Du vyrai supartalino 
Dainauską, kad jis neturėjo, ką’ 
sakyti. Jis visai nieko negalėjo! 
atsakyti.

Kai baigė 6avo paskaitą, tai 
pats Damauskas sutiko atsakyti 
į klausimus, jeigu tokių atsiims- Į 
tų. Pirmininkavo vienas geriau
sių Chicagos lietuvis, buvęs gini 
naz jos direktorius. Susirinkimų 
tvarką vedė gerai. Parnaausu 
vieną klausimą paklausė Mąs
lioms. bet kai atsistojo Marma 
ir pasakė, kad šiuose pačiuose 
Daniuose kardinolas Zamore pa-' 
sakė, kad lietuviai buvo pakriks- j 
lyti 135 metais anksčiau, negu 

i Jogaila juos krikštijo, tai Dai ‘ 
Į nauskas neturėjo ką atsakyti.. 
4 Prieš porą savaičių šitas klausi- ; 

mas buvo aprašytas “L. Lietu
voje”. Damauskas turėjo būti 
skaitęs, o pirmininkas žinojo, 
kad apie tai plačiai buvo rašyta 1 
’r “Dirvoje”, ta Damauskui ne* [ 
buvo kas atsakyti. Gali sakyti, 
kad Marmos iškelti faktai baigė 
susirinkimą, o Ehinauskas turės 
skubėti prie “L. Lietuvos” pasi
skaityti, kur ten buvo parašyta.

“L. Lietuvoje” ras ir daugiau 
naujų dalykų, tegu skaito rr m o-; 
kosi. Istorijos vrisą laiką turi 
mokytis.

jViata” Viinšuje pakenks laikraš
čiui.

— Pakenks vienam, tai bus ki
tas, atsakė Maikis.

— Ne taip lengva naują lak- 
raštį pradėti. Teisybę pasakius, 

; buvo ir obalsi aptarę. Norėjo 
■ įrašyti “Visų šalių proletarai, ' 
Vienykitės”. Dabar nuo šio ©bal
sio atsisakė Vokietijos socialde
mokratai, atsisakė prancūzai, ne '■ 
vartoja jo lietuviai, bet vartoja 
tiktai komunistai. Vieni manė, 

,kad Įdėjus šį obalsį patrauktų 
dali lietuviu prie naujos socia
linės tarybos.

— Bet te obalsio nevartoja 
; — Ne Vietoj jo naudoja prak 
tiškesnį. Paskutiniame numeri- 
je, nutarė įdėti praktišką obal- 
sį: Socialinių reikalų veikimą 

; paremk auka, užrašyk paliki- 
i mą”

— Neturi teisės tokio obalsio t 
, rašyti, tai nusikaitimas. — tarė 
. Maikis. — Jeigu paprašo paliki

mo, tai atidaryk duris ir vyk 
laukan.

O kas gi ien buvo? Gal ir 
aš nepastebėjau? į

— Ten aprašytas posėdis, kaip * 
V a sa it i s r G r i gus paša tinti H 
L. L.' — redakcinio kolektyvo !

ir iš viso atg mimo sąji*džk> 
Pats Rimkus * niaukė posėdį, kad 
aptartų reikalą * * /

Šimkus šerną, iis negalėjo* 
Ižlo šaukti. — atsakė tėvas j

KODĖL R.AŠ0 ?

Rašytojas X. Mbnsarrati, pa
klaustas, kodėl rašo knvgas, at-7 O z

sakė: •_

— Tai vienintelis dalykas, ’ku
rį sugebiiAIėginąu. būti».jūriniu; 
ku, bet nesisekė, taip pat nesise
kė advokatauti, vakhpinkanti 
ir net elgetauti. T

RUĘTĄ PRIEŽASTIS

— Kaip? Ateini viena, bran
gioji- įj kur tavo vyras?

— Aš tyčia .palikau ji namie, 
nes, būdamas nuobodžioj drau
gijoj, ]Ts taip žiovauja,kad man 
būna tikra gėdą.

NIEKO DAULAU NETURĖJO

Į New Yorko uostą atplaukė 
laivas, TaĮp* .išlipusių ’keleivių 
buvo ir vienas"rietūrtmgas ita- 
ta.

— Prašau atidaryti lagaminą, 
— tarė muitifliakžs.- - -

Italo lagamineĘvbuvo vieni 
marškiniai ir-gabaliukas džio
vintos dešros. C ‘

MINTYS IR ŽODŽIAI

— Aš.visada sakau tai, ką tu- krašto.

paklausė nustebęs muitininkas.
;— Jeigu būčiau turėjęs dau

giau, tai n^iūčiau palikęs savo

VEIDRODIS IR BEŽDŽIONĖ1 24.50

paii-

Tai tie patys laikraščiu leidė
jai, kurie prieš 5 metus norėjo 
gauti patikimus ir atiduoti ru
sams, o dabar patys nori 
kimais pasinaudoti.

♦ Nieka« kita liek nepagrei- 
lina moters suknelių išėjimą iš 
maduB, kaip jos vyro algos pa-, 
kėlimas.

• toad arklį sega, ii varlė ko
ją kelia.

• Vaikui puutanL aniolas pa
galvę pabruks, saliui krintant, 
velnias akmenį pakiša.

..^vuiuu m-* Kvailiai skuba len, kur air 
dį. Svarbu, kad vįfftg.įkaityto;a ,Selai nedi-įsla.ęili. , |
parvažfęiįo iš ViftTĮįbs*ir’į?«|rvė‘ 
žė dideK atsišrHikhiflą, kuriamožė dideK at-uš 
aiškiai paras 
“Traviatą" d 
akoinponavA 
dainuojant. X 
pirma, negu

nava, o Vasail.s 
ti' gTdėje jubs 
sri pasalinti jaoo 
ie naivažiuos. TŠ-

• Kelionė yr* praktiška mo
kykla: pąmoko kaip išleisti pi
nigus.

• Svarbu re zmegaus liki. i 
nius o tai. ka'p žmogus sufnfka I 
savo likimiį.

Beždžionė, veidrody pamačiusi savo veidą, 
Baksnoja tylomis čia Meškai koja: • \ f
“Žtfirėk, bičiule — šnabžda, — < y’ •
Kokia biaurybė baidyklė vapalioja? " t

Ir kaip ji šaipos vaipos ir koki jos šuoliai!
Iš apmaudo padvėsčiau,
Jei bučiau ir ašai tokia gražuolė. <
0 betgi pripažint turėčiau, —
Yra tokių ir mūsų nevalių, — t

jkg net pirštais suakaityt galiu”. — f

“Užuot tau bičiules akaičiuoti, vargti. f
Ar ne geriau, bičiule, j save pažvelgti?” - 
Atsakė jai Meška. - j-

( MeĮkos.bel patartimis — tik tuščia šneka. .* ■ ?

Vapalioti — vapėti, niekus kabėti
Nevalus — nedailus, nešvarus. -A. •

2 _ Naujienos, Chicago, 8, 111. May m. 1^5
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PASTABOS IŠ TOLO. 
r įį, -auk- —

i Vokietijosj Bavarijos provincį-
I ioje. Dillingeno mieste 1947 me

lais saurio jnėn. H d. Perrašau 
čia ištisai visą koncerto progra
mą, iš kurios skaitytojas matys 

. kurie menininkai programoje da 
| lyvavo ir ką atliko.

1, F. Chopin — Polonezas As- 
dur, F. Liszt — Ro]>sodija Nr.

10. Aleksas Mrozinskas (forte
pijonas). ’

2. Thomas — Arija iš operos 
“Mingon”, K. V. Banaitis — 
Savo skambančia daina, VI, 
Sabaliauskienė (sopranas).
3. I-Albeniz — Malaguena, G. 
Fą”re — Sicil'iene, Daniel Van 
Goens — Srherzo, Mykolas 
Saulius (violenčelė).
4 J. Gaubas — Ulijona, Koe- i 
nemmann — Kaip karalius ka-j 
ran jojo, Vytautas Bąkūnas 
(bas — baritonas).
5. J. Brahms — op. 25. — Kvar 
tetas G-mol III ir IV dalis, P. 
Mariukas (smuikas), S. Gab- 
rijolas (altas), M. Saulius (vio 
lančelė), A. Mrozinskas 
tepijonas).
10 min. pertrauka.
6. Fr. Chopin — Ruduo,

R. Leoncavaho — Arija iš op. 
“Pajacai”, Stasys Baranauskas 
(tenoras).
7. S. Rachmaninof — Preliu
das, Danutė Nasvytytė (išraiš

kos šokis).
8. J. Halvorsen' — Passacag- 
lia, P. Mariukas (smuikas), M. 
Saulius (violenčelė).
9. F. Chcpin — Etiudas, Danu

tė, Nasvytytė (išraiškos šokis).
10. Kl. Griauzdė -- Alutis, L. 
Baumann — Korsarų dainą, 
K. M. Weber ištrauka iš 
op. “Laisvas Šaulys”, Vyrų cho 
ras — veda J. Štarka — r . _ 
pijonu palydi A. Mrozinskas 
ir H. Wieser.

(Atkelta iš pirmo puslapio)

Pagaliau koncertu, kękio čia 
nebuvo: operos solistės Reginos 
Žymantaitės -— Peters rečitalis 
1J86 metų vasario rrėn 9 d. Los 
Augelės lietuvių parapijos salė
je. Niekada čia, Kalifo,-nijojeJ 
vena žymiausiu lietuviu sotis-' 
čių — Regina Žymantaitė — Pe-) 
teis, nekcncertavo, dėl to buvo 
teveik staigmena, kai Amerikos' 
Lietuvių Tautinės S-gos Los 
.Angeles skyriaus metiniame su- Į 
virinkime, š- m. -balandžio mėn.i 
28 d. skyriaus pirmininkė Rūta 
Šakienė tarpe kitako paskelbė 
kad 1986 m. vasario mėn. 9 d.

salėje bos žymiosios lietuvių so
listės Reginos Žymantaitės — 
Peters koncertas,' pirmą kartą 
Kalifornijoje Atrodą, kad labai 
daug- pastangų buvo padėta at
kviesti garsiąją solistę Žyman
taitę — Peters koncertui į Ka
liforniją; ALTS-gos skyriaus pir 
mininkės Rūtos Šakienės, ir Tau 
tinių Namų pirmininko Jono 
Petronio, daugelio kitų kultūri
nių-, apreiškų rėmėje-. J

* * ♦

Prisiminus ALTS-gos Los As- 
geles' skyriaus ^abai artimai 
bendradarbiaujančio su Ameri
kos Lietuvių Taryba) metini su
sirinkimą, jame buvo išrinkta 
(perrinkta pernai; metų) valdy
ba: pirmininkė Rūta Šakienė, 
vicepirmininkai:' J.' Petronis ir: 
Dovidąitis, iždininku Ramūnas 
Bužėnas. naujai darinktas penk
tas valdybos narys Vyt. šešto
kas. . •

Revizijos kamisija liko ta pa
ti: pirm. Vincas Juodvalkis, sek 
retorius — Edv. Balceris. narė 
— Janina Čekanauskienė.

Atrodo, kad ir sekančiai ka
dencijai- Tautinės Sąjungos Los 
Angeles skyrius liko labai gero
se rankose, ypačiai kiek tai lies
tų Amerikos Lietuvių Tarybos 
veiklą. O be to, stebint iš tolo, 
to ALT S-gos skyriaus santykiai 
su visomis kitomis lietuvių orga 
nizacijomfe Los Angeles lietuvių 
veikloje labai' geri.

Buyo koncęrtas kokio dau
giau niekad ir niekur nebus. 
Lietuvių konc^-t^s ^5 grieš be
veik jau 4Q įnėtiiĮ“cįypakmėįe” 
stovykloje į— lageryje/-V^akįrų

(for

Hixes vaizaas is Panemunės žiūrint

na —1963 m. rugsėjo mėn. 11 d. 
žuvusi eismo nelaimėje Cleve- 
lande.

Mielam prieteliui Henrikui Mi
siūnui mano nuoširdi padėka už 
to “masinio” koncerto Dillinge- 
ne (1947 m.) pris'minimų paža
dinimą netik to končerto daly
viams bet ir išviso anų dienų ir 
vietų gyvenimo atkūrimą dabar 
jau dingusį tolimoje praeityje, 

j H. Misiūno, teigimu, vien tik 
j Los Angele^(kur jis;ir aš gyve- f a)’per spausd:nimą;-įiėtferiškoj 
| neme) —? dar ir uendien esą

/ V11V| apie 30 lietuviu anuo laiku (1947 forte-1 “ ’ -- ~ • •i m.) gyvenusių Dillmgene

j

Pasinaudojau to koncerto prog 
rama, kurios kopiją man perda
vė to koncerto (Dillingene) da
lyvis, ilgą laiką buvęs Dillingene 
lagerio gyventojas, o kas svar
biausia — buvęs ir to lagerio lie W O
tuvių komitete švietimo vadovu, 
didelių dailės meno gabumų vii 
nietis patrijotas Henrikas Misiū 
nas, dabar jau daug metu gyve
nąs Los Angeles. Jis gerai paži- 
noo ;tame lageryje gyvenusį ir 
šio koncerto programoje dalyva-Į \ 
vusįj mano >rolį Vytautą Baku- j

GIMINĖS
Em. Gorinienė

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

3 Pagalba giminaičiam miru
sio nario.rar.dos Lietuvai’’.

Šio Susivienijimo tikslai:
1 Tautiškai dvasišką apšvieti 

! mą platinti dėl savo viengenčių

kalboje knygų ir knygeliią, kaip 
pasaulišku taip dvasiškų- nesi- 
priešinančių musų svenjam ti
kėjimui; b) per uždėjimai skaiti- 
nyčių (bibliotekų) mieshiose ir 
miesteliuose, kur randafei atsa
kantis lietuvių įkaičius. •

2 Pasirūpinimas apie lietuvių 
gerovę dorišką ir medžiagišką 
per uždėjimą lietuviškų moks- 
lainių ant pamato katalikiškos

■tininkų “'motina” buvo Ramona Bažnyčios ir Įsteigimą jiętuviš- 
Afrika. Policija ją nuvežė j nuo- kos’biržės (biuro) dėl ęūitbinin- 
■vadą apklausinėti. kų, bedarbei užpuolus.

Kitais žodžiais, ideališkieji tau 
tinęs kultūros kėlimo ir tikėji
mo siekimai buvo pastatyti pir
moje vietoje, brolišką savišal- 
pą paliekant trecioje.

Čia-mątomas skirtumas-lietu
viu kalbos^lyginant Juo^o Pau-

r : Į > • .. -
® LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mekf 
nu metrašti*, Jame yra vertingi, niekuomet nesenrtą, Vta«. 

SnėvM, Igno šlapelio,, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko? 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* fr V 
Meilaus įtraipsnlai bei' studijos, Iliustruotos nuotraukom!? 
M. K. Čiurlionio. M. Audrio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir 
kūrybot poveikdaU. Jo5 pu*L knyga kainuoja tik SX

> DAINŲ M ENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir ta 
Snh| lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie datai 
švente* bei Jų Istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir Dedainuojtn 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtūiumi ir surinktais duomenim?? 
bei užkulniais. Studija yra 151 pusi., kainuoja IX

9 VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
ta* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauss^ 
gyvenimo bruožą aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buities lit* 
ra tūrinė studija, suskirstyta .skirsneliais. Ta 205 puslapių knyr

BoTnlaĮ p&raiyta ftudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalu** > 
Labguvos apskričių duomenimis ApraiymaJ įdomfi* Kekrlacai 
lietuviui. Leidinys Olrustruotu nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
Titavardžių pa vadinimas b jų rertfnlal f vokiečių kalbą. Laba' 
naudingoje X35 pusi knygoje yra flytyrtstų UmMaplt Kaina S*

> K4 CAUMtS LiMM. ralytnjoa Petronė^* Ortataftėl atr 
minimai Ir mintys apie timenli b dėta* nepilt Uetuvoje Ir pir 
maišiai* bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapio

“LAISVĖ” DŽIAUGIASI “NEPOLITINIAIS 
KUNIGAIS

Maskvos ruporas Queens,1 bešališką apaštališką veiklą 
.v ork^, “Laisvė” vasario 1 d. į 

numeryje <l.’.iaugia.vi prorežimi-l 
iriais kunigais L etuvoje.
Laikra'tis pam ui 1981 m. rugį 

piūčio 27 d. Vilu aus šv. Petro 
ir Povilo bažnyčioje įvykusį in
cidentą, kad bažnyčios klebo
nas dr. P. Vaičekonis mėgino i 
neleisti Pociūnėlių kunigui An
tanui Jckubauskui sakyti pa
moksle;
jo kunigus kalinius Svarinską iri 
Tamkevičiu.

Pasak “Laisvės” “tokiu kon. ‘ Ifliktų Lietuvoje dabar daug. Ku ja apie drauge su kun. Matulio- 
rijoje besklarbuojanitieji vado- niu suimtą ir nuteistą Romą Že- 
vaujantys dvasiškiai, ta*Pg* jsu maitį. Gimęs 1965 m., jis buvo 
nesni kunigai, kurie jau pokario] zakristijonas kun. Matulionio 

bažnyčioje.
Romus Žemaitis buvo apkal

tintas “pasipriešinimu polici
jai”. Prieš tai jis turėjo keletą 
konfliktų su valdžia ir jam bu
vo neleista laikyti baigiamųjų 
'■.gz.minų.

Kun. Matulionis ir žemaitis 
buvo patraukti atsakomybėn už 
procesijos Kybartuose, 1984 m. 
Visų šventų Dieną, organizavi
mą ir pravedimą.

ri nupuola su criginalios kr 
čior.ybės idėjomis...

Tai padėtis, apie kokią 
pr.-'š dešimtmetį negalima 
vo įsivaizduoti,
pilnas sta'gmenų, gyvenimas 
na 
ba

rio melu jis paminė-

metu baigė Kauno kunigų semi 
nariją; jie nenori tollruoti la
biau atsilikusių kunigų politi- į 
nę veiklą stoja už nepolitinę,

kščio-kun A. Varnagirio 1335 
metų Susivienijimo konstitucija j 
su kun. A- Burbos. j

Ši konsctitucija sudarė pagrin-l 
dą organizuotis Susivienijimo J 
kuopoms, kurios netrukus virto 
pamatiniu organizacijos pavida^ 
lu. Narių pareigų skyriuje de
vintas posmas salvė: ‘‘Pavieniai, 
gyveną kokiame miestelj je turi 
rūpintis uždėti lietuvišką drau-

k-J

net 
bu- 

bet gyvenimas
ei”

savo keliu.” (Originalo kal- 
netaisyta).

* * *
ROMO ŽEMAIČIO

TEISMAS

Miunchene ‘leidžiamas biulet 
t:nis “USSR News Brief” va
sario 28 d. numeryje infomiuo-

ELTA

— Indijos policija suėmė sichą 
Naragj galingą advokatą, kuris 

gystę. Jeigu to negalima pada-į' organizavo sprogdinėjimus prieš 
ryti, tai pavieniai turi padaryti 
Susivienijimo kuopą, kuri savo 
tarpe aprenka vietinį vieną per- 
dėtini, kuris galėtų reikale susi
nešti su Susivienijimo vyriausy 
be. Kuopa gali susidėti, kad ir iš 
trijų narių”.

(Bus daugiau)

dabartinę vyriausybę.

— Keturi rusai norėjo įženg
ti į Amerikos ambasadą Mask
voje. Trys buvo rusų policijos 
usčiupti, sunkiai sumušti ir nu
vesti į policies centrą. Vienas 
įžengė į ambasados namą. •

I

•— Vyriausia Filadefijoj maiš-

JA Y DRUGS VAISTINE

— Gary Datson ir Cathlen. 
Welb kalbės CBS radijo bango 
gomis amerikiečiams. Jiedu pir 
mą kartą lures progos susitikti 
ir išsikalbėti.

į 2759 W. 71st St., Chicago, BL
j * RŪPESTINGA’ IŠPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL- 
f • DUVYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS
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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 iHLĮJONUS doleriu 

apdraudų savo nariams.
SLA - apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

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

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

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metama 
kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai naselbes i SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:

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

Sekmadiamiaia nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vai. va
D. ZCHLMAN, B.S., Registruotas viistinlnlis

Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow 
■> reach for EX-LAX tcnight.

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 is 
“The Overnight Wonder

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

TeL (212) 563-2210

Inl UODAS JUKSYS, 
EO metų studijavęs, kaip

bet kainuoja tik IX

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revollncfonlerlua, nererprw 
?*i fr klaidingai interpretuojama# gyvenime fr ^otitikojel tik 1* 
fitrglo Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po» 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui fcnogaua t«Ir* 
Kayfa y~a didelio formato, 265 pualapių, kainuoja W.

< IATTXIN1S NOTTLkS. H. 5kwčenko ktryba. J. VahdSt 
M* pat tarytoje yra W K*!na »

yaygM fixwamos RaiJ!««c»a, 1TW 5<. BakrtM IV, CW«aj< 
jaBiS Qri0| VhHcrm

(JI tomu -------—----------------------------------------- —____  IIO.OO

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl. —_____________ 56.00
II dalis, 229 psl._____________________________________56.00

3. Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL  55.00

4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. 55.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psL  |4.00

6. J. Venekvoa, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

p&raAė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kai Bet kada Ir 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. BL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarš 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimui 

tr patarė mums toliau studijuoti.

IM KJeti vtrWi<L Putai n

60 PA 12.00
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$40.00
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vienam menesiui -
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jix moniha, $12.00 per 3 mcmths. In.___
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$22.00 per six months, $12.00 per Į 
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Nuo sausio pirmoc dienot 
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vė, 1739 So. Halsted Street, Chicago, 
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MiVas Šlifas Riverview Parkas (aliejus)

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu* ,
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DR. A. BUTKAUS “VALDŽIA” BAIGIASI

Dr. Antanas Butkus, daug rašęs LB-nės reikalais 
prieš dešimtosios — dabartinės Tarybos rinkimus, buvo 
išrinktas Krašto valdybos pirmininku.

’ Savo svajonių vedamas, jis žadėjo išlyginti LB san
tykius su ALTu.ir sųtvakyti suskilusią B-nę šiame kraš
te. ..Say pažadų jis neįvykdė ir hebėj vykdys,, tačiau, atro
do, gyvenimo pangoiąjjisjbtfe f avęs heblbgą. Po savųjų 
patyrimų, dabar jiš; galės apšviesti, kad kiti būtų atsar
gesni su svajonėmis/ ką nors pakeisti frontininkų užval
dytoje LBmės organizacijoje.

Jau anksčiau girdėjome dr. Butkaus prasitarimus, 
kad esąs “politrukų” suvaržytas, bet ką jis šiemet parašė 
“Dirvoje”, manyčiau, yra naudinga žinoti visiems lie
tuviams.

Vasario 28 d. “Dirvoje” jis rašo: “LB steigėjai ne
įvertino vietinės situacijos—čia esančių politinių - visuo
meninių grupių bei socio-ekonominių draugijų. Tuomet 
buvo galvota, kad visuotina, demokratinė ii apolitinė LB 
gali ir turi apimti visus Amerikos lietuvius ir kad jie to
je B-nėje gali ir turi dalyvauti ne per savas organizaci
jas, bet asmeniniai. Deja... Netrukus Įstatyminės galios,
bendruomeninių potvarkių vykdymas tegalėjo pasikliau
ti tik gera žmonių valia”.

Ten pat jis rašo: 
steigėjų vilčių. Toji Sąjunga Įsteigta bendruomeniniu 
pavyzdžiu, atseit, asmeniniu dalyvavimu, o ne per vei
kiančias jaunimo organizacijas.... Tektų rimtai pagalvo
ti. pasveirti surenkamas, (išleidžiamas. T.T.) levas ir už 
jas atliekamus darbus ir pamėginti tą veiklą perorgani
zuoti, į ją tiesiogiai įtraukiant veikiančias jaunimo or
ganizacijas”.

Kaip matome .dr. Butkus šiuose savo punktuose, šim
tu procentų pataiko Į išeivijos išbandytą ir reorgų siū
lomą federacinį LB-nės organizavimo principą.

Škyrėlyje “Neįgyvėn&nlftš VišūėtifturnM’\ 
kus nepasako nieko naujo ,tik patvirtins, kad sėfib= 
ji ateiviai neįsijungė į B-nes veiklą, nei ^dipukai’’ štojfe 
ALTą sudarančių organizacijų eilėse’1.

Politiniai reiškiniai “apolitinėje” B-nėje, anot tfr. 
Butkaus, yra natūralu. Bet tanų jo ftitmyiriti, teiksiliftga

| ir natūralios tarpgrupinės varžybos:
“Deja, to nėra. Vietoje to mūstidse susidarė “bofi- 

druomenininkų grupelė”, kurie mano, kad tik jie žibo 
tikrąjį B-nės kelią, tik jie, ar jų patikini! asrfieiiys gali 
tai B-nei vadovauti... neužleisdami sprendžiamo bateo
kitaip galvojantiems. To pasėkoje per paskutlriius 10 =-= 
20 metų iš aktyvaus bendruomeninio darbo pasilfaitkė

$4.oo j eįjė visuomenininkų, kurių galvoseria skiriasi nuo “beft- 
druomenininkų grupelės galvosenos. Taip susidūrė or-

— ; ganizuota “pozicija” be organižūOtOS “opdžicijos”. To-
ZZ $5.oo (kieje vienašališkoje situacijoje be ‘‘tlki-ųjų bondfWfte-

--a’ nihinkų grupelės” palaiminimo surikti patekti į Tarjrfeg;
$48^' o dar sufikiau į jos valdomuosius ofgabus. .. Šiuo ritėtu 

ZZ $28J» ’ didieji partijos šulai patys į vadovaujančias LĖ nebepre-
teriduoja. Vietoje to, jie veikia paslapčia, orfftnižiitidS- 
rrii per kitus asmenis jiems patikintų kandidatų į Lfi iš
rinkimą ir po to jiems lojalaus kandidato išštatyitią į MV 
pirmininko postą - - Pastaruoju ritėtu lyg ir pritrūko 
jiems aklai tarnaujančiu kandidatų... R i

| ... . . , . J
' Taip dr. Butkus; tik savo kailiū patyręs; parašė tai;; 
ką “Naujienos” rašė jau prieš dešimtį metų. Žinoma, jis 
dar neišdrįso parašyti, kad “bendruomenininkų sinedrio
nas “išrinko” V.Kamantą net PLB-nės pirminingu, o šis 
buvo tiek “išmintingas” kad pareigas pradėjo nebelauk
damas Toronto suvažiavifrio “formalumu”. Dėl “aklai 
tarnaujančių kandidatų” trukumo nereikia nusiminta 
jei čia jų neatsi’Aftda,tai kol LB-riė “sėkmingai kovos 
VLIKu ir ALTU,- tokių karididatų parūpins Petronis

Kovo 7 d. “Dirvoj,e”, rašydamas, apie, “neišnąudoja,- 
mą demokratinį momentą”, dr. Butkus taria: “Kadąrigi 

! JAV LB rinkimuose dalyvauja tik apie 10,000 lietuvių ir 
jie neturi galimybės balsuoti už panašiai gaivojtintį kūri-' 
didatą; nes jo nepažįsta, pastarajam iš anksto nepareiš; 
kus savri nusistatymo, tai, dėjti; tenka pasidaryti viėnin-.1

(telę išvadą: “JAV LB Taryba nriedtštdvaūja datigumdš. 
lietuvių huofrionėš”. "Z N

Tatai “reorgai” jau senai (virtinė, neš 7,000 balsa
vusių iš kelių šimtų tūkstančių šio krašto lietukų, yra ne, 
kas kita, kaip musė net ant jaučib rago, tariūfFty “mes 
ariami” Tik tokį mandatą dabar LB-riė teturi'tvarkyti kariia. Viešai apie tai paskūitėme E. ČekienėS.JĄV LB 
bendrąją išeivijos veiklą.

Dėl darbo pasidalinimo dr. Butktuš Visai neūžsiirie-

“Jaunimo Sąjungos nepateisino

I. PUŠĖNASKOVA IK MEILĖ
LIETUVOS LAISVĖS koVtj ftfjMAMŠ 

(Tęririysj

Ar ne Vistiek, kokiu būdti pasisavinsi: ar 
parduodamas daug brangiau, negu pats mokėjai, 
ar stačiai tuos pinigus pasiimdamas iš kitos kiše
nės, kai tų pinigų savininkas nieko apie pasi
ėmimą nežino. Jei ką nors parduodamas gavai 
dešimt litų daugiau, negu tu pats mokėjai, tai yra 
tas pat, jei tą dešimt litų tu būtufnei ištraukęs 
jam iš kišenės, nes vienaip af kitaip jis dešimties 
litų neteko. Visi žmonės negali būti vagys, nes
visi vienokiu ar kitokiu būdu naudojasi kito tur
tu, jei tik gali. Tai ir tu, vaikeli, pasiimk ir džiau
kis, jei tik gali, saugokis tik nepakliūti, žmonės 
yra kvaili, nesupranta, kad vagystė yra tik tuo
met, kai prievarta kas nors ką nors apiplėšia; gi 
tokios prievartos daeina iki žmogžudystės. Pats 
Dievas liepė izraelitams pasiimti auksą ir bran
genybes iš Egipto, kai jie ėjo į pažadėtąją žemę. 
Bet žmogų užpulti, sumušti, nužudyti, negalima. 
1'ii Žudytojo kraujai šaukiasi dangaus keršto.

viso ko parsinešdavo — ir grūdų, ir 
miltų, ii du nis ke|alų, ir puikios rūkytos mėsos, 
ir dešrų ir ’:r.ių. Kai Vincas paaugo, motina 
; u mr/a’ o ir B rtriflrtia vogti, kad jis jai padėtų

AM’&lš

Ištraukos iš eilėraščių knygos 
Balsas iš laisvės kapo

pateikiu keilte eilėraščių~ čia
ir ją ištraukų iš knygos “Balsas 
iš laisves kapo”, kad skaitytojai

” Sū geriau įsąmonintu lietuvių, is-
- J treiiitų į Sibirtf Vergų darbo 'sto- 

Vykl^š, išgĮbrenfas kžinetas; .Pir3 
diesis -knygos eilėraštis “Lietu. 
vįąį’’ parašytas 1955 Jin; Ošetrou 
Vb Stė^’kldje' .G^dihahioj -mįr?. 
.tiėsj^afeigoji iiėtuviuš 
gf^inti' fAJėluvbš'"■■■ išlaisv-mimo 
šifek-iaiš: .

‘Tarp ‘kruyihų 'dienų, tarp

H

(keiksmo ir mąldų 
Aš vien dėl Tavęs.gyventi

’ / . [noriu, 
Kad ėmžių kryžkelėje ateities 

[vardu 
Tarnaučiau Tau pimiuojM

, < [sšty.ahoriū.V
\ , ** . ‘

... “Prfešąika Lietuvai”. Iš
^ėraščie pateikiu.
įtrauką, kuri 
čfo lietuvio isČkj lietuvio is Sibiro 
go stovyklos ryžtą ' 
įnirti . J

sro

grįztafL
l-JL

Lietuva:

■kūne vykdo’Lietuvos ląįsviniMo ^M'st^ngaš’’; • .
Netenka stebėtis^ kad po tokių dr. Butkaiis pasisa

kymų, jis ir jo’valdyba “sindrionui” pasidarė nebetinka-

šiivažiavima’Nėiv Ydrke apfašyfiiė (“DirVa”
kur pasakyta: uĮdbmū buvd išgii^ti, jog PLB iiebbhdrd- 

na apie susitarimus LB-nę steigiant, o kartoja savo šva- darbiauja su JAV LB Krašto valdyba. New Yorko apy- 
jones apie sudarymą bendros pelitinės tarybos iš ALTo gardės pirmininkas A. Vakselis pareiškė, kad PLB pasi- 
ir B-nės rinkimų atstovų. Deja, tos jo svajonės nejuda iš , darė tartum ėkžėkutyvas, su Krašto LB-ne riėpąlaikb ry- 
vietos ir todėl jis taria: “Taip likoiiiė apsikasę savuose 
apkasuose,- vieni kitus apšaudydami iš pasalų”.

“Sėkmingam darbui reikalingas stiprus užnugaris”, 
tvirtina df. Butkus visiems žinomą dėsnį, paskyręs šiai 
tiesai įrodyti porą laikraščio skilčių. Tą skyrelį jis baigia 
taip: “Tai ir darėme tas pačias klaidas per virš 30 metų, 
o dėl veiklos nepasisekimų kaltinome kitus..„ tačiau, 
klaidoje pasilikti tikrai kvaila....”.

Atrodo, čia dr. Butkus suklydo: klaidos pradėtos ir 
darytos ne per 30 metų, bet nuo to laiko, kai atsiradęs kaž 
koks Nainys, “sindriono” paragintas, pasuko LB-hę į 
politinę veiklą ir išėjo griauti ALTą bei VLIKą. Jo ma
nymu “vyresniškumo” ginčai Lietuvos laisvinimo veik
loje yra juokingi, O vis dėlto, LB-nės uždavinius išvar
dindamas dr. Butkus išdrįso nurodyti: .„.padėti tierds,

šių”, šią įrištų-balandžio mėh. “Pasatiliri Lietuvis” tam 
uždėjo ir‘savo antspaudą, vedamajame parašęs: “Būsi
mai tarybai atsakomybė buš tikrai didelę... išrinkti veik
lią ir sugyvenamą Krašto valdybą, shgėhahčią dirbti kar
tu su kitomis B-nės Įstaigomis ir padedančią atlikti PLB 
valdybai Uos uždavinius....” Nežiūrint viso to, dr. Butkus 
dar tebetiki, kad rinkimai gali atitiesti kjfenės orga
nizaciją.

Nors klaidoje pasilikti kvaila, bet atrodo, ta kvaily
stė dar kuri laiką bujos, nes “bendniomęnininkų sindric- 
nas” dar nerodo jokių ženklų, kad jiems daugiau rūpėtų 
lietuvybės išlaikymas išeivijoje, kaip “sava valdžia”. Ti
kėkimės, kad visuomenės susirūpinimas padarys galą 
tiems jų “valdžios” norams.

Tomas Tauragis

“Ir neisiu, bežengsiu K Tavo
* [darželio,

Čia dirbsiu, čia mirsiu prie
[gimtojo kelio.

Gyvensiu, alikosiūbs dėl
[Tavęs vienos —

Dėl Tavęs, dėl Tavęs, šalie 
[Lietuvos’’.

.Ką kalba širdis-. Šis eilėraštis, 
tai skundas lietuvio, ištremto iš 
gimtojo krašto, ir meilė Lietu
vai — noras grįžai Lietuvon:

‘Lietuva, Lietuva,. Lietuva!
Tavo vardą kar-

'■ - ’ - N-tojaj-
‘Lie tuya Lietuva!

k, , C ' w

O,'kaip sunkų man Jląvęs 
į" ’ N | o j uš! ” “

. . .j \ . yc..-.g. ' v. ■ ; ■ ■'
Arbą j štaiG turiine eilėraštĮ 

‘ Molinds žodžių, įjnanašystė”^ 
kuriame mbtina: perspėja sūnų 

.kad jam .teks, daug kentėti ir il- 
gėfe LifetliVss:

“Alan šakė motina: Tu juodą 
' .'fphFtą krimsi

'Ir verkdamas ka riesi žodį
L . .ii j ' i : .'[Lietuva. . .

■ Alsavę laimė žeine, nuotaka 
i L■. .. ■ ’ [žydėjo

Ir viskd rodės bliš gana.

Dabar- jau ošią kapinyno
: " ■■■ ■ [uosiai...
Sgniar ’ maš slaugia Sibirb

-t’į [vilkai. .. 
O Lietuva! kuo man lave

" v~' ■. j ’• [paguosti, 
Kuo puošt tave, paplūdusią

■ L ■ > y•? '[kraujais ?”

, Didžiausią auką lietuvių tau
ta atidavė .kovodama dėl Lietu
vos laisvės. i\>š didžios aukos 
prašminguiuą ir. žuvusiųjų in.'i- 
lę Lietuvai nusako eilėraštis 
“Pro patria”:

(Bus daugiau)

ir kad Į.asimokytų, kaip reikia sau pragyvenimą 
pelnyti. Ji išmokė ir tėvą. Bet tėvas per vėlai, 
žmonos verčiamas, pramokęs šio verslo, nebuvo 
Užtenkamai gabus, bet jis norėjo daug. Jis manė,- 
kad jei imti, tai imti daug. Ar mažai ar daug imsi; 
bausmė bus ta pati, jei pagaus. Motina buvo daug 
gabėstiė. Jai atrodė, kad daug geriau pasiimti pb 
nedaug, bet dažnai. Tuomet ir nučiupti lengvinti 

jir paslėpti nereikia; pagaliau ir apvogtasis sun
kiau susivokia, ar jį kas apvogė, ar ne. Jėi svirftė 
yra daug lašinių palčių, tai kas čia tokio, jei Vieną 
nukabinsi. Bet jei ūkininkas neras nė vienos, tittF 
met jis pakels didelį triukšmą, bėgs į policiją, vi
sur ieškos, o kur tiek daug gali paslėpti?

Bet tėvas buvo stiprus, jam atrodė, kad su 
niekais nėra ko prasidėti. Jei jau imti, tai iruti

vinis ir išėmė mažą rėmą su stiklais.
— Broniuk, — sako tėvas mažesniajam bro

liukui: — eikš, lipk ant mano pečių ir lįsk per 
larigelį Į svirną. Ten bus tamsu, bet tu nieko ne
bijok; atsargiai, apsieiupinėdamias nueik iki durų 
ir atsklęsk skląstį iš vidaus. Tau bus visai ne
sutikti. Tik šitūgbkiš kti nors numesti, kad kokio 
balso nepaddiytbmdi.

fternhik^s Užsilipęs tėvui ant nugaros, pas- 
kiii &it pečių. Tėvas atsistojo, ir dabar 

nikės lengvai pasiekia bangelį ir Įlenda į 
svirną.

Ūkininkas sūnų tuomet neturėjo,nes Malio- 
fitis pats prieš kėlfetą diėnų ūkininko šunį nuo
dais pavaišino.

Lengvai dabar pasieniais Maliorius su vy-

Vincas užbrėžia degtuką, pasimato lašinių 
paltys ir aruodai. Tėvas akymirksniu šoka prie 
aruodų ir tyliai duoda įsakymą Vincui griebti 
lašinius ir dešras. x

i • Šnera tėvo kasami grūdai, ir kvepia kabi
namos paltys bei dešros.

— Štai ir pinigai, oi, kiek daug, — su dide
liu džiaugsmu sušnabždėjo tėvas, bet tuo tarpu 
jis atsiminė Bronitaka:

— Broniuk, kur til? — pasakė pusbalsiu, 
bet vaiko nebuvo girdėti, lyg jis būtų kur ik- 
ritęs. ... L; • / r; .

Braniuk, — vėl sako tėvas pašnibždo- 
mie. bet veltui/tik žaksi nukabinamos lašinių 
paltys.

daug ir vyriškai. Tuomet jei ir gautų, nebūtų 
tokios gėdos, niekas nevadins tavęs kirvavaghų 
bet tikru vagimi, taigi, garbingai. Vaikeli, sakė 
lis Vincui, esi stiprus jau vaikinas, žiūrėk, kad 
gėdos nei sau, nei man nepadarytum. Jei imsi, 
tai imk vyriškai.

Vieną naktį jiedu išėjo su tėvu. Ėjtf per pū
kutes, per alksnynus, peršliaužė ūkininko dai^| 
ir atsirado prie svirno. Su jais drauge ėjo ir mū
zas, kokių-septynių/metų broliukas; Svirno se
noje aukštokai nuo žemės buvo fritižas langelis. 
Tėvas padavė Vincui kaltą, liepė stotis jam ant 
nugaros, pasiekti ir be balso išimti langeli. Vin
cui visai neblogai pasisekė, jis tylutėliai atlenkė

resniuoju sūnumi pareina į kitą Svirno pusę ir 
nekantraudami laukia, kada berniukas iš vidaus 
atidarys.

Už valandėlės durys alsidflro, it- Vincas $u tė
vu skubiai įsmunka į svirno vidų: Naktis tamsi, 
viduje nors į akį durk, nieko nesimato. Tėvas 
htitti rrtdtgs, ktfr kžbo lašiniai If kfitnfiiai, bet jis. 
ftSri afliMe šfepfeffiti’t JriMgtis, o jų tu
rėtų ten b6li gūri driūg. fina ūkininkas

pūtavęs KriOj-
Tik dabar taip tamsu, kad jiK net aruodo5 

nebegali surasti. ų -/
— Užbrėžk degtuką, Vincai, tik pažiūrėk, 

kad durys būtų uždaryta

Vincai, užbrėžk degtuką, pažiūrėsime, 
kiek čia pinigų, greitai.

Vėl sužibo degtuko ’i p-na ir riete J tėvo 
rankose kaž kokie popiergaliai.

(Btis daugiau) d A -

>ATJ SKAITYK: IR KITUS PARAČiNK
' . * s M * j z . * - ' *s .

WArrvTi'naujienos" *
j t* — vcZ*
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jįį “Lietuvos Aidai

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

Naujosios Zelandijos vaizdelis

1WS S. Manheim RcU Westchaytwr, IIL 
VALANDOS: 3—9 dirbo di^nnmiy

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtstchestw Community klinikas 

Medicinos dirskroriua

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450-AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

H. VILIAUS

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

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

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

DR. FRANK PLECKAS
. OPTOMETRISTAS
' . KALBA LIETUVIŠKAI

W. 71st St. ■ Teis 737-5149 
Tikrina akis. Pritaiko akinirg 

ir “contact lenses”.

— Marquette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų Organizacijos i 
susirinkimas. Valdyba maloniai 
kviečia savo narius ir norinčius 
įstoti nariais j susirinkimą, kuris Į 
įvyks gegužės m., 17 d., 6:30 v.,! 
v. parapijos svetainėje. j

Dabar, ir „ateity, organizacijos j kun. Rochowskis kėsinosi jį iš 
vralanda 1 savo kleboniios išvyti, kaip pa-

• V. Sirvydas

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

(Tęsinys)

Buvo įšventintas 1889 m. ir 
vikaravo Šv. Vaitiekaus parapi- 

j joj Detroite. Lenkas kleoonąs

Mt. Carmel, Priceville ir Scran
ton. Knygas perziūįėjusi komi
sija (kun. J. Zlotožinskas, A. Mi
lukas ir P. Sarpalius) raportavo, 
kad nuo narių mokesčių per me 
ms Įplaukė $172, todėl galima 

' spėlioti, kad narių butą apie 170 
! (šeštajame report uotą 244). Po- 
mirtinėms nariai per metus su
dėjo $228.50. Knygų parduota už 
$14 83. Tokiu būda pajamų nuo 
šešto (1821) iki septinto (1892) 
seimo Susivienijimas turėjo 

; $568.04 (pridėjus $158.71 šeštam 
seimui įteiktą likutį). Išlaidas 
apmokėjus, organizacijos ižde te 
liko #11.64.

Seimas nutarė narių moKestį 
sumažinti nuo -1.00 iki 50 centų 
metams, tikintis tuc daugiau na- 

■ rių pritraukti. Kalbėta savo or
ganą Įsteigti, bet negalėdami nu- 

( matyti iš kur lėšų gauti, naudo- 
’ josi ir toliau Vienybės Lietuv- 
Į ninku leidėjo paslauga.
Į Svarbiausiu dienotvarkės da- 
llyku buvo svarstymas preziden 
Į to kun. A. Burbos paruoštos nau 
i jos konstitucijos- Ji buvo prim- 
[ ta kaip parašyta, tik atmes- 
! ta kunigo siekimas “jokiu būdu 
i nepriimti į Susivienijimą Lietu- 
! viu mokslo draugijos narių, nes 
1 šos draugijos organas Apšvieta, 
Į nr. 3 tyčiojosi iš Dievo”. Nepri
eini ta ir klin. Burbos noras įkur- 
j ti fondą stipendijoms vien ka- 

,T , , _ .. x. . taliku jaunimui eiti aukštesniusHazleton, Pa.: Motiejus Vii-. , , . ... • ...... t mokslus. Atmesta ir įagelbeji-

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. 

Chicago, IL 60608 
24 Hour Service

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSI A LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDI UUNED KOPLYČIOS

susirinkimai bus vieną valandą!savo klebonijos išvytų kaip pa 
anksčiau nei praeity.

Po susirinkimo — kavutė.
- L Juozas.Skeivys-

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2380, 
jUziaencijes telef.: 448-5545

sakojo Vienybė Lietuvninkų nr. 
26, 189Lsm. bįraelk) 14>- Po to, 
gavo klebono vietą lenkų para
pijoj Hilliyards, Mich.j Tš kurios

i ir atvyko i Susivienijimo seimą.
Zarasiskių klubo narių pus_ yą]į?u viebonavo lenkams Paris- 

metinis susirinkimas įvyks 19&>- viiĮe, Mich. iki vyskupas 1908 m. 
m. gegužės 26 d.? 2:30 vai. P0-i paskyrė organizuoti Detroito 
piet, Jaunimo Centro kavinėje.; ijetisviams šv. Jurgio pajapiją. 
Nariai prašomi gausiai daly- į t-:a klebonavo iki 1915 metų ir 
vauti. S. Rudokas^ sekr. ■ pasitraukė dėl nesveikatos. Gy-
---------------------------- ! veno privačiai - iki mirties 1941
- Kiekviena tolima raketa ’ m- gruodžio 20.

kainuoja $79 milijonus dolerių. : Astramskas išvardija šitos sei 
Demokratai apkarpys krašto ap delegatus:
saugos biudžetą $50 bilijonų do- 
leriųį Toli skriejančių raketų 
amerikiečiai negamins.

Astramskas išvardija šiuos sei

. kanskas — Susivienijimo sek re-1‘ ' *. .. . 5 ,ir . • ! In»s statyti hetuviskas . bazny-
°^S’r- i n d v i I (Priimtoji kanštitucija yra Mt. Carmel, Pa.; Pranas Bal- ... . , __ . T \_.. — 7T , , > issnaasdintu pnedu SLA Istociunas. Silvestras Novakauskas i .. . ■ , _A. _fl_ ... 7 .. T r’ijoj, pusi. o04-o07). Atskiru lei-ir Jonas Valiskis. : >. . T t~> - v. . ,r,, ., j , , . .st, . T c dimu Juozas Paukštis ja išleidoPhiladelphia,-Pa.: Juozas Sun- 1Qn_ . -v . Io93 m. Ji pavaizduoja ne vien

A ■ n** i, vi: ! nuotaikas kun.. Burbos, bet irPittston, -P£t- Motiejus Kh-‘ . . - . A. A-.<?.* ! daugelio kitu Amerikos lietuvių,mas, Adomast.Jasaitis if. <H£rgis? . X/. -Kunca ' ' 5- Įtroskiisių ugcįytr-' -Susivienijimą
į Į bei nustatyti jo švietimo ir pa-

Plymouth, Pa.: Vincas Jance- triotinius siekimus.

ši konstitucija skelbė, kad “Su- 
ivienijimas lietuvių katalikų pa 

! si remia ant lietuviškų draugys- 
i čių. kaip kuopų tautiškai ir bro- 
! liškai susivienijusių be ardymo 
J jų pačių rėdos h- iždo, irgi pa
siremia ant pavienių sveikų ir j 

Petras Sarpa-

Baltimore, MD-: Kun, Shna- 
nas Pautienrus,

Edwardsville. Pa.: Kun A. 
Burba — Susivienijimo preziden 
las: Silvestras Paukštis — Susi
vienijimo iždininkas.

Forest Cit", Pa.: Pranas Dra-

virius, Adomas Adžgauskas, An
tanas Milukas — Vienybės Lie-j 
tuvninkų redaktorius, ir Jurgis 
Kantiška,

Priceville, Pa.: Juozas Klimas,!
Scranton, Pa.: Juozas .Butkus, 

Shenandoah, Pa.: M. Andza h
Juozas Lietuvninkas,

Wanamie, Pa.
Utis. — jis buvo ir “tautinės vie
nybės” seimo delegatu.

Šį septintą, su šeštuoju seimu 
lyginant, prie Susivienijime pri-

Telef. 476-2345

TRYS ASODI&NIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS A 1)1 <» .M OBELIAMS PASTATYTI

TĖVAS IR ST1NUS

2533 W. 71st Street
1410 So, Stith Ave., Cicero

gerų vyrų”. Draugijos ir pąvie-Į 
niai, sakė, “Laisvu noru susivie-l^® 
nydami daro tautiškai katalikiš- : I 
kai lietuvišką Susivienijimą ant j j

(Bus daugiau)
VANCE FUNERAL HOME

Florida

Nuo 1914 metų
uias,

Aikštes vi b mobiliams pastatyti

T

A

MTDIAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
.įamų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa- 
<4tikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

I 
I

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

TeL 925-7400

5025 CENTRAL AVE.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdraustu p«rkr»ustymM 
iš (vsiriy its+umy.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-5996

Sąskaitas apdraustos
Iki $100,000.

PERKRAUSTYMAI 
r tf O AT ■

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

_ Patraukė teisman Marilyn 
J. Back, kai studentų jauninas 
oavogė iš banko $1,6 milijonų 
dolerių. Policija ją sučiupo ša
lia Detroito.

STEPONAS (. LACK ir SuNuS
I.ACKAWICZ

i u Direktoriai

2424 West 6'J h Street — Tel. RE 7-1213

T

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Telefonas — 652-1003

lenos. Chicago, 8. Ill.

1424 South 50th Avenue 
Cicero.,. 111. 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

HATIGHAL OSTEOPATHIC MED/C/NE WEEK 
TO S£ OBSERVED JUHL 1-7, 1930 BECAUSE...

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

D.O.'5, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 

. PROFESSION. A KELLOGG 
U/ FOUNDATION STUDY

V PROJECTS a 71% GROWTH 07 FOR THE OSTEOPATHIC 
profession during 
THE 1980'3.

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, |L 60455 

lek 598-9400

MIDLAND 
FEDERAL 
SAVINGS

ANE LGmN ASSOCIAIlON

4040 ARCHER AVENUE

Chicago, TL 60632
CHICAGO, IL 60632

Leidimai — Film apdnode 
ŽEMA KAINA 

priimam Master Chars® 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. Tel. 925-8063

)V&ANI PUTATIVE 
’THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
an added dimen
sion OF TREAT
MENTS ‘

$.©/3 PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINE, 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

90 PERCENT OF 
,ALL D. O-'S ENGAGE 
M PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS.

11028 Southwell Hwy., Palos Hills, Illinois
I’d. 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois
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TITIANAS, Renesanso tapytojas FLORA”

ą 
i‘

Dominin- 
Morris ir 

nariai pri-

perskaitė 
protokolą, 
kaip skai-

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

e NOTARIAT AS • VERTIMAI.

imti vien’.a s
'Antoinette 

praeito susirinkimo 
kuris buvo priimtas 
tylas.

Pirnx VV. Kalvaitis pranašė, 
kad prseiJe susirinkimo kavutę

| klubą įstojo šeši nauji na 
riai Sue (lha;.lvs, 
Oberjat, E'uky Suda 
kas Mstonis

SVardo draugijos pamaldos, susirin-
* kimas ir motinėlių pagerbimas

gegužes 12 d. <X vai. | mavo imtinos graibei eilėraštį.
B. Brazdžionis sveikino moli

nė'''. ir priminė šlremtyju kan
čias ir m rtį S'biro taigose.

Prasidėjo loterija. Bilietai bu
vo pa 'alinti tik motinėlėms ir 
vyru žmonoms. Trys dalyvės iš
lošė <lu gyvų gėlių vazonus ir 
butelį degtinės.

Berods du nariai serga. Norį 
aplankyti, tesikreipia į valdybą.

Kun. V. Mikolailis, sveikinda
mas marinėles ir prisiminęs mi
rusias. malda baigė susirinkimą.

Nariai, dėkodami valdybai, 
fantų aukotojui, laidotuvių <ii’ 
rektoriui A. Petkui už šaunias 
vaišes, 10 vai. skirstėsi j na
mus.

1985 m.
ryto iš Marquette Parko lietu 
v:ų parapijos salės j bažnyči 
gausus būrys- atlydėjo vab'ybi 
nę ir organizacijos vėliavas.

šy. Mišias atnašavo kun. 7 
Gelažius ir gražiai pakomenta 
vo evangeliją Metines d eno: 
šventėje. Mišių auką nešė Mr. i 
Mrs. Anthony Petkus.

Daug asmenų ėjo prie šv. ko 
munijos, kurią dalino net ketu, 
ri kunigai. Po Mišių kleb. A. Z;r j 
karauskas sukalbėjo Motinos 
švenčiausios litaniją. Parapijos 
biuleteny-je Nr. 35 skelbiama, 
kad ateityje litanija šešlade- 

•niais ir sekmadieniais nebus Į 
kalbama. I

Litanijai pasibaigus, dvasios 
vadas V. Mikolailis pakartojo 
abiom kalbomis priesaikos teks
tus. Ir po įprastinės giesmės 

"visi organizuotai rinkosi į para
pijos salę iškilmėms.

Pirm. \V. Kalvaitis pradėjo 
susirinkimą, sveikindamas gau
siai susirinkusius. Klebonas A. 
Zakarauskas sukalbėjo maldą ir 
pasveikino motinėles, dalyvau- 

. janeias šioje Motinos dienos 
šventėje.

Prie garbės stalo buvo pa
kviesti prie valdybos narių: vai- 

■šių fundatorius laidotuvių direk
torius A. Petkus su žmona ir 
Vaitkus su žmona. Jis aukojo 
du vazonus gyvų gėlių ir bute
lį degtinės loterijai.

žmonoms ir motinoms prise
gė po gėlę — baltą ir raudoną.

A. Petkus abiem kalbomis 
pasveikino visus dalyvius ir mo

tinėles, linkėdamas Dievo pa
laimos.
- Šeimininkės stalus apkrovė 
maistu ir kayute. Vaišių metu 
viena ponia sveikino ir padekla-

Į jiamiridas sūnus atgabeno il
gametį draugijos narį Mr. Yer
kes. sėdintį dėl ligos kėdėje.

Įš viso narių su motinėlėmis 
ir žmonomis dalyvavo virš 100 
asmenų. Tarp jų ir kunigas K. 
Kuzminskas. i

dienos šventę Šv. Vardo drau
gija labai iškilmingai paminėjo.

NAŠL1Ų, NA5LIUKIŲ IR 
PAVIENIŲ KLUBAS

Našlių klubo susirinkimas įvy- ’ 
ko gegužės 10 d. Anelės salėje, 
prie 45-tos gatvės ir Talman

Bernice Žemgalis atidarė susi
rinkimą 1 vai. popiet. Tylos mi
nute buvo pagerbtos dvi miru
sios narės — Celia Barry ir Pet
ronėlė Bieliūnas. Jų šeimoms iš
reikšta užuojauta.
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MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE 1
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laiky

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

RIMTAI APSVARSTYK IR .APSISPRĘSK
i - i-L . y'-- ’

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
dyti?

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

JAV R. L. BENDRUOMENE
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9. Ar tiki, kad asmenys, kurie traukia savo tau 
tiečius į 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

kimuose.

UAL ESTATE POM SAL*

Vsldyba pas veik no atsilan
kiusius narius, linkėdama vi- 
s:ers geros sveikatos ir moli
nėms — linksmai praleisti Mo
tinos d eros šventę gegužės, 
12 d. su savo šeimvncniis.

Klubas perkėlė susirinkimų 
d t ną ir laiką, o dabar labai 
daug narių atsilanko į susirin
kimus. Labai malonu buvo vi
sus mat v', i. t

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaa

£212 W. Cermak Road Chicago, HL Tat 847-7741

flSŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTCBI . 3 

I. BACEVIČIUS — BELL REALT3 
INCOME TAX SERVICE > : ' 

6529 So. Kedzie Avė. — 778-2233 ' /

K’ub-s rengia iš zažiavimą p~s 
Anelę į Lake Villa prie ežero 
rui oiūčio men. pradžioje. Tiks
li d.ita bus pranešta per radiją.

Kirbas turės gegužinę li.-pos 
1 1 d. šaulių salėje. Prašome 
gausiai a'silankyli ir atsivesti 
svečių. Veiks baras, bus geras 
orkestras, skanių valgių ir lai
mės šulinys. į

Baigus susirinkimą, visi na- 
riai buvo gerai pavaišinti ska-j 

Reikia pripažinti, kad Molinos' "■ais TalSiais- Visu narių, pokal. |
biai buvo malonūs. Visi buvo la
bai patenkinti, kad klubo veikla 
pagyvėjo ir pats klubas vėl pra
dėjo didėti.

Pirmininkė Bernice Žemįgulis

Į Toronto dienraštis ‘The Glebe 
I and Mail” vasario 18 d. išspaus- 

ir visa valdyba toliau prašo na- ; 
rius atsivesti į klubą naujų na. ' 
rių. Kuo daugiau — tuo links-. 
miau.

Kitas susirinkimas įvyks rug
sėjo 13 dieną.

Koresp. Anna Condux
i
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—-— Brighton Parko Lietuvių 
£ Savininkų Draugijos gegužinė 

įvyks š. m. gegužės 19 d., 12:00 
Ui vai. Šaulių Namų salėje, 2417

W. 43rd S t. Veiks virtuvė, baras 
£ ir šokiams geras orkestras. Pra- 

šome skaitlingai dalyvauti. i
Valdyba'

— Biržėnų klubo metinis su
sirinkimas šaukiamas gegužės 
men. 19 d., sekmadienį, 1 vai. 
po pietų, Lietuvių Evangelikų - 
Reformatų parapijos salėj, 5230 
So. Artesian Ave. Įėjimas iš 
šono. Po susirinkimo — vaišės.' 
Valdyba kviečia visus biržėmis 
su šeimomis bei artimaisiais 
gausiai dalyvauti. V-ba

— Filadelfijoje sudegintoje ( 
tvirtovėje rasta 6-tas apdegęs 
lavonas.

— Amerikos spauda patenkin
ta gub.Jomes Thompson© spren 
dimu.

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

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje. 
Knygos kaina — $3.95 (su per
siuntimu) .
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ANTRASIS NIURNBERGO TEISMAS 
SOVIETAMS TEISTI

dino straipsnį apie profesoriaus 
Romo Vaštoko kalbą, pasakytą 
Lietuvos Nepriklausomybės šven 
lės minėjimo metu.

Kalbėtojas ragino lietuvius ir 
kitus Rytų Europos kilm0 ka
nadiečius pradėti akciją už nau_ 

ri svarstytų sovietų karo nusi
kaltimus ir' patrauktų alsakomy 
bėn nusikaltėlius.

“Aš kreipiuosi į jus šiandien”, 
pareiškė . Vaštokas, “užbaigti 
Niurnberge tik pusiau užbaigtą 
darba. nes sovietu karo nusikal
tėliai niekad heb >vo teisiami.Pa 
vadinkim tą . teismą Antruoju 
Niurnbergu. /Tepamato pagaliau 
pasaulis jų nusikaltimus ir teiš 
girsta jų vardus.” (Versta iš an- 
klu kalbos.)

* * *
Vašįokas pasiūlė,, kad kiėkvie 

no j e „aįsvojn pasaulro-AOstinėje-

PASSBOOK 
SAVINGS...

1nt»wl Compounded 
Daiy and Paid Quarterly

Ht«h 
Interest Rate* 

Paid on Savings

Mutual; Federal- 
Savi ngs andloan

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60606
Peter Kazanauskas, Pres. Tel.: 847-7747

XXJltSi Mon.Tue.Tr 1.9-4 Thar.»-8 Set. »-l

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Neajitnow galima gauti nepaprastai Įdomina gydy

tojo, rtonomenės veikėjo ir rašytojo atrimaumna.

Dr- A- CiMea — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų jvykiua, Jablonskio ii Totoraičio Jaunas dienas h 
suafjūplnimg —________________________

Dr. A. J. Goaaen — DANTYS, jų priežiūra, avetkata Ii 
grožis. Kietais viršeliais -------------------------

’ Minkštais vlršeliaiB, tik---------------------
IX, A. j. Gaasen — AUKŠTA KULTŪRA — SIAUROS 

ĮMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik-

GaHau taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant II persiuntimo HUaidoma.
to once a day, after th® 
owning meal, ^nd cut 
Bxcessive ims cp

Chicago, I IL 60629 

TeL: 778-8000

12.0*

CnCACKX IE MNC

Thursday, May 16, !■

S4.00
S3.OG

u

advokatų Draugija
V. BYLAITIS

, ir V. BRIZGYS 
Darbo valandoc .

Nuo fl ryto iki 5 vai. popiet
Šeštadieniais pagal susitarina.WISE

būtų sudaryta komisija, kuri ap 
klausinėtų liud įlinkus ir rinktų 
dokumentus. Jė perspėjo, kad 
nebeliko daug Laiko nes “dSižic- 
jo teroro liudininkai jau suse- į 
no ir jų skaičius kasdien mažę- 
ja-

Komisija turėtų užbaigti sa
vo darbą ir paskelbti savo duo
menis it išvadas Junginėse Tau 
tose jč- vėliau, ka p 1986 m.

“Tada mes paprašys me Va
karų demokrat’jų vėl. sušaukti 
Nim-eabergo teismą Antram 
Cciksmui”, pridūrė Vaštokas.

— Lenkų policija suėmė jau- ; 
na vyrą, kuris buvo pasamdy-r' 
tas nužudyti Lesa Valensą. Jis 
atiduotas teismui.

— Lenkų valdžia aeleido gen. 
Miroslavą Milewskj. Jis žinojo 

kun.upi=e pasiruošimą nužudyti

i

' see 'us-f-ofc' 
financing.
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LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

SIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

i
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REAL ESTATE — OUT OF T0WN: 
Nuosavybės — kitur

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.

RENTING'iN GENERAL
Nuomoi

Į Suaugusi moteris ieško mo
ters, norinčios gyventi dideliame- 
bute su šfimininke. S^mbrntt 

~$3£B283

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

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*80. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chkagos miesto leHbav 
Dirbu ir užmiesčiuose, troli, i 

jars rituotai ir s*žinin«aL f 
KLAUDIJUS PUMPUTIS ;

4514 S. Talman Are, 
T»L 927-3559

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

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

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

Dengiame ir .taisome visą 
-Šių stogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenue

( : Chicago, IL 60629
434-9655 ar 737-17Lr>

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Dilvka!

Notary Public
INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tol. 254-745C

iškvieSnai, pildomi pilietybės pr>-'

STATI raut

$0642 - 424-8654
IMtUtANCI

Advokatu
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuc 
9 vaL ryto iki 8 vaL vakaro.

teštad..- nuo 8 vaL r. iki 12 vai <. 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
144 S West 63rd Strut

Chicago, HL 60621

Mon.Tue.Tr



