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NICARAGUA PERKASI DEGALUS
KĄ SVARSTĖ AMER. LIET. TARYBOS VALDYBA

Amer, Liet. Tarybos valdyba apie planuojamą išleisti Amer. ‘ 
reguliariai kas mėnesi turi savo Liet. X Kongreso leidinį ir apie 
posėdžius savo būstinėje .Čikaga- pastangas gauti pašte papigini- 
je- Gegužės 10 d ' posėdį prave- mą ALTo laiškams. Pasitarimai 
dė pirm. Teodoras Blins-trubąs.-j praėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Savo pranešime painformavo,' Be suminėtų posėdyje dar daly- 
kad po paskutinio posėdžio jam, j vavo J. Talandis. dr. V. Dargis, 

Pranevičius, P. Bučas, adv- 
Domanskis, V. Gasparienė, 
Dubauskas, J. Šiaučiūnas, t

ALT Informacija

drauge^ šu dr. J. Valaičiu, .Teko M. 
Lietuvos reikalais tartis su Bal- { 
tųjų Rūmų pareigūnu Linu Ko
jelių, tarėsi su.. ;KčaIicįjos dėl; 
konstitucinio teisingumo vadovu* 
Ant .Mažeika. Keletą kartu tų-, 
rėjo pasikalbėjimus ‘su jtmg. Pa- j 
baltiecių Komiteto Vašingtone 
ryšių direktoriumi Alg. šilu. 
ALT įstaigoje jam teko praves
ti naudingą,pasikalbėjimą su at- ' 
vykusiais jaunosios kartos, atsto
vais. Pasakė sVeikinimo kalbą 
šaulių suvažiavime, ,

Drauge su P. Buču, M- Prane; 
vieiiimi ir R. Tričvte dalvvavo * 4 T V k”” - V f
Čikagos' Lietuvių Tarybos' kou-j 
ferencijoje ir konferencijos d?,-^ 
lyviųs -pasveikino. ALTo ■ valdy- j sekr. Weinberger: 
bos .vardu, ALT vardu Liet. Tau ■’ kariai elgiasi 

laidojamą a.a. Mariją Siinšj veik- -_ 1. \.
ha Dėb-oitp or^šiza(3jų. cent- pasibaisėtina žiauriu elgesį 
ro nare. Painformavo apie.Vtau-
gėlįčraštų VasingižSrio įstaigoms, atlyginimo našlei

D? DanĮlevięiūtė - Dųmbrienėl ir dukrytei.
praneš.Motera’ Paaiškėjo, kad greta buvęs

kasLfcaįišISKi

St.

NEUŽMIRŠKIME PASIBAISĖ
TINO NICHELSONO NUŽU

DYMO,. — SAKO CASPAR 
WEINGERGERIS

'BERLYNAS, Vok.—Antradie
nį JAV Krašto apsaugos sekre
torius Casper Weinberger buvo 
Berlyne.

Užklaustas dėl majoro Niekei 
gono nužudymo pasekmių, sek-, 
re torius šitaip atsakė:

— Mes nešausime pastebėtą Į 
į kiekvieną sargybinį, — atsakė 

is. Taip sovie- 
Bet mes kiek-

Indijos premjeras Rajiu Gandhi vakar atskrido Į 
Kremlių, kad galėtų tartis su sovietų vadais apie nesi
kišimą Į Indijos reikalus.

tinfee kapinėse atsisveikino ^3 proga .p^nsime sovietų 1 NUTARIMAS NUTRAUKTI LAIVYNO, AVIACIJOS 
RYŠIUS JAU ATSILIEpĖ

mirštančiu Amerikos kariu ir. Ortega Saavedra praleido 25 dienas Maskvoje, Madride, 
J • —— prašydamas pagalbos '

vyriausybei ir jų atstovam? apie: 
i su'

MANUĄGUA, Nicaragua. — 
Iš ilgos'kelionės grįžęs sandinis*

i avėdra praleidęs 25 dienas Mask-
■- ....t. ., . ’ voje. Ispanijoje. Šveicarijoje, šve

araerįi,t' dijoje ir kituose kraštuose ieš- 
kari sustabdytų suzeKt“J». kodama.s visakeriopds pagalbos 

•»-; krauj’PlMį- . p .... j dabartinei Ni-araguai.
nuš s^i^^^piitafctųųstt^piĮezideii j Maj. Arthur. Nichėlson buvo,
tūra^^^aSEtgt^feo.1 - įščėig^nis. beginklis. Jis nufotografavo $0-į Demokratams atsisakius pa- 
Dr. . vietų tankų pastogę. Jis turėjo skirti 14 milijonu dolerių padėti |
apiėĄyišU^^aianį.reikalų komi-į teisę važinėti po visą sovietų ka 1 Nicaragua gyventojams, kovo-j 
sijoš^b^^įkNtimafyta, kad Pa- ] ’ * ----- ’’ ------ n-;®?
balti^nĮ. jaxbunho ^ohgrese ALT^ Rytų Vokietijos teritoriją. 
atstcgt^X & PaįjilėviJjųtė ;JĘ>um; 
brieiiė;' viena; iš rengėjų yta A- *__
LT vadovybės nare R. Tričytė. tijos^ ten tori joje. 
Planuojama mokyklinį jaunimą 
daugiau informuoti apie ALTą.

ro vadovybės kontroliuojamą jantiems prieš Maskvos primes- 
• į tą sukomunistėjusią sandinistų 

DvyJįka sovietų .karių turi to-( vyriausybę, prezidentas Reaga- 
kias pačias teises Vakarų Vokie nas uždraudė Amerikos laivams 

Amerikiečiai ir lėktuvams įplaukti į Nicara- 
leidžia sovietų kariams važinėti guos uostą bei aerodromus ir 

_ . __ .... , . , po Vakarų Vokietiją, jų nešau*. uždraudė Nicaraguos laivams
Kun. J.- Prunskis painformavo -r nesirengia šaudyti. j miaukti į Amerikos uostus. Prez.

•Sekr. Weinberger buvo susiti- Reaganas Nicaraguos reikalais 
kęs su ponia Karin Nichelson.
Iki šio meto ji neprasi tarė nė 
vieno žodžio apie jos vyro nužu 
dymą, beį šį kartą, susitikusi 
sekr. Weingergerj, ji pareiškė 
padėką sekr. Weinbergeriu' ir 
kitiems už susirūpinimą jai ir 
jos dukrai priklausančią apdrau 
dą. Ji rūpinasi abiejų, savo ir 

’’ Inž. Gr. Lazauskas papasakojo mažametės dukrelės, apdrauda.

apie -ryšius su kitataučių spau
da, apie ALT eksponatus paro
dai Amsterdame, kur bus pa
vaizduota bolševikų okupacija- 
Lenki) kongresas per jį pakvie
tė lietuviu atstovą dalyvauti jų 
direktorių.suvažiavime, kur bus 
išryškinanfeš tautinių. gTupią vie 
ningtftnąs kovoje prieš okupan
tą-; /

— Amerikos laivyno dokiunen 
tai rodo, kad 1979 m. Izraelis ir 
Pietų Afrika išsprogdino atomo 

j bombą. Kongreso atstovai reika
lauja ši klaiKmą ištirti, kodėl 
jis nebuvo paskelbtas.

KALEND0RĖLIS

— Bolivijos vyriausybė pakė
lė duonos kainas 75%.

antradienį buvo Berlyne. Žadė
jo kiekviena proga 
rusams žiaurų jų elgesį 
mirštančiu Amerikos kariu.

kalbėjosi su Ispanijos premjeru, 
Filipe Gonzalez. Prez. Reaganui 
išskridus iš Madrioo. sekančią 
dieną ten atskrido Ortega Saa
vedra. Ispanijos premjeras jam į 
patarė nesiimti jokių prievartos 
veikimų, bet bandyti tartis su 
Amerika.

Antradieni Ortega Saavedra, 
grižes iš kelionės pranešė laik
raštininkams, kad Sovietų Są
junga aprūpins Nicaragua reika
lingai* degalais. Rusai atvilkę! 
90% Nicaraguai reikalingų dega-l 
lu. Dali degalų Nicaragua tikisi Į 
nusipirkti bet kurioje Centro 
Amerikos valstybėje Savo laiku | 
Meksika vežė aliejų i Nicaraguą, 
bet sandinistai nieko Meksikai! 
nemokėjo. Dabartinis preziden
tas sustabdė aliejų Nicaraguai.

Visi supranta, kad vilkimas abe i 
jaus iš Odesos uosto j Nicaraguą I 
vrn brangus dalykas. N’caraguai 
reikalingi ir kiti produktai, bet 
be degalų sustoja visa valstybi
nė. karo jėgų ir policijos admi
nistracinė mašina. Venezuela 
parduoda aliejų Amerikai, bet 
Venezuelos vyriausybė nesutiko 
veltui duoti degalų Nicaraguai. 

| Ortega Saavedra buvo susto-

Gegužės 23 d. Šv. Andriejus 
Bobola. Šv. Deziderijus vysk. 
Kymantas Tautvyde, Augman- 
tė.

primi^u * Saulė teka -5:25‘le,rtžiasi -' -s Hnvan-! ’.r 

j 8:11, saulėtas, šiltas.
bejosi su Fidel CaMro. Jis tikė
josi gauti paramą iš Kubos, bet

PALESTUNĮEČIAI PALEIDO į 
TRIS IZRAELITUS

JERUZALĖ, Izraelis. — Jau 
praeitais metais prasidėjo pasi
tarimai, tarp Izraelio vyriausy

be pinigų ir Castro nenori nieko j bės ir palestiniečių vadu, 
duoti Nicaraguos sandinistams. | 
Castrorileidžia ieškoti diplcmati- kę 1,150 palestiniečių. Jų tarpę 
nių ryšių su Centro ir Pietų Ame buvo ir japonas Kozo Okamoto, I 
rika. bet nieko iš to neišėjo. Cas_- p palestįni'čtai turėjo nelaisvėj j 
tro bandė primesti savo valdžią/tiktai 3 izraelitus 
Peru ir Bolivijos gyventojams, j Palestiniečiai nežinojo, kur 
bet nieko to neišėjo. Atnauji-I šie 3 izraelitai buvo. Manė, kad I 
nęs diplomatinius ryšius su Pie-! jų nėra gyvųjų tarpe. Jie galė
tų Amerika, Castro tikisi padėti: jo būti sušaudyti, nes buvo įtų 
dabartinei Nicaraguai.

JAV GINS HONDŪRO SUVERENINES TEISI 
PAREIŠKĖ PREZ. REAGANAS

Amerika neleis komunistuojančioms valstybėn 
įsiveržti į Hondūro teritoriją

WASHINGTON, D. C. — An-I 
tradienį Hondūro prez- Rober-I 
tas Suazo Cordova, Hondūro I 
ambasadoriaus lydimas, buvo at i 
vykęs į Baltuosius Rūmus, pa-i 
sveikino prezidentą R. Reaga-į 
ną ir tarėsi apie dabartinę Hon- j 
duro vidaus ir užsienio būklę. Į

Susitikime dalyvavo sekr. i 
George Shultz, atvedės Hcrdu-I° I
ro prezidentą į Baltuosius Rū-j 
mus.

Prez. Reaganas išklausė Hcn- 
duro prezidento pranešimą apie1 
pavojų iš Nicaraguos, kuių re- i 
mia Kubos ir Sovietų Sąjun
ga.

primi- 
prezi- 

Žanei-

Salvadoro pasienyje g> 
ti?ji ūkininkai veržėsi j J 
rę. Dalis jų pasiekė net

Kubiečiai žudė pasienio 
tojus ir piovė galvijus, 
ūkius tų žmonių, kurie 
rėjo pritarti įsibrovusieir 
Mečiams.

Rugpiūčio mėnesi pras 
msrikos ir Hondūro v; 
a‘stovų pasitarimai, kaip 
(iromis jėgomis ginti H 
teritoriją nuo įsibrovėlių.

Hondūro prezdentas 
Cardova padėkojo prez.. 
ganui ir sekr. George Shi

IZRAELIS IŠLEIDO J/ 
TERORISTĄ

TOKIJAS, Jap. — Ja 
vyriausybė prašė Izraelį i 
ti Kozo Okamoto, nes ji 
Jausė japonų teroristų 
kurį turi pasiaiškinti 
teismuose ,Bet Izraelis vi

Visos Amerikos valstybės 
privalo gintis

Prezidentas Reaganas 
nė atvykusiam. Hondūro 
dentui Brazilijoje Rio de
ro mieste pasirašytą Amerikos 
valstybių sutartį. Ta sutartis, 
įpareigoja visas .valstybes ginti
Amerikos.žemymą. Jeigu vienai! atidavė Rozo Okamoto 
šio žemyno ' vėž&lybei susidaro j 
pavojus, tai tas pavojus liečia į

Izraelio nelaisvėn buvo pate-l -'isas Amerikos valstybes. Kitas' 
į 1,150 palestiniečių. Ju tar^c Į Paragrafas tos sutarties įparei-i

goja Amerikos valstybes ben-l 
dromis jėgomis ginti tą valsty
bę, kuriai susidaro pavojus.

— Amerika padės Honduras’ 
gyventojams ginti savo suvere-i 
nines trises ir Hondūro terori 
ia, — pareiškė prezidentas 
Reaganas.

Iki šio melo Nicaragua m 
darė jokio pavojaus Hcndi; 
valstybei. Bet kai Nacaraą 
valstybėje įsigalėjo kubiečio 
jie ryžosi pavergti Sal.„.L._ 
Hondurui suddsrė 
kubiečiai naudojo

kingesni Izraelio karininkai.
’Izraelj-tams teko tartis su pa

čiu Arafatu. Tiktai su juo Jor-! 
danioje išsikalbėjus^ jis pažadė
jo juos išleisti Arafatas žinojo, Į 
kur ji? buvo nuvežti. Jis žinojo , 
ap-,e vedamas derybas pasikeis
ti belaisviais ir sutiko išleisti 
šiuos tris.

Izraelio grįžo Josįf Grut. Joel i 
Mencar ir šlomo Gaz’t.

KRUVINOS KOVOS DĖL 
KRUVINŲ STOVYKLŲ

BEIRUTAS,Lib.- Praeitą pir- ’ 
msdienį ėjo labai kruvinos ko-! 
vos tarp šijitų ir Libano k riks-: 
čionių dėl stovyklų, kuriose krik ' 
ščionių fanatikai išžudė didoką, 
palestiniečių skaičių.

Kruviniausią kova ėjo Sharik j 
stovykloje, kurioj.? krikščionys,! 
išrinkto krkščionių prez. Genia- 
jel, fanatiški krikščionys pra
dėjo žudyti 3-se stovyklose laį-, 
kytus palestiniečius, senius, mo i 
teris ir vaikus.

Ten jų žuvo beveik 300 ši m-; 
tai. į

Gen. Ariel leido fanatikams ' 
krikščionims žudyti stovyklose , 
buvusius palestiniečius. Jsiver- ■

*■ Ižę žudikai n eko nežiūrėjo, žudė 
kiekvieną.

Jie laikė tas stovyklas iki šio 
meto. Sekmadienį pradėjo fa
natikus fala^-gistus pulti šijitai. į 
Jie visus šžudė, bet užėmė Sha- : 
jų stovyklų.

Dabar kova eis dėl kitų dvic- į 
jų stovy k ą.

Kohl 
dėl 

“Žvaigždžiu karo’’. Jos brangiai 
kainuosiančios. Jam buvo atsa
kyta, kad Amerikos bankuose 
yra daug aukso ir dolerių.

— Vokietijos koncleris 
pareiškė savo abejone

— Mokslininkas George Keg- j 
worth tv 
karas" yr 
nė apsigu 
vergijos.

l'tiu, kad “žvaigždžių 
tiksliausioji priemo-1

i nuo “komunistinės”

— Auksas ir doleriai iš 
pasaulio krašlų.Įskaitant ir 
car ą. plaukia į Ameriką.

viso I

Nuo Atėnų iki Salonikos I 
keliai aplipdyti rinkiminiais at
sišaukimais.

alvadorą,ta
J)aV()JU5. PC:

Hondūro te-

Padarė daug žalos pasienio 
gyventojams

įsibrovėliai iš 
rė didelių ni 
gyventojams

Kubiečiai i
šiaurę ir iš kiio, pu.~ 
Salvadorą.

iškėjo. kad 
■uos pada-

mečiams.
Kai Ookanioto buvo p 

Libijoje, Tripoli mies’.e, 
bijos palestiniečiai Okani 
kėlė ant rankų ir nršiojo 
biau-icmi.s Tripolio gaįvi

-Japonijoje Okamoto 
“Raudonosios gvardijos” 
organizatorius, o kai atvė 
teroro veiksmų, tai jis nu 

I Libaną, susirado palesti] 
i ir aiškino jiems, kaip 
i prieš izraelitus, bet čia pa

— Britai užsisakė artiler 
vinių Belgijo e. bet nori 
stirti, ar veikia lenku p;

— Shirley Temple atsl 
i Los Angeles meno medal 
: -iiinti.

— Floridos pakraščiuose 
s vėjas kelia didžiausiu-

— Neužmirkime pasiba: 
achcLono nužudymo, — 
rinberaeris.

Nev Orleans
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— Amerika gins Hondūro suverenines teises ir te
ritoriją, — vakar pareiškė prez. R. Reaganas.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

OPERACIJA

ši mažute liūdna istorija įvy
ko <i ugo Peliuškos Jašči-

>. kaip sakoma,—ma- kati reikės balus nusiauti.
gų ve, nepapjovėžulč

Per operaciją Tai yra žinoma, 
iki to dar toli buvo. Tiesiog dar 
labai icli. Na ir ne toksai buvo 
ši ras Petka, kari leistųsi laisvai 
papjaunamas. Tiesiog sakysi
ma: ne tekis šilasi žmogus. Bet 
istorija dėl jo įvyko liūdna.

Nors, sąžiningai kalbant, nie
ko lokio liūdno neįvyko. Tiesiog 
žmogus n,?apsiskaičiavo. Nesu
sigaudė. Vėlgi operacijai pir
mą kartą pasilaikė. Be įprati
mo.

O Petiuškai prasidėjo miežio 
lig-o. Viršutinis jojo akies voke 
pradėjo pūstis. Ir per tris metus 
tiesiog iki rašalinės dydžio išsi
pūtė.

Nusibastė Petka Jaščikovas į| 
kliniką. Daktarė .jam pasitaikė 
jauna, įdomi asmenybė.

Ši daktarė jam. sako:
— Kaip norėsite. Norite—ga

rima pjauti. Norite — būkite 
taip, šita liga nėra pavojinga. 
Kai kurie vyrai, nepaisydami vi 
sų įprastos išorės, pilnai įpranta 
maryti priešaky savęs šitą ti- 
hulį.

Vienok Petiuška grožio dėlei 
ryžosi operacijai.

Tuomet' jįąktarė liepė jam 
ateiti lytoj. Rytojaus dieną Pe
tiuška Jašįfcovas apsisprendė 
operacijai Plojau pošętarho. Bet 
paskui galvoja:

“Ners čia dalykas'akies ir iš- 
TH’inis, ir operacija, tariant, ne 
-vidinė, bet šunys juris . žino — 
į r neįsakys nusivilk ti-kostiumą. 
^Medicina — dalvkas tamsus. Ar 
■nevertėtų, iš tikrųjų^ skubėti 
Įpamo—persivilkti apatinius mar 
’skini.us’. ,

Petiuška nubėgo namo.O
Svarbiausia, kad daktarė jau

na. Petiuška norėjo dūmų į akis 
paleisti — taigi, nors, išorėj e ko
stiumas ir nėra labai puikus,' 
Įbetgi, prašome, marškinėliai — 
•grynas- madepolamas.

Vienu žodžiu, Pet-.a nepanorė
jo pasijusti netikėtai užklup-

P Nuskubėjo namo. Apsivilko 
^variais marškiniais. Kaklą ben_ 
jzinu ištrynė. Rankutes po kra
bu papliuškino. ūsiukus aukš
tyn išpustė. Ir nuriedėjo.
g Daktatė jam sako:
B — štai čia operacijos
Štai čia lancetas. Štai čia jūsų 
miežio auglys. Tuojau aš jums 
visa šita atliksiu. Nusiaukite ba 
tus ir gulkitės ant šito operaci
jų stalo.

Petiuška dargi truputį sumi-

stalas.
RESTORANE

Restorane Vienas iš muzikan- 
mano vyras bar i tų, prieina prie, staliuko, ir klau

sia svečia:
— Jūs užsakėte Strausą?
— Ne. Ąš užsakiau .šnicelį.

nj?

prenumeruoja

• Kas maža 
turėtų d dėlę ž

• Ptltfasdaž 
dikas, o širdis

4 
i

• Jona< >u 
? pasiskelbi™

• Ką* ūk genis (klykus mėgs 
(» girdėti, turi pasiklausyti žlnc- 
gatts. kur# apie save yra geros 
njion*ohės.

• Už viską gyvenime reikia 
sumokėti, jr juo vėliau gyveni
me savo sąskaitas .mokės?, juo 

.didesniu* nuošimčius teks prim i 
keti.

rėptuvę teturi 
uvį gaudyti.

p irra Šir4te* ži>-
.ra pirito vagi#.

-npną ^usipąžino 
aiKraštyje. todėl

> jo tfengisn nė-

. • Išmintingi vyrai visad 
ba moterims. kad ja, supranta, 
a£i;m jis. neturi būti tiek kvai 

Ii kad bandytu tai įijodvti.

i 4 Seix? žmogaus amžių gjli 
iua pažibti iš to, ką jin sako 
moters amžių iš to. ką jai sako.

• Yia dalykų vertingesnių už 
pinigus, lik jiem, įsigyti reikia 
daug pinigų.

mindaugas

Mindaugą, valstybę steigė. 
Gediminas V Intų
O dabar įu darbą baigė. 
Kai Lemontą tik pamate, 
Vytauto iš galo kitb, 
Prezidentą, mūsų litę.

Amen

TAI TAU MORALĖ

M. Zoščenko

SKONIO SKIRTIS

* tart, m—ucjau žu Kojomis gul
siu. Liga akių, išorinė — nenu
mačiau. Tiesiog, sako, drauge 
daktare, marškinius pakeičiau, 
o visa kita, atsiprašau, nelie
čiau. Jūs, sako, operacijos me
tu j jas nekreipkite dėmesio.

Daktarė, augštojo mokslo iš
varginta, sako:

Na, greičiau rangykis. Lai-

|s lepū-

HUMORAS

o pas mus balsuos tiktai ateinan
čią savaitę.

— Tu klysti Tėvai. Pas mus 
jau balsavo 18 ir 19 dienomis, 
praeitą savaitgalį, o tau atrodo, 
kad balsuos šią savaitę.

— Taip kaip ąįa man galėjo 
viskas susimaišyti?

— Dabar ne tik praėjo balsa
vimai, bet baigti ir sukčiavimai.

— Jeigu jau baigti skaičiavi
mai, tai kas laimėjo?

— Laimėjo visi pirmi kandi
datai, kurie pastatyti pirmoje ei-

so.
“Tai pi, galvoja, nenumačiau, 

Juk 
tai ne betkoks įvykis. Oi-joj, gal
voja, mano kojinaitės gi neįdo
mios. Jei nesakyčiau blogiau’’

Petiuška Jaščiokovas vis dėl- 
t o pradėjo >avo švarką 
nutivilkinėti ,kad, taip tariant, 
kitus apatinius trūkumus išlygi- 
tą-

Datkarė sako: Ne viešbutyje 
Tiktai batus nusiaukite.

Pradėjo Petiuška grabstytis 
ųž batų, už savo džimi. Paskui 
sako:

Lenkai po čekų bene bus gė
rusi “juokdariai”. Varšuvoje 

nauju anekdotų lea- 
suvažiavimui

ri
vėl “pi Ir 
kų kompartijos
praėjus Pavyzdžiui:

Klausimas: Gomulka, Gončą- 
ras ir Gierek žuvo lėktuvo katas-, 
trofoje. Kas išsigelbėjo?

Atsakymas: Išsigelbėjo 32 mi- 
milijcnai Lenkijos gyventoju.

Klausimas: Ar jau buvai pas 
dantistą?

Atsakvmas: Ne, o dėlko klau
si?

— Patariu pasiskubinti susi
taisyti dantis, nes po (komparti
jos) suvažiavimo visiškai nebe
bus galima burnos atverti.-.

♦ * *
KĄ LABIAU MYLITE?

— Sakyte, gerbiamoji., ką jūs 
labiau mylite. Maironį ar Braz 
džionį? — svečiuose- pietų metu 
tautietis klausia greta sėdinčia 
kaimynę.

— Cit, dėl Dievo meilės, ne 
tarp garsiai! — 
šiai pavydus!

*
• Obuoliai turi nuraudusius

O pati pro dantis kva|i»ja.
Taip ir akį jam piovė. Pjauna i 

ir kvatoja. Pažvelgs į koją ir iš 
juoko dūsta. Net ranka dreba. I 
0 savo drebančia ranka galėjo 
papiauti. Argi galima taip žmo
gaus gyvybę statyti į pavoju?

Na, be kita ko, operacija pui
kiai |>asibaigė. Ir ant Petiuikos 
akies įlabar tinulio nėrą.

O ir kojinaitėmis, tikriamvai, 
jisai dabar avi labjau tinkamo
mis. Jeigu taip yra, tai jį ir svei 
kinam.

11 i . ■ ; .

r skruostus nuo to laiko, Lai ote
lė išgirdo ką Jeva pasakė Ado-

— Tu man, Maiki, taip ir ne
pasakei kieno pinigais gerokai 
stamtėlėjusi -ponia važiuoja Ąr- 

I gentinon, Nikaraguon, Aveliane- 
i don ir Ric de Žaneiron, o aš tu 
riu kitą klausimą, kurio ir kelios 
katedros tau nepadės išspręsti, — 
Maiki sutikęs tarė tėvas.

— Gerą dieną, Tėvai.
—Gerą dieną linkiu ir Tau.

Diena šiltesnė, tai ir geresnė. 
Vėjas dar šaltas, kartais pakrapi- 
ja, bet jau smagu lauke.

— Man atrodo, kad tave ner
vai truputį pertempti. Visą laiką 
skubi- Vieno dalyko dar nebai- 

I gei, o jau pradedi kitą. Aš tau 
Į sakiau, kad valdžia draudžia im 

ti po $15 už sūrius, o jie ima. 
Dėl dolerio valdžia nesikiša, bei 

pačiam - didžiau- kai paima $15^ jeigu turės įro

* -* *
BŪSIMAS ZOOLOGAS

Mokytojas 
šiam mokiniui:' — Skersakakiį! 
Kuris naminis gyvulys greičiau
siai prijaukinamas?

Mokinys, patrinęs akis kumš
čiu: — Musė, ponas makytojau.!

* * *
PROFESORIUS 

Profesorius grįžta namo iš uni 
f versiteto ir randa ant stalo geliu 
puokštę

— Ka tai reiškia brangioji? j 
klausia savo žmoną.

— Tai juk šiandieną, tavo vie- 
neriu mHų vedybų sukaktis.

— Ak taip? Kai ateis metine 
tavo vedybų sukaktis, tai pri
mink man. kad neužmirščiau ir 
tau atnešti geliu.-

dymą, tai įsikiš. Taip pat įsikiš, 
kai reikalaus Įrašyti į paruoštą 
lapą, kuriame Banke laikai pini
gus ir kiek tu jų ten. laikai.

— Aš tą žinau, — tarė Tėvas,
— tavo laikas dar ilgas. Tu esi 
jaunas, dar eini į mokyklą, o ma
no laikas trumpas. Visus svar
bius klausimus sudedu į eilę, ir 
pirmiausiai klausiu patį svar
biausią.

— Tai kaip atrodo pats svar
biausias dalykas?

— Man atrodo, kad patys svar 
biausi yra rinkimai, tai apie juos 
ir norėjau paklausti.
— O kodėl jie Tau atrodo svar
būs?

— Todėl, kad Floridoje jau 
pradėjo balsuoti praeitą savaitę.

— O kaip jie galėjo laimėti?
— Prieš 6 metus frontininkai 

balsavo paštu, buvo sutvarkę Ci- 
ceroje ir Marguette Parke, o da
bar rinkimuose iš anksto buvo 
sutvarkyti, kur gyvena Fronto 
bičiulis. Floridoje, sakai, su mai
šeliais jau ėjo po piknikus, kišo 
korteles, liepė pasirašyti ir įmes
ti į maišeli, šį kartą Čikagos “rin 
kimai” bus pakartoti visame 
krašte.

— Tai, kur mes stovime,
— Stovime toj pačioj vietoj, 

kur stovėjome iki šio meto. Či
kagoje yra 120.000 lietuvių, c 
balsuoja apie tūkstantis. Visi ki
ti “balsuoja laiškais”. Jeigu tuos 
“balsavimus” laiškais atliekame. 
tai liks mizerija. Tai tokie bal
savimai, kaip pavergtoje Lietu
voje.

— Mane protas už razumo ir 
aš nesuprantu. — atsakė Tėvas, 
iabai susirūpinęs.

Ka< gyvena prie juros, tun 
šlapias kojas.

• Jeigu vyras kartais oer pa
kinktus iššoka, reiškia, kau kai 
kas buvo i į pakinkęs.

• Per dykumą jodamas nesi- 
bark su kupranugariu.

• Gali strutį vadinti karve, 
pieno iš te vistiek nebus.

• Bombos ir tankai nėra drau
giškumo simbolis.

• Gamta yra rimta. Ar yra 
kas kada matęs besijuokiančius 
medžius?

Tu sulauksi liūdno galo 
Ir dar vardo kriminalo, 
Jei pavogsi man kumelę. 
Tu nevok — tai tau moralė.

Tu negeisk skatiko mano, 
Nei tarnaitės, nei daržų. 
Ta moralė nepaseno, 
Neklausyti negražu-

Tu nei vogti, nei žudyti 
niekur nieko negali. 
Jei norėsi pabandyti, 
Dings galvelė apvali- 
Mes tuoj gausim faktų mištą, 
Kad tu miestą griaut bandei. 
Teiks įrodymą dar rinitą 
Likę tau kaktoj randai.

Apsvarstyk gerai, pilieti, 
Ką darai ir ką kur lieti. 
Mano namas ir kumelė, 
Nepaliesk — tai tau moralė..- 
Dėmesiu tikrų piliečių: 
Jūsų tai visai neliečia.

Kas palaižo, kas pauosto,
Kas patrynęs dar paglosto
Ir pareiškia mums iš aukšto:
— Aš apseinu čia be šaukšto

GRĄŽUOS. LIETUVOJE 

Netikusi Veislė

. — Kolūkiečiai pasakojo, esą J 
Čistapolio- ir Ažytėnū sandėliuo
se grūdai genda, — užsiminė vie 
na žiemas. dieną Kėdainių rajo
no “Šušvės” kolūkio pirminin
kas A. Gaųrilčikas vyriausiajai 
agronome! A. Skabickaitei.

— Grūdai ne saldainiai — ne
ištirps. Kai atšils — pažiūrėsiu. 
O jei koks-apgedęs ir pasitaikys; 
kiaulėms sūšersime, — nusiranu 
no grūdįn-nkystės vadovė-

— Gerai sakai, nebūtų kiaulė
— ką duodam, tuo tegu ir džiau
giasi, — pritarė vyr zootechnike 
G. Staniulienė.

Be rūpesčių, vargelių bėgo 
specialistu dienos. Ir pirminin
kas dėl grudų galvos nekvaršinc
— vis tiek nenueis perniek. O 
per tą laiką spėjo sugesti 1.009 
tonų miežiu ir kviečių.
— Pirmininke, kiaulės serga. — POTVYNIS IR GAISRAS

Viename Niujorko viešbutyje 
buvo toks perspėjimas:

“Atsargiai su nuorūkomis! Nc- 
srol”.

Apačioje kaškas prirašė: “Nes- 
Pjaudykite ant grindų! Prisimin- 

pagiriotos, kitos — visai nebesi- kite Mississipi potvynį”.

—, —----- _ ~
vieną rytą sunerimavusios kcn- j
toron atskubėjo fermos darbi- i
ninkės.

Dairosi po gardus G. Staniu- užmirškite Čikagos gaiš 
m 4 Z-XW-. . „• . _   Į . _  l ene, o ten — vienos riestasnu- i 

kės vaikšto sviedi n ėdamos ly*»

■

— Netikusi yąi 
nėlės mums- nęjįHkjtj^ėr^ų tūks 
tautinius nuostolius apturėsime. 
Parašysiu mokslininkains, kad 
atsparesnę išvestų; Mums reikia 
tokiu kiaulių, kurios-ne tik su
gedusius grūdus, bet iri žvyrą ės-

i damos gerai dugtų. . '
A. Dainyte, A. Dumbraya

’/ ' pV. laikraštis’’)

RAŠYTOJO ATSAKYMAS
Rašytojas Aleksandras Diuma 

buvo pakviestas pietų pas žymų 
Paryžiaus finansininką. Išeinant 
jis buvo paklaustas, ar patenkin
tas priėmimu ir ar. buvo įdomi 
kompanija. J tai rašytojas atsa
kė: ... Į

— Jei ten manęs nebūtu bu
vę, bučiau numiręs iš nuobodu
mo. * - • ;



NEL<PIRKTA KALTĖ
Šių metų kovo mėnesio pabai

goje Vakarų Vokietijos laikraš
tyje “Welt am Sonntag” pasiro- 
»!ė straipsnis apie masinį lenkų 
karininkų, mokytoju, mokslinin
kų nužudymą Katyne, Pateikia
me jo kiek sutrumpinta verti
mą.

Šiomis dienomis prieš 40-rius 
metus Tar,bu Sąjungos vyriau-! 
-ybė su Jozefu Stalinu priešą-j 
k -je ruošėsi žiauri m nusikalti-, 
mui — keliolikos tūkstančių len 
kų karininkų nužudymui. Pog
rindyje veikianti Lenkijos prof
sąjungų organizacija “Sclidar- 
nošč” nužudytų karių prisimini
mui Šiais metais išleidę pašto 
ženklų seriją!

Masinių žudynių aplinkybių 
tyrimą buvo galima atlikti tik 
praėjus keleriems metams nuo 
jų įvykdymo. Iš surinktų dc-1 
kumentų ir liudininkų parody-' 
mų išryškėjo šio nusikaltimo de
tales ir eiga: 1939-tų metų rug
sėjo viduryje, vokiečių armijai! 
užėmus Lenkiją, tarybinė ka-l 
riuomenė, pritariant Hitleriui,' 
Įžengė į rytinę Lenkiją ir paėmė 
230.000-čių lenkų karių karo ne
laisvėn. Rusai suskirstė eilinius 
kareivius ir seržantus Į vieną 
grupę, o karininkus — į kitą. 
Vėliau 15.000 lenkų karininkų 
buvo atgabenti į belaisvių sto
vyklą, kuriai . vadovavo TSRS 
slapteji milicija —NKVD. 1940- 
tų metu kovo mėnesį karo be
laisvių stovykloje rusai pasklei
dė sandus, kad neužilgo -lenkų 
karininkai būsią paleisti leis- 
vėn. 1940-tų metų balandžio pra 
tižioje rusai pradėjo vežti trau
kiniu lenkų karininkus iš belais
vių stovyklos į Gnezdovo stotį, 
esančią trys kilometrai nuo Ka- 
lyno vietovės netoli Smolensko. 
Vieną iš karininkų, profesorių 
Stanislavą Zvfaniemčių, rusai 
Įtarė esant lenkų šnipu, todėl jį 
atskvrė nuo kitu belaisviu ir 
nusiuntė į Smolenską tardymui. 
Susiklisčiusių aplinkybių dėka 
šis lenkų karininkas išliko gy
vas. ;'

Katyn o žudynės

autobusas su užtepliotais lan
gais. Jo durys buvo užpakalyje, 
tad jam atbulam privažiavus 
prie vagono, sargybiniai galėda
vo suvai’yti lenku karininkus iš 
vagono tiesiai į autobusą. Kai 
autobusas būdavo pelnas, jis pa
judėdavo miško link, bet netru
kus vėl sugrįždavo paimti nau
ją belaisvių grupę” — prisimena 
profesorius Zvianievičius. ’

Dabar žinoma, kad netoli Ka-1 
tvno esančiam emiške rusu en-; 
kavedistai šūviu į pakaušį nu-j 
žudė tūkstančius lenkų karinio-1 
kų. Kurį laiką rusams pavyko; 
išlaikyti šias žudynes paslapty-Į 
je 1941-ažs metais, Vokietijai už j 
puolus Tarybų Sąjungą, laiki-į 
noji lenkų vyriausybė Londone 
užmezgė diplomatinius ryšius į 
su Maskva ir mėgino sužinoti j 
apie lenkų karininkų likimą. Net 
aštuonis kartus lenkai kreipėsi 
į tarybinę vyriausybę ir asme-i 
niškai i Stalina su klausimu, ka-» 
<la lenkų karininkai bus paleis-1 
ti laisvėn. Jiems buvo atsaky
ta, jog belaisviai esą jau seniai 
paleisti, o Stalinas dar priedo; 
paaiškino, kad “jeigu Įu jau ne-’ 
Įmanoma surasti, tai, tikriausiai, Į 
jie bus į Mandžiūriją pabėgę”.!

J ~ ‘ G ‘|
1943-jų metų vasario mėnesį; kovo 11 d.

vokiečių kariuomenės štabas' Katyne buvo atkasti 4363 lavo- 
Smolenske buvo pamformuotas-naiy 2914 iš jų buvo atpažmti. 
apie masinius žmonių kapus K 
tvno miškuose. 1943-čiu ] 
kovo mėnesio pabaigoje vokie- pasktitinis įrasas į 

čiai pradėjo atkasinėti 
Juose jie atrado lavonus su len
kų uniformomis, suguldytus rie-| 
tuvėmis — dvylika kūnų vie-j 
nas ant kito. Nužudytų žmonių 
rankos buvo surištos už nuga-, liūs”.
ros. 1943-čių metų balandžio 12-1 Daugiau?fcąip. dešimteis tūks- 
tą dieną Vokietijos vyriausybė tančių kriti l^enkų karininkų liki 
viešai ^paskelbė apie masinių mas yra ;nte|škus. Jie dingo be 
kapų atradymą. Po keletos die- pėdsakų. Manoma, kad tūkstan-

prieš trejetą metų;
trečia — prie lavonų buvo at

rasti Laikraščiai ir laiškai. Šiuo
se dokumentuose vėliausia pa-j 
žymėta data buvo 1940-tų metų

“".a-’Pas majorą A damą Solskį buvo 
metų' atrastas jo dienoraštis, kuriame 

padarytas 1940 
kapus.’ -tų metų balandžio 9-tą dieną.

Jame rašoma: “Atvežė Į mišką.! 
Vėl krato. A.tėmė laikrodį. Klaui 
sė ar turiu vestuvini žiedą. Nuo 
visu atima diržus, pinigus ir pei

nu tarybinė vyriausybė pareiš
kė. kad, neva, vokiečiai nužudę iaįVa, kurį Įrašai šaudymo praty- 
lęnkų karininkus. Kad išaiški^ įietu paskandino Baltojoje 
nūs šį reikalą, vokiečiai pakvie-į 
tė tarptautinę komisiją, kurią!
sudarė medikai ir juristai iu ne
utralių šalių. Ši komisija nusta
tė:

Pirma — jau mažiausiai trys 
metai, kai lavonai guli žemėje. 
Iš to galima padaryti išvadą, 
kad lenkų karininkai buvo nu-; 
žudytų dar prieš vokiečių ka
riuomenei įžengus į Lenkiją;

antra — ant kapų augo jauni 
binių. postai. Netoliese : stovėjo‘ spygliuočių medeliai, pasodinti

Zviunievičius pasakoja kas tuo 
metu vyko Gnezdovę: “Mus at
vežė i nykią, žole apaugusią vie
tovę. Horizonte tęsėsi tolumoje 
pranykstanti miško Įuosta. Ap
link buvo išdėstyti rusų' sargy-

• LITERATŪRA, Beturiu HterattLros, meno ir mcžrri 
i §54 m. metražtii. Jame yrt vertingi, niekuomet nesenrtą, 
•Irėvėt, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcofko, V. Stakes 
f. Raukčfo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau® ir T 
Seilaua straipsniai be! studijos, iliustruotos nuotraukomis % 
M. K. Čiurlionio. M. Sfleikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelės Ir JL Varei 
sUrybot poveikafate. J65 puri. knyga kainuoja tik

y DAINŲ IVENTSS LAUKUOSE, poetės, nkytojoe fr 
ftalx tokių pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie (fciru 
iventes bei jų Lrtorlja Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktąją duomenim? 
bei uikuliaiaia. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke ap?aly 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne nauas: 
gyvenimo bruožų apraiyma*. bei tiksli to laikotarpio buities !M< 
matūrinė atudija, •uskirrtyta skirsneliais. Ta 200 puslapių tnyr 
_ . ^ru „i .i.l

Romiai parsiyt* rtudija apie RytprūBfaa, remianti* Pakalni? t 
Ltbgavoe apskričių duomenimis. kpraiymaJ įdomūs kiekvienas 
detuviuL Leidinys fllwrtruotu euotrenkomK pabaigoje duodam* 
ritovardžių pa vadinimai♦ Ir jų vertini*! | voMefių kalbą. EaBa:
siBdlngoje S3S ptul knygoje yrs. Ryt>rū«hj tamėUfl*. KaIm i*

> K4 LAUM13 LIMA, reiytnjo* Petronėj OriBtaffėt ttf
EuSntnal tr tnlntyi tple tamenls ir virtas neprOL Lietuvoje Ir plr 
mairiale bollevikų okupxcijo* metaif. Knyga turi 234 puslapliu 
bet kainuoja tik H,. . • > r > j*

> JULIUS JANONIS, poetM Ir revoliucionierių*, nerffprtf
Ir Maiding*! Interpretuojama* gyvenime ir politikoje? tik ■> 

fargJo Jalinską knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą !r poe 
tlją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui hnogaua tela* 
Knyga y-a didelio formato, »5 pualapii, kainuoja W.

V ■ATTBW18 NOVWLtS, M. Kosenko ktryba. I. VaJalS* 
•tfUmaa. |M knygoja n* M sąmojingą aovallv jLatna |9

jtsyfM grasomo! MaijtaaoM, 1YW Ba. HaMoi EL, CEMqn 
* IMBL DSkImI pifcia Mūri t—SSaOom

čiai karininkų buvo suvaryt; Į

jūroje-
E. L.

— Hondūro .pasienio sargai 
neįsileidžia sandinistu i savo te
ritoriją, kad nepasiektų Salvado
ro.

€

OTTO HABSBURG KALBĖJO LIETUVIAMS

(Tęsinys)

Ir pabaltiečiai Sovietu Sąjungos 
likime vaidina dideli vaidmenį. 
Jiems vis didesni dėmesį rodo 
Amerika. Naujausias mostas — - 
jų programų iš Laisvės Radijo 
perkėlimas į Laisvosios Europos

kill Čigonėliu. O kai orkestras į 
užbaigė koncertą G. Butauto j 
Rudenėliui atėjus, publ ka nepa
leido jo nuo scenos, priversdami 
kartoti.

Vokietijos LB valdybos pirmi- 
! minkąs inž. J. Sabas padėkojo) 
Į gimnazijai už puikią programą, 
' pastebėdamas, kad matėme ir gir 
dū ome mokinius iš 9-nių kraš-

I tų Juos į chorą ir orkestrą ap- 
s j’.ngė bei išlavino muzikos mc-t 
’ Rytojas Arvydas Paltinas (plcji-l 
ima:). Taip dailiai šokti išmokei 
t Živilė Grodbergienė (vėl ploji-į 

mai). Talentų turime daug Mil-! 
da Motekaitytė studijuoja daina
vimą Mannhe'me ir yra kylanti 
profesionalė. Rengėjai visiems 
nuoširdžiai dekorą, ž. Grc.dber- 
gienė, A. Paltinui ir Moteikaitv- 
tei įteiktos gėlės. Vėliau vienas 
amen kiečių orkestro vadovų
Petkaitis apjuostas tautine juos
ta. Visi programos atlikėjai pa- i goję. Bendrų pajamų pakako vi- 
vaišinti.

retorė Marija Šmitienė su talki-! 
ninkėmis Ona Bartusevič enė; 
jun., ir'Živile Grodbergiene. Sub
rinkta ap:e 1.600 DM aukų.

Iždininko Armino Pipšio vd 
damas gėrimų baras visą vaka
rą buvo apgultas. Jame viliriai 
sukosi vicepirmininkas V. Bartu
sevičius mokvt. Kostas G.od- 

pinnininkas Juozas

atidaryta “Aušros”
Meilės Mickiene?

bergas ir
Saba-. Dar prieš programom pra 
(ižią buvo 
tuntininkės
įrengta skautų kavinė. Joje šei
mininkavo skautės. Pilnas rankas 
darbo turėjo ir didelę apyvartą 
padarė Eugenijos Lucienės ir 
Vidos Sabienės vadovauj imas 
užkandžių baras, aprūpinęs karš
tomis dešrelėmis su kopūstais 
bei salotomis ir kotletais. Alkti 
ir trokšti niekam neteko. Iš gau
to pelno moterys 200 DM paau
kojo Lituanistikos katedrai čika-

soms renginio išlaidoms pat eng
ti ir liko šiek tiek pelno. Jo 
nebūtų likę, jei sebūtų atsisakę 
honorarų ir keliones išlaidų pas
kaitininkas bei 17-kos muzikan
tų orkestras. Lampertheiino ma
gistras veltui davė salę, prapla
tino sceną ir dar atsiuntė žydin
čių krūmų jai papuošti. Scenos 
papuošimu rūpinosi mokyt. Ed- 
mudas Kaciucevičtus.

Kadangi suvažiavo nalauktai 
daug svečių, trūko daugiau kaip 
šimto kėdžių. Jas paskolino Hū- 
ttenfeldo katalikų ir evangelikui 
parapijų namai. Minėjimas buvo 
padrąsinantis. Jis parodė, kad 
mūsų tautiečiai tokiu renginių 
trokšta ir kad turime daug nuo
širdžiu draugu vokiečiuose ir 
amerikiečiuose.

■i' F
(Bi^pdaugiau)

Tuoj po koncerto pradėjo veik 
ti kavos, užkandžių ir įvairių gė
rimų barai. Pertvarkius salę, 
ėmė groti tikrai šaunus ir gar
sus am?rikiečių aviacijos orkest
ras. Kai kuriems vyresnio am
žiaus žmonėms net per garsus. 
Jis grojo net ilgiau, negu buvo 
pažadėjęs, j

Visi pareigas prisiėmę asme- 
i nys atlikę jas labai gerai: Prie 
I Įėjimo i salę buvo renkamos au

kos minėjimo išlaidcms padeng
ti. Kiekvienam aukotojui buvo 
prisegamas specialiai šiai šven
tei pagamintas Lietuvos žeme

li lapio formos taut, spalvų ženk
liukas su Įrašu “Lietuva tėvyuė 
mūsų” ir įteikiama programa 

visu 
barų kasą tvarkė valdybos sek

palydėta garsiais plojimais. Ji at
lydėjusi duktė vėliau sakė, kad 
savo tėvo niekad negirdėjusi taip 
ugningai kalbančio, kaip šįkart', f

Kalbėtojas buvo sujaudintas: 
kuklia bet gražia dovana — lie- 
tuvišku linu rankšluosčiu. Mū
sų mokinių apsuptas leidosi ko
respondentų f o rograf uo jam a s. 
N netraukęs pasi rodė vokiečių 
spaudoje.

Meninę programą, kurią pra
nešinėjo abiturentė Erina Seid- 
lerytė. atliko Vasario 16 gimna-! Aukų stalą ir. vienintelę

Prelegentas pažadėjo nesiliau
ti kėlęs Pabaltijo laisvės klausi
mo. Tam, gerą pagrindą duoda! 
Europos parlamento 1983 sausio 
13 rezoliucija dėl Pabaltijo dekc- 
lonizavimo. Kai vokiečiai ir DDR 
atbėga į Vak. Vokietrįmjie tuoj j zijos mokiniai. Pradėjo mišrus 
pat gauna jos -pasą. Tali turėtu choras J. Naujalio konipanuota 

Maironio Jaunystės daina ir liau-^ 
dies daina Apynėliu- Tautinių Į 
šokių grupė pašoko Juodąjį Jon-; 
kelį. 12-kos mokiniu orkestras su i 
trenkė maršą, sudaryta iš lieu. 11 
dainų melodijų. Mergaičių cho- • | 
ras padainavo tris mūsų liaudies į 
dainas — Tėviškėlė, Oi tu rūta ir | 
Lakštingėlė. Šokėjai linksmai nu . C 
teikė Lenciūgėliu. Pranešėja pa- j 3 
deklamavo Ant. Ftūko Dėl Lie-; | 
tuvos laisvos. Milda Motekaitytė, l 5 
vargonėliais palydima mokyt. Į J 
A. Paltino, padainavo Papartė- | 
lio žiedą ir Plaukia sau laivelis, t 

“ i £

būti išplėsta į visą Europą. Tu
rėtų būti įvestas eur^iečio pa-

j sas. Jį turėtų gauti ir ifebaltie- 
čiai. Dabartinė Europos i Tautų

1 Bendruomenė dar nėra Europa. 
Tai tik Europos branduolys. Jai 
turėtu priklausyti v’sos žemyno 
tautos. Be laisvos Lietuvos ne
bus pastovios taikos .Europoje, 
— b?.i ffė savo kalba dr. Otto von
Habsburg šūkiu, kurį/pakartojo

buvo kelis kartus pertraukta ir 
r i

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St., Chicago, HL

StTESTTNG.AJ IŠPILDOMI RECEPTAI s FANNIE MAY SAL- 
DUXYNA1 * KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

D. KL'HLMAN, B.S., Registruotas vjdstininkw

i Tel. 476-2206

For constipation relief tomorrow
> reach for EX- LAX tonight

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

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

| SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE

NAUJIN

kijieti. Orkestras pagrojo Per 
šileli jojau, Mergaičių kvartetas 
(M. Motekaitytė, E. Seidlerytė, 
Monika Gaižauskaitė bei Daiva 
Karintaitė) padainavo Vakarą, 
o tų pačių mergaičių trio — Bal
tą žiemos mišką ir Siuntė mana 
močiutė. Orkestrui sugrojus sma 
gią polką, taut, šokių grupė gra
žiai pasirodė paskatiniu savo šo-

yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalin^ 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo' nariams.

£LA — 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 spdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai

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

SLA — kuopų yra visose lietuvių kolonijose.
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA '

307 W. 30th St, New York, N.Y. 10001
TeL (212) 563-2210

e

50 metų studijavęs, kaip

NOSE GALIMA GAUTI:

Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(D tomu------—.................................     gi 0.00

2. Prof Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.____ ?6.00
II dalis, 229 psl. _____________________________ _____ ?0.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.  $5.00

4. Janinos Narinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl. $5.00

5. Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBĖS SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. ___ _________________g4.00

6. J. VencUvex, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
.60 P*L —________________ -_________________  gZOO

NAUJIENOS, 1729 So. Halted St., Chicago, DJ. ftOGOG siųs
kite čekį Ir prideki* vien.^ dolerį persiuntimo U’aMomi.

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kaa bet kada, tr 
Set kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. H« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuviu kalbą liečiančias ištraukas, paruošė Mkslius vertimu! 

tr patarė mums toliau studijuoti. ,}

JaIm pi. Kkti rtrietiiL Paitu p.

i ' 8XH J I E R u g t

S/K 3. Halsted St, ESicagu, ED

Į — Naujienos, Chicago, 8, Ei. Thunday, May 23, 1985
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Praeitą penktadienįo popietę federalinis šiaurės 
I linois valstijos prokuroras Antanas Valukas pasakė 1 
’ bą teisėjams, advokatams, teisininkams ir Žurnalistam 
Didžioje Palmer House salėje buvo Valuko klasės dra 
gai, šią mokyklą anksčiau ir vėliau baigusieji teisinink 
ir profesoriaus Valuko studentai. Tą vakarą John Ma 
shall mokyklos vadovybė įteikė Antanui Valukui Laisvė 

j pažymėjimą už teisės srityje atliktą didelį darbą. Minėt 
vakarą Valukas teisininkams pasakė kalbą, kurią pavž$40.00

$22.00 dino “Laisvė yra proga padaryti ką nors geriau
$4.00

$4&oo 
moo

Štai paskubomis lietuviškai išversta prokuroro An
tano Valuko pasakytoji kalba:

— Šiandien aš esu pagerbtas man įteiktą šiuo laisvės 
j pažymėjimu.

Aš pažįstų visą John Marshall teisių mokyklą ir jo
kios dėstytojus visą mano profesinį gyvenimą ir aš tu
rėjau privilegiją odėstyti teisę šioje mokykloje. Aš ati
džiai sekiau studentus, baigusius šią mokyklą ir išėju
sius dirbti garbingo visuomeninio darbo, privačios prak-

Jasiūnat at»dar| |u$irinljiBi^, :r 
jj pasigėrėtinai sklandžiai prave
dė. Dr. V. Dargi* sugiedojo JAV 
himną. Kan. V Zakarauskas — 
invokaerją. jis pakarę gilios tau- 
tinė- lūint'es susirinkimo įvadą

Pirmininkaujančio buvo pak
viesti į prezidiumą ir vietas užė
mė šie asmenys: T. Blinstrubas 
— ALTo centro pirrajn., K. Ok- 
sas — buvęs skyr. pirmininkas, 
M. Pranevičius — socialdemok
ratų ir dr. V. Dangis — (R.) 
Lietuvių Bendruomenės centro 
veldybos pirm. St Monkus.

SVEIKINIMAI

ALTo pirm., T. Blinstrubas 
sveikuidamas suvažiavimą pasi
džiaugė Čikagos ekyriaiu veik
la ir pasakė, kad centras apie 
12-14'č išlaidu ..adengia iš Čika- 
gos skyriaus gamų pinigų. Pa
gyrė. kad skyrius vis išsiverčia 
su viena aukų “kepurę”- Vasa
rio 16-tos šventės metu. Pasiūlė, 
kad kiekvienas narys rinktų au
kas ir jų gautų bent po $50 kiek
vienas. Kaip žinia frontininku 
diktuojamos LB nės žmonės jau 
seniai praktikuoja V. Š. proga 
aukų rinkimą po namus, bent 
menesiu anksčiau prieš šventę.

I Susirinkimą sveikino raštu 
i LGK. J. Daužvardienė ir LŠST. 
^Vytauto Didžiojo šaulių rinkti- 

iri ix_ :x;s_ žodžiu svei
kinti: Gr. IMeiiiūnieuė -- Mote
rų Tarybos antros kuopos pirm. 
A. Marma — spaudos klubo var- 

Kreivėnas — Sibiro trem-
Ū1K P:,r£is ~ (^-) LB 
idĮųigc?/ kad niekas nekištu 

j Lietuyps Jąisvinipio ra- 
tlFs: K. Pocius —°R.‘ Lę. ;Brigh- 
inn pkrkp.ępylįn^^^įįjksas 
•ė.ikagpsr: Pi^kj&§''rahiur. Vil- 
n.aus krašto ■Sąjungos / vardu

St-4

Teisininkas Antanas Valukas

Naujienos einx kasdien, išskiriant 
sekmadieniui, pirmadienius ir iven- 
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro* ... . . v
Vė, 1739 Sa Halted street. Chicago, < tikos ir vyriausybes tarnybą. 
IL 60608. Telef. 421-6100. (

> Šis pažymėjimas man yra reikšmingas ne vien todėl, 
kad man jį įteikė John Marshall teisių mokykla, bet dėl 
įteikiamo tikslo ir šviesios jojo gavėjų prigimties.

Kiekvienas šio pažymėjimo gavėjas daug kuo prisi
dėjo prie šio miesto ir prie mūsų bendruomenės.

Esu pagerbtas šiandien būti jūsų priešakyje kartu 
su pasižymėjusiais, šiandien taip pat čia esančiais.

Būčiau labai ne kuklus, jeigu nepasakyčiau, kad šis 
pažymėjimas man suteikia vien garbę, bei ir raginimą; 
imtis ką nors gero.

Kada man buvo pasakyta, kad suteikiamas šis pažy
mėjimas ir paprašytas ;šia. proga pasakyti - kalbą; mano 
pirmas klausimas buvo aišku; kad aš turiu kalbėtų ir kor 
kiu'. klausimu turiu kalbėti. *: . •<';

j — Pasirink ,temą. ? i ,
Mano atsakymas ir vėl buvo:'
— Kokia tema kiti ta proga kalbėjo ?
Atsakymas buvo toks: • . » .
— John Swearingen nuvertino teisininkų profesiją, 

Prontice Marshall pasakoja, kaip puiku būti advo-

Pinigus reikia siusti pisto Money 
Orderiu kariu su užsakymu.

NaUJLENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nao 9 vaL ryto iki 5 vai. popiet. Šeštadieniais — iki 12 vai

DRAUGO REDAKTORIAUS NAUJOS SVAJONĖS

Pr. Gr., Draugo vedamajame rašo:
....“Tai turime mintyje tuos nelemtus teismus, kurie 

dėl vienos raidės jau veltui praleidę daug valandų ir 
daug lėšų, kurias būtų galima pavesti geriems darbams.’ 
(Draugas, 1985.5.-1). ,

f ■TifešaJftM'tą nelemta bylą .pradėjo ,L.t Bendr. vadai, >■
tai tik jie gali ir j:ą ąfšąūkri/Tikrai;' teismui jau bus gana 
gera suma išleišti.Gal dėl to,jie jau daug Altui priklausan 
čių pinigų išviliojo, laike Vasario 16 dienos minėjimų.

Toliau, Pr. Gr. svajoja apie išleivijos lietuvių istori . 
ją ir daro sprendimą visiems tiems, kurie kovoja prieš 
Lietuvos okupaciją ir okupanto pataikūnus čia, išeivijoj. 
Jis rašo:

....“Ateities kartos jiems padarys teismą, išmesda
mos jų vardus iš lietuviškos išeivijos istorijos’-.... (ten

J:

Pradžioje jis pats rašė, kad bendruomenininkai 
įklimpo su savo teismais, o dabar vėl jis siūlo organizuo
ti naujus teismus. Ar daug čia logikos?

Besirūpinanšiam išeivijos lietuvių istorija, p-nui 
Pr. Gr., norinčiau priminti, kad kunigas Pr. Garšva tik- , 
rai bus atžymėtas istorijoje, kaip kunigas, paskelbęs 
Drauge kun. Kezio, SJ, melą, kad žmonės užpuolė jį, I 
kun. Keži, prie altoriaus, o apšmeižtų žmonių laiško, ku
riame jie pasisakė, kad jie to kunigo prie altoriaus neuž
puolė, kun. Garšva nedėjo. Kun. Garšva bus žinomas^ is
terijoje, kaip apšmeižęs grupę žmonių, jų neatsiprašęs, , 
o vistiek laiko mišias. 1

0 ar tie žmonės, kurie kovoja prieš Lietuvos oku
pantą ir jo pataikūnus čia išeivijoje, paklius Į istoriją ar 
ne, priklausys nuo to, kas tą istoriją rašys. Okupanto 
tarnai okup. Lietuvoje jau dabar iškarpė ir sufalsifika
vo Lietuvos istoriją. Jiems tiesa nereikalinga. Todėl jei
gu ir išeivijos lietuvių istoriją rašys, kad ir vietiniai

I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILĖ

išda-

LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ ROMANAS

(Tęsinys)
Ji, Agutė, tuojau atsimins tas 

vikiškas akis, jos veidas nušvis tekančios sau
lės spinduliais, ji džiaugsmo sparnais skris šalia 
ir eis ten, kur jis ves. Ji didžiuosis prieš sutiktas 
savo drauges ir norės, kad visi ją dabar einančią 
pamatytų, dargi su šitokiu puikiu bernu. Daug 
praeinančių mergaičių atidžiai pasižiūrės, joms 
kils pavydo mazgai, kurie taip nemaloniai gniau
žia širdį.

Paskui jiedu eis vieškeliu link jos namų, per 
krūmus, per mišką. Jauti, kaip jos širdelė pa
linksta, trokšta glamonių, meilės, kuo daugiau, 
kuo stipresnės. Pasitaikius tinkamai nuošaliai 
vietai, visi likusieji jos varžtai atsipalaiduoja. Jei 
kiek ir priešinasi, tai tik iš džiaugsmo, gražios 
tankmės slepiama.

Vincas ne vieną mergaitę tais keliais nusi- 
v?dė. Jis gerai nusimano turįs didelę patrauklu
me T?- kuriai mergaites jokiu būdu nepajėgia 

t"i kodėl uet vagies vardas jų nuo jo 
Niekas ^legali žinoti ir niekas nepajė- 
kas yra tas patrauklumas, bet jis j 
bet lokio i

y. f 'Tflk I L j 5 
itsispirt 
leatbaid 
ria aptai yra. 

nu-

- nė — VI Išganait

r
z

0
katu.

Turint galvoje nustatytas tokias ribas, man atrodė,

okup. pataikūnai, tai žinoma, kad ir jie ją sufalsifikuos. 
Jie tik pasigiria, kiek jų pastangomis išeivijos jaunimo 
lankė Vilniaus propagandos kursus, kiek daug lietuvių 
vykdavo i okupanto minimas sukaktis, kaip 45 metų su
kaktį, nuo “Lietuvos išlaisvinimo”. Kiek bendruomenės 
vadai nusipelnė okupantui, niekindami ir šmeiždami lais
vinimo veiksnius. Bus Įrodyta, kad VLIKas ir ALTas bu
vo sudarytas tik iš fašistų, kapitalistų atstovų, ir kad ne
žiūrint visų bendruomenės vadų, pastangų, ten nepraėjo 
“nepartiniai liaudies” atstovai.

Atrodo, kad tokios istorijos ir Pr. Gr. tikisi. Juk ne 
! veltui okup. agentas Kazakevičius, (kaip dr. Nemickas 
rašė, Lietuvių tautos išdavikas) buvo vaišinamas Drau
go redakcijoje....

Visi žinome, kad komunistai nieko nedaro, Ras jiems 
nenaudinga, net gerai atlygina už patarnavimus. Bet ne
žinome už ką, gen. Petronis globojo ir vaišino bendruo
menės vadų dukras Vilniuje....

Ignas Petrauskas

gali, visas savo šilko siūlais suvysto ir užmigdo. 
Jos nepajėgia net paklausti, ar jis rimtai myli, 
ar pastoviai. Jos bijo, kad toKS klausimas jo ne
pabaidytų, ir kad savo laimės jos neprarastų. Tik 
toji viena Agutė Gabriūnaitė kitoniška, nepasi
duoda jo glamonėms ir tiek. Bet ir graži, kipšiu
kas. Jei kita taip spirtųsi, seniai jis būtų nusi
sukęs ir niekaip nebegrįžtų, nors toji mergaitė 

' su ašaromis prašytų.
į

Agutė kas kita: nors ji priešinasi, kai]) ož
kutė, nors ji intymius nesuvaldomų jo rankų ėji
mus griežtai atstumia, nors gerokai už tai su
pyksta, bet netrukus jis užmiršta ir jokiu būdu 
negali jos palikti. Štai, praeitą naktį pas Svarj 
vakaruškose. Jie buvo vienu du po tankiomis klevo 
Šakomis, niekas negalėjo matyti, buvo taip gera, 
kažkokia liepsna degė širdy ir lyg koks galingas 
magnetas traukė prie jos taip, kad salo širdis ir 
stojo mintys. Kai jo lūpos gėrė karštą ugnį iš jos 
lūpų, ranka ėjo žemyn iki jos suknutės krašto, 
o tuomet kažkas užvirė ir sukunkuliavo jo min
tyse, atsargumas staiga pranyko: stipriu mostu 
aistringa jo ranka vikriai įsiveržė paskutinio jos 
rūbo apačioje, prie savo tikslo.

Vincui šis veiksnias nebe pirmas. Kitos mer-> 
gatiės tokiu momentu krūptelėdavo, pro karštus 
|jų bučinius ištrūkdavo pašnabždūs žodžiai: Vin- 

t tai 
kuo

celi, ką tu. arba: Vinceli, taip negalima. I 
|būdavo šnibždama taip tyliai tylutėliai, ka 
l

M galėčiau pasirinkti tokią; temą, kurf mįn labiau.- 
ySišf: ; ..Z J? ' d;

‘ ąŠ pasakiau manjabiąųsiai inėgiamąJtėmą: ?-Ly-{ 
Mekų ittešl^riojimas KanadojeX'-f y.
;7, JBęt': tuojau man dingtėlejo jptis, kaddji^ftis^biąų- 

. šiai'rupėjoįpiatirti, ką naujas JAV--vaistysiu Cgriįįforąs 
gali pasakyt?,apie nusikaltimus." p . : vdidH 

.■ . Chhį- bet aš pagalvojau, ;ar t-atų šia tęsia kalWti 
tuojau po pietų, ar klausytojai neišsivaikščiotų dar prieš; miiienė. T. Kaziėnė -- Lieti

Motei-ų klubo vardu. Visi svei
kintojai pasidžiaugė ALTo veik
la. palinkėjo sekrriėt,, stiprybės 
ateičiai. - - A

Gana išsamų veiklos praneši
mą pateikė skyriaus pirm. inž.

saldų tretįjį. ■ ’ ■ .,L.<_• ■■■' - ' j-...*..
Galų gale nutariau, kaip savo laiku tai. padarė Ted

dy Roosveltas, imdamas jautį už ragų. Kodėl- nepaimti 
jaučio už ragų, pagalvojau.' - <

Aš noriu kalbėti apie klausimą, kuris yra ' svarbus 
advokatams, profesionalams, bankų darbuotojams■ '

Jifcį

aa\ oKar-ams, proie&ionaiams, bankų darbuotojams ir; ,I,fi
tiems-iš mūsų turintiems savo rankoje duoba, kuria grali- 1E- Jaslunas socialdemokratų a> 

..- & 'stovas ALTe. Skyrių sudaro 14 
politinių partijų atstovai. Valdy
bos posėdžių sušaukta 4. tary
bos — L Surengtas iškilmingas 

| Lietuvos nepriklausomybės at- 
j statymo minėjimas — Vasario 

16. Skyriaus valdyba daug talki
no ALTo centrui pravesti 44— 
tąjį ALTo suvažiavimą ir dešim
tąjį kongresą, vykusi praeitų 
metų vasarą, Čikagoje. Dalyvavo 
Pavergtų Tautų konferencijoje- 
Pasakė, kad didžiausias skyriaus 
pajamas sudaro V. š. šventes 
aukos, kad šiemet buvo gauta 
rekordinė aukų suma. $13.000. 
Centrui Įteikta $11.000 suma, 
kongreso metu.

(Nukelta į 6 pst.)

na visuomeninę lygsvarą truputį kelstelėtiį-riT
(Bus daugiau) . <

................. „tR r „

CHICAGOS ALTO SKYRIAUS PERINKTA VALDY-i 
B A IR PASKIRTA NAUJA PIRMININKĖ

Siūlo pagerbti nusipelnusius ALTo veikėjus; ^rotestuo-
;. ta prieš 0SI ir NKVD bendradarbiaują

‘Vadovaujantis nuostatais, AL- 
To skyriai kasmet šaukia visuo
tiną narių susirinkimą. Sies api
mties- ir. paskirties susirinkimą 
Čikagos skyrius sušaukė š. m. 
balandžio mėn. 2ė d.. Tautiniuo
se namuose. Dalyvavo 31 atsto
vas ir 33 svečiai. įslinkta naują 
valdyba. Vadovaujantis rotaci-

nitt pirmininku pafinjūno prin
cipu. šiemet skyriaus pirmininką 
turėjo teisę pasalintiAmerikos 
Lietuvių Tautinė Sąjunga. Ji pa
siūlė Mildą Marcinkienę, akty
vią prityrusią viMoirtėninihkę. 
Pateiktus - priimtos svarbios, 
giliareikšmės rezoliucijos.’,*•

Skyriaus pirmininkas?, inž. E.
S3

mažiausiai jis išgirstų, kad savo rankos nepa
rauktų ir kad jis savo širdies jai neuždarytų. 

Lengva būdavo jausti, kaip jos alpdavo jo ran
kose ir kokiu įgeidžiu laukdavo paskutinio jo 
žingsnio, visam kam pasiruošusios ir bet kokias 
pasekmes užmiršusios.

Bet su Agute buvo visai kas kita: ji suriko ir 
staiga šoko, kaip įgelta: Begėdis tu, dar pasakė 
ramiai ir nuėjo,dargi net kelnaites persiplėšė. 
Bet ji nueidama nusinešė jo mintį, o gal ir širdį. 
Jis nieko kito dabar nebegali dabar viskas jam 
nesvarbu, nieko daugiau pasauly nebėra, tik ji 
viena Agutė. T

Vinca# išsiblizgina apiplyšusius savo batus, 
užsivelka seną, Aplamdytą švarkutį, ir išeina.

Saulėta, baltuoja/ ‘vieškelis, dulka prisėdusių 
žmonių vežimai*-blįz; 
k vimpa jų rankdse giė

11 1 .. ■» • ' Ml—

kada nors kitą Išartą ragus aplaužyti?
— Kai dar* kuomet užkabins, nebeiškęsiu, 

reikės vyrą parūkyti, tegul žinos, su kuo reikalą 
turįs. Daugiau nesikabins. Juk tu žinai, kad aš 
nesu koks mušeika.

— Kam, sakalu muštis, jei galima geruoju 
akis išbadyti arbą -pabėgti.

— Pabėgti ? Ką tu nori pasakyti ?
;— Kaip aną- kartą, iš Gynioto pagrabo. Ar 

tave kas vijo, kaip .ten atsitiko?
— šneka, kaip; pasamdytas. Kur gi aš 

bėgau? /.
Iš Gynioto pagrabo. Aš važiuovau su mo

terimis į.'Dubysą skalbtis. Aš mačiau, ir moterys 
matė, Mtp tu bėgai, vis atsisukdamas pasi
žiūrėti, ar . kas nesiveja. Mes gerai tave pa
žinome. :

.■ '.-V'*.* «
Vinco veidas ir rausta ir bala, širdis nera

miai baidosi, jfs neranda, ką atsakyti.
, ~ Nežinau, kaip ir kur jūs mane matėte. Aš 

niekur nebėgau. .

' i (Bus daugiau)
T e*

moterų skarelės ir pa- 
ų plokštės. Ilgo* Vinco ko jos.

žengia greitai.H kfertio beišeinąs Vlnvas, Svedano 
bernas.

— S vėl kasę Vaciau, ar į Pelkinę?
— J Pelkinę, eisime drauge. O kaip tavo ran

ka iš vakar? Ar tebeskauda ?
> — Ką ten rabkŠL Toks ten jau smūgis; kėpš- 

tdW(i<L kaip kakė, aš tik suvaidinau, kad man la
bai buvo skaudu, nonorejau triukšmo kelti. ’Kad 
aš jam būčiau davęs, tai tik šlapia vieta tebūtų 
likuai. Ne tokios sutvarkiau.

— Taip, taip jūs toks vyras. Ar nemanai jam 4— Nanil*^"' r ,r

i
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H. VILIAUS

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

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

Tri.: 562-2727 arb* 562-2728

Service 461-8200, Page 06058

SIUVĖJASM. ŠILEIKIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

. 3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wcatchemr Community klinikom 

Mtdidnof direktorius

S. Manheim RdL. WeMcWtr, HL 
VALANDOS: 3—9 darbo Hipnnmiy

ModernioB poezijos knyga. Kaina 5 doL Minkšti 
driehai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

Lietuvos Aidai
KAZĖ BRAZDŽIONY7 

Programos vedėja

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, DL 60629

TeL: 585-2802

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

Zarasiškių klubo nariu pus
metinis susirinkimas įvyks 1985 
m. gegužės 26 d., 2:30 vai. po
piet, Jaunimo Centro kavinėje. 
Nariai prašomi gausiai daly
vauti. S. Rudokas seki.

-’ V. Sirvydą?

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

'i 'tėję ugofcy.s Kiškas iš Tilžės.į 
Seimo nutariuucse raudamas’ 

įsteigimas “mokytų ir nusima-, 
nančių vyrų komisijos prižiūrėti 
Susivienijimo lėšomis atspaus
dintas knyga:”. Čia yra pradžia 
vėliau pastoviųjų Susivienijimo 
Literatškų ir Apšvietos komisi
jų. Seimas suteikė moterims tei
sę įsirašyti Į Susivienijimą. Cent 
ro valdyba buvo įgaliota pasirū
pinti. k?.d visose Amerikos lietu
vių bažnyčiose būtų aukų rink
liava, kuri finansuotų Susivieni
jimo knygų leidimą, ypač vado
vėlių parapinėms mokykloms.! 
Nutarta Susivienijimo nariais pri 
imti ir lietuvius Europoje, tik 
nemokėti jiems pomirtinių. įkur
ta du Garbės Narių laipsniai: į 
jiirniąjį — pripažįstami lietuviai, 
kurie Amerikoje Susivienijimui 
aukotų $100. o Europoje 100 rub 
iių; į antrąjį, t. y. j tikrus am
žinus Lietuvių Susivienijimo Gar 
bė sNarius. kurie Amerikoje pa
aukotų $1000, o Europoje 1000 
rusų rubliu. Garbės Nariams Su 
sivienijimo šeimose suteikta 
sprendžiamas balsas.

Atrodo, kad greta kilniųjų tau 
tos idealų, Susivienijimo nariuo
se brendo ir žemiškieji dalykai, 
būtent, broliškoji savišalpa. Gau
sėjo skaičius Susivienijimo kuo
pų, kurių nariai nepriklausė vie- 

• tinėms pašalpinėms draugijoms, 
! bet kurie norėjo užtikrinti sau 
; pomirtines ir ligoje pašalpas. 
J Astramskas pasakoja: “Daug bu- 
Į vo seime kalbėta apie pomirtinę 
i pašalpą. Vieni reikalavo ją pa

ryš, kurį kun. Burba alkvietė! didinti, kiti visai panaikinti, kad 
Amerikoj 4r apgyveridi-i l’^tų daugiau pinigų lietuvybės 
no pas s^ųįyįęt^uns jau orga- J reikalams. Galiausia--, dalykai 
nizavo parapiją Waterbury, Co-į pal&ti po ^senovei”, 
nn. Dalyvavo' ir vietinis Pittsto-j 
no klebonas, kur.. Juozas Zloto-j 
žinskaš. >' ■' L_ : ų.' 'i j >

Seimui vesti išrinkti, pirminiu j 
ku Pętravičiiiš — Forest City,; žus ir mielas,ų-rieatskįramas nuo

-________ ____________

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

1729 S. Halsted SL 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

OPTQMETR1STAS

?618 W, 71st St Tęi. 737-5143

* Kaip ir Kražiai, taip ir Jašiū
nai netoli Vilniaus, kadaise skan.t 
bėjo kaip kultūros centras, o 
šiandieną, tik mažytis, kaimas ir 
vardas belikę. -Jašiūnai pirmą 
kartą minimi 1402 m. Nuo 15 iki 
18 a- dvaras priklausė Radvi
loms, kurie čia buvo įkūrę kal-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

4605-07 SO. HERMI] A(,E AVENUE 
TeL 927-1741 - 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-COMH i IONED KOPLYČIOS

(Tęsinys) ..
Amerikos lietuviai, atrodo, at

siliepė patriotingam Susivieniji
mo prezidento šūkiui, nes į aš
tuntą seimą, Pittston, Pa-, 1893 
m. spalio 25 atvyko 27 atstovai ir. 
astuoni kunigai. Gaila, nėra šal
tinio išryškinti atstovų ir kolo
nijų vardų. Astramskas pareiš
kia: ‘‘Kiek ir .kas buvo'delega
tai nuo kurių draugijų nėra ži
noma’’. Nėra žinių ir apie Susi
vienijimo finansinį stovį ir narių 
bei draugijų skaičių. Slapyvar
džiu Mylėtojas Broliško Susivie
nijimo vėliau organe rašė, kad 
organizacija turinti apie 1000 na
šių (V. L., 1894 1B. vasario 6).

Astramskas išvardina, dalyva
vę šie kunigai: P. Abromaitis— 
Shenandoah. P., Juozas Kaula- 
kis — Philadelphia. P., Ameri
kon atvykęs 1893 m. iš Belgijos, 
Juozas Mašiotas — Freeland, 
Pa., Simanas Pautienius — Bal
timore, Md., Mykolas Pėža — 
Mt. Carinei, Pa., ir Juozas Žeb-

(Bus daugiau)

* Ka p aukštaičiams, šventoji, 
j Suvalkiečiams Šešupė, Jaip dzū- 

lin j kanis sava upė yra Merkys, gra-

TĖVAS IR SŪNŪS
MARQUETTE FUNERAL HOME

ir “contact lenses”.

~-----

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 6 3rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,

tas, miškų apstotas pakrantes, 
upėn nusvirusių gluosnių šakas. 
Senelį Merkį girdo vienas po ki
to iš Gudų ir Rūdininkų girių iš
trūkę upeliai. Lukna, Cirvija,

Tek-f. 476-2345

TRYS M0CERN1ŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AtlUIMOBHJAMS PASTATYTI

šio dainų ir padavimų krašto, 
žydra juosta vingiuojantis pa 

torius. Tikroji jo pavardė'buvo čiu Dzūkijos viduriu. 
Juozas Kučas .(1865-1895). Laik
raštį redagavo nuo 1893 m- rug-

Pa., sekretorium Juozas Petrai
tis. Vienybės-Lietuvninkų redak

i

I

3SOPHIE BARČUS

1

I 
I I
I I I

->

Fuel up your hungry back-in-school kids with • nutntioui 
hinch of Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches. The filling 
W »°9DQmical and easy-to-do because it relies on hard-cooked 
IggK

2533 W. 71st Street
1410 So. 501 h Avė., Cicero

Ofiso ttJsfonas: 776-2S8C, 
Sszifienciįas telef.: 443-5545

Florida

vinų sinodą, čia gyveno Radvi- į 
lų popierininkas, buvo gamina-j 
mas popierius. 1824-28 m. supcoj 
jektavo ir pastatė rūmus žino
mas architektas Karolis Podčia- 
šinskis. Dvare savininku duvo 
istorikas, publicistas, istorinių vei 
kalu apie Lietuvą ir čia jis mirė. 
Šiame dvare lankydavosi Vil
niaus universiteto prof, chemi
kas ir biologas A. Snedieckis, bo
tanikas S. Jundzilas, poetas A. 
Mickevičius, rašytojai Julius Slo
vackis, Temas Žanas. Jie vaikš
tinėdavo po parką ant Merkio 
kranto, rengdavo literatūrinius 
vakarus.Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

Apdrausto perkraustyma* 
iš Įvairiu atstumu. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-599^

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrauda 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chari* 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš naus^ studijos 

Marquette Parke.

Vedėja — Aldona D a ūku s

7159 So. Maplewood Ave.

Tdcf. 778-1543

H T HEART VISOS®

Golden Egg 
And Cheese Salad Sandwiches

1/s

1/4 1/4

U4
i

tablespoon chopped 
pimiento. optional

teaspoon prepared 
mustard

teaspoon Worcestershire 
sauce

teaspoon salt 
slices bread 
Softened butter

Golden Egg and Cheese Salad Sandwiches 
4 sandwichei 

hard-cooked •gg*,^ 
chopped 

cup shredded Cheddar 
cheese 

cup mayonnaise or 
salad dressing 

tablespoon snipped 
parsley or parsley 
flakes

Combine all Ingredients except bread and butter. Spread 
i riicM of bread with about 113 cup egg salad mixture each. 
Top with remaining bread. Butter outside* of sandwichea. 
Grill in skDIet or on griddk over medium-high heat until 
golden brown. Turn and brown other side.
•HARD-COOKED EGGS: Put eggs in single layer in sauce
pan. Add enough tap water to come at least 1 Indi abov* 
eggx Cover and quickly bring just to boiling. Turn off heat, 
If necessary, remove pan from heat to prevent further boiling. . 
Let eggs stand covered in the hot water 15 to 17 rtiirratee Tot 
J^rge eggs. (Adjust time up ar jlown by about 3 minute* tot 
•ech size larger or smaller.) Immediately run cold water over 
eggs or put them in ice water an til completely cooled.

To remove (hell, crackle it by tapping gently all over. Roll 
egg between hand* to loosen shell, then peel, starting at large 
•nd. Hold egg under running «old w*l«r or dip in bowl oC 

tp heln *«m pff RlvdL

Dėl upės vardo kalbininkams 
netenka abejoti. Jis siejamas su 

piūčio (Antanui Milukui pasitrau žodžiu “merkti”. Nuo neatmena- 
ktfe eiti 'kunigo' nrokstus) iki 1895- mų laikų plaukiantis per Dzūki
jai. gegužės.. Rimtai sirguliavo ir - ją Merkys merkia vilgo savo šal- 
iaū. niiošėsi Lietuvon vykti svei-j tu vandeniu margaspalviais žie- 
katą pataisyti,.4r jon nuvykęs! dais kvepiančias lankas, smėlė- 
1895 m . birželio 11 mirė., Gali 
būti, kad šio seimo protokolo 
nepilnumo priežastis buvo sek
retoriaus nesveikata.

Susivienijimo įtakos padidėji
mą Amerikos lietuviuose rodė aš Graužupis, Spengla, šalčia, Rau- 
tuonios sveikinimo telegramos donėlė Ūla Grūda...

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero. 111. 60650 
Tel*. 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

out the 
ouse

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

lyfch X i member of the National Home Fahies 
ir Zfoor F&kion SpiciaŪit, OAF Corporation,

Th ’Great Rsora’ Latest Trend In Interiors

Aikštės anl< inobiliams pastatyti

_______ __: -- .

STEPONAS (. LACK ir SŪNŪS
I ACKAWICZ

r in Direktoriai

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

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
1( 1. 974-4410

Wafts between rooms in 
the home txgan to disappear 
faj the early 19SG>‘s when the 
•o-called "open floor plan** 
In Interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of homf building was caused 
by returning veterans of World 
War IL

The desire for something 
different from the two-ntory 
homes many aervfceraeri had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch- 
Style'’ houses inrto a trend. 
Climbmj stairs became pas>e 
as Ml one-level-* living w’as 
embraced by new families 
copj^g with the post-wiz baby 
boom.

NqW' at *nter th* 
energy-corsctou<‘ 19$0\ thb 
open floor plan r^appesr^ 
looking fresh and new. How- 
ever, this lime it bean a 
different name. U is called 
*the greit room* whkxi in- 
eexrpor**-*1 Uvixxg, d ini and

food preparation activitlei 
to one huge space.

The spacious “great room* 
shown here feature® an ♦cleo- 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen msually 
with 
area* 
same 
floor 
handsome sheet vinyl in the 
•‘Newburgh Brick** pattern la 
White.

Th it GAFSTAR Softrei 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
re?l brick, yet . retain^ its 
natural shine ^Kth lit tie main> 
tenance. The Vu’e .-txjr foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
AvaileMe m 9* and 12* widths 
at your nearest home improve
ment can tar or building ruppO

the living and dininf 
through the use of the 

elegant (.rick-pattern 
covering. It GAF*e

— Naujienos, Chica/o, 8, I1L

VASAITIS-BUTKUS
1 
1 1 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
1 

1
’•v. 1446 South 50th Avenue

Cicero, Illinois

Telefonas — 652-100 3



Uhicrgus ALTo skyriaus t»r-
- rinkta valdy bj _ _

Atkelta iš 4 osl.

rtKZOLllIClJOS

Pranešimą baigiant, p rminin- i 
kas pasiskundė, padejavo, kad 
čik goję yra aiškiai jaučiama 
tendencija slopinti Vasariol6-to- 
sios dienos dvasią, kad Čikagoje 
ir apylinkėje buvo surengta net 
vis?, šešio’ik? atskirų minėjimų, 
kurių daugelio paskaitos neturė
jo nieko bendro su švente** mm* 
timi. Palaužta vienybė, sumen
kintas šventės iškilni ilgumas, di 
dingu mas.

Šis p rmininko skundas yra aiš 
kus įrodymas, kaip stipriai ve* 
kia agentai. Aiškiai jau pribren
do metas pastoti kelią išeivijos 
skaldytojams jos veiklos niekin
tojams. ,

Turint tvirtą nusiteikimą šios 
negerovės nusikratyti, galima 
bus surasti būdus kaip Kaip sa
koma: Jei nori šunį mušti, tai 
lazdą rasi-.. Pirmininkas pasi
džiaugė (R-) LB. moterų talka, 
joms padėkojo.

Smulkią finansinę apyskaitą 
pateikė iždininkas, Oskaras Kre
meris. Iždo globėjas Ignas And- 
rašiūnas pasakė, kad finansine 
apyskaita vesta tvarkingai: pa
jamų — išlaidų pateisinami do
kumentai yra.

Siiisirinkimas skardžiu ploji
mu užgyrė visus pranešimus, 
padėkojo valdybai už jos atlik
tus darbus, už pasišventimą AL-' 
Tai.

Nominacijų komisijos pirmi
ninkas, Ig. Andrašiūnas pateikė 
valdybes narių sąstatą, kuri su
sirinkimas plojimu patvirtino.
ČIKAGOS ALTo SKYRIAUS 

VALDYBA

Ua'eikT.K ir suurinkimo pnini-j 
rezoliucijos, kurios bus pa- 

sKelbtcs at>kir i spamloje Viena 
svarbiųjų tai protesto rezoliuc'- 

. a prieš OSI ir NKVD tarpusa- 
I vio bendradarbiavimą, nukreip ' 
I tą prieš antikomunistinius veikė 
I jus. iš Rytų Europos, ypač iš 
Pabalį jo kraštu. Pasisakyta už, 
partinių ideologinių grujiiu su-( 
tartiną veiklą — už tautinį so- 

1 1 darumą. Žurnalistas J. Žemai- 
I tis pasiūlė papildymą- siūlė įs
pėji išeiviją, kad nevažiuotų į| 
okupuotą Lietuvą šią vasarą, ka 

i da okupantas švęs Lietuvos pri- 
' sijting ino sukaktį ir vers, prie-Į 

vartaus pavergtuosius pro aša-i 
ras šokti ir dainuoti. Jo riūlymas 
priimtas: šitokia rezoliucija bus 
parašyta, paskelbta. Rezoliucijas 
perskaitė Ig. Andrašiūnas.

Pasiūlyta pastatyti paminklą 
išvežtiesiems i Sibirą, žurnalis
tė Z. Juškevičienė pasiūlė pa
gerbti senuosius, nusipelnusius 
ALTo veikėjus, iš kurių mes, po
kario ateiviai, perėmėme ALTo 
veiklos estafetę. Jų pastangų dė
ka buvo jiastotas kelias okupan
tui prievaita gražinti mus pabė
gėlius iš Vokietijos stovyklų į 
okupuotą Lietuvą. Siūlymas pri 
imtas skardžiu plojimu. Tenka 
manyti ir laukti, kad senųjų AL
To veikėjų pegerbimas ir bus su
rengtas

Po oficialios susirinkimo prog
ramos buvo vaišės, kurių metu 
dalyviai turėjo progos pasidalin
ti mintimis apie organizacinę išei 
vijos veiklą Daugumas ir tarėsi, 
kaip tą veiklą pagyvinti ir su
stiprinti.

Z. J.

P AB ALT1EC.1V PROTESTAS
TELEVIZIJAI

Jungtinis Pabnltiečiu Ameri
kiečiu Komitetas Vašingtone pa

už nett, i^ingą nušvietimą pabal 
liečiu laikysenos nacių okupaci
jos metu ir pareikalavo klaidas 
atitaisyti.Taipgi pabrėžė,kad pa- 
bakkčių kaltinimas altisemitiz- 
m u yra neteisingas. Savo pareiš
kime >paudai Pabalriečių komi
tetas pasisakė prieš neleistiną 
naudojimą Sovietų parūpinamos 
medžiagos tose bylose,reikalau
ja, kad bylos būtų vedamas pa
gerbiant konstitucines garanti
jas ir JAV teisiamų procesą ir 
kad nebūtų leistas netekusių pi
lietybės deportavimas į Sovietų 
Sąjungą.

♦ * *

NEPRISIDĖKIME PRIE OKU
PANTO PROPAGANDOS

Amerikos Lietuvių Taryba pa
skelbė spaudoje atsišaukimą, 
prašydama neprisidėti prie Lie
tuves okupanto skelbiamo “iš
laisvinimo” propagandos ir ska
tindama atidėti kitam laikui sa
vo giminių lankymą, o ne pro
pagandinės Dainų šventės me
tu.

eV

1 JAV prezidentui Reaganui tuo- mas, spėjimas, mįslė, legenda.
i šiantis vykti i Europą. Amerikos Kalbininkai mane, kad upėvar- 
i Lietuviu Tarybos pirm. Teodo- dis Minija greičiausiai buvo duo- 
i ras Blinstrubas kartu su pirm, tas finougrų kilmės lybių, nes 
I pavaduotoju dr. J. Valaičiu krei estų kalboje šis žodis reiškia nuo- 

pėsi į prezidentą specialiu raštu j taką.
(memorandumu) prašydamas, 
kad lankydamasis Vakarų Vokie 

VALSTYBĖS SEKRETORIUI I ir kalbėdaraasls su /• v°- 
j kietijos kancleriu Kohl prisimin- 

VLIKo, PLB, JAV LB ir ALTo - tų ir Lietuvos laisvės reikalus, 
pirmininkai OSI reikalu pasira- žmogaus ir valstybių teisės buvo 
šė išsamų bendrą memorandu-Į pabrėžtos Helsinkio, Belgrado, 
mą, kuri balandžio mėnesio vi-* Madrido konferencijose, jos įra- 
duryje įteikė valstybės sekre
toriui George P. Shultz.- O

* * *
JUNGTINIS PAREIŠKIMAS — Birželio 2 dn. rinkimuose 

kova eina tarp 2 kandidatų: ko
munistuojančio Andrea u s Pa- 
pendreau ir demokrato Konstan 
tino Mocakjo.

sytas į Atlanto Chartą. JAV ne-
j pripažįsta Lietuvos inkorporaci- 
! jo f taigi yra tvirtas pagrindas

priminti reikalą atstatyti laisvą “Liucija” jau atspausdintai

UAL MTATS POM SALS | SIAL MTAT1 PO® SALS

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB f KM ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIMAIl.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

J212 W. Cermak Road Chicago, HL T»L 847-7743

BŪTŲ NUOMAVIMAS
K WAMV PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

r NOTARIATAS • VERT1MAL

JT25Ų RCŠIĘ DRAUDIMO AGENTO!

J. BACEVIČIUS — BELL REALT3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

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

fLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

udv Chkięos miesto lel&E
Dirbu ir užmiesčiuos 

garantuotai ir s^žinlniaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

<514 S. Telman Av* 
TtL 927-355S

’ -______ - _ - * \ 4. r A

Ą
4

1985-1986 mm kadencijai
Pirmininkė — Matilda Marcin

kienė,
■Vicepirmininkai: Petras Bu

čas,Edmundas Jasiūnas, Teodo
ra Kuzienė, Vladas šoliūnas, Iž
dininkas — Oskaras Kremeris. 
Sekretorius — dr. V. Dargis. Pro 
tokolų sekr. — Stasys Monkus. 
Finansų sekretorė — Jūratė Ja- 
siūnienė. Iždo globėjų pareigose j 
sutiko pasilikti. Ig. Andrašiūnas, 
Eufrazina Mikužiui ė ir J.’ Kri
zas.

i

— Lietuvių Pensininkų Val
dyba rengia išvažiavimą Į Rock
ford gegužinę birželio mėn. 8 d. 
Bilietus išvažiavimui galima gau
ti pas VI. Brazionį tel. 776-4595 
arba pas J. Skeivį tel. 778-6536.

—Politikai prašo pinigų iš tur 
tingų jų, o balsai iš biednųjų, 

kad galėtų .vienus ginti nuo kitų.

REMKIME LAISVES STA
TULOS ATNAUJINIMĄ

Įžymus finansininkas, Laisvės 
Statulos Fondo egzekutyvoi 
pirm- Lee A. lacocca atsiuntei 
raštą Amerikos Lietuvių Tary-J 
bai, išryškindamas reikalą, kad' septintoji pagal ilgumą Lietuvos 
etninės grupės prisidėtų prie pa-j upė, Įteka Į Nemuno atšaką Ar- 
grindinio atnaujinimo New Y or- mamtą žemiau Rusnės, ilgis 213 
ko uoste esančios Laisvės Sta-. km. Minija dar vadinama Mine, 
tūlos ir prie įsteigimo imigraci-j Senasis pavadinimas Minė Teis
ios muziejų Ellis Island saloje., kia dar: atminimas, prisimini- 
Amerikos Lietuvių Taryba šiam! --------------------------------------
reikalui pritaria ir skatina liettG’  
vius tą sumanymą paremti.

REAGANUI KALBANTIS SU
V. VOKIETIJOS KANC-

. LER1U

demokratinę Lietuvą.
ALT informacinis biul.

* Didžiausia Žemaitijos 
žemaičių pasididžiavimas,

upė, 
yra

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or -V 
Triaminic-12® Tablets

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

© 1985 Dorsev Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc., Lincoln, Nebraska 6850L

Miko šileikio apsakymų knyga

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

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729*80. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENT AI

Tuo reikalu jums gali daup 
padėti teisininko Prano ŠULO

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR

Minkšti viršeliai. 90 psl. Kaina $4.00. 
Už persiuntimą pridėkite $1.00.

Čekj rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 17.39 So. Halsted Su, Chicago, HL, 60608

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA •-* 517. '(Ferriuntirrnl pridėti 51J

Naujienos, 1739 S. Halsted SL 
Chicago, K 60608

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO/
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui jutomobifle 
liability draudimas penstninkmsū 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^ 

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

NEW ON MARKET I
Spotless 4 bedroom brick, 

j finished basement, enclosed 
: paneled porch. 2 car brick 

garage. Priced to sell fast 
1 —$65,500.

Call Bill:
ZITTEL REALTORS 

792-1716

oaniošta ' ir - -teisėjo Alphonse i 
W1?f.T.R noržiūrėta “Sūduvos”WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomt* 
formomis. _ , \-;-

. Knyga su formomis gauna 
ma ^Naujienų administracijoje 
Knygos kaina — $3:95 (su pej 
siūntimujfv L

GOVERNMENT HOMES
from SI (U repair).

Also delinquent tax, property.;
CallO-805 - 687-6000

ESI. GJi-6917^įe^
f or.

HELP WANTED — MALE 
Darbininku Reikia >

šių stogus. Už darbų
J tuo jame ir esame apdrausti

ARVYDAS KIELA J
. - 6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICI

4259 S. Maplewood, Tai. 254-745*

iškvietimai. pildomi pilietybes pra
šymai ir kitokie .blankai. riji

GINKIME LIETUVIŲ TEISES
Nepamirškime savo aukos Lietuvių Teisėms Ginti Fondui

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

Auka Lietuvių Teisėms Ginti Fondui........ ..... US 8................

Pavardė, vardas ................................................................... ....

Adresas ............................................................ ..........................

■ >

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose gailina panti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A- Ga&en — MINTYS IR DARBAI, 259 pel, liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
kuatrupinimą __ ____________________________

Dr. A. J. Gumu — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietai* viršeliais --------------------------

Minki tail viršeliais, tik

Dr, X. J. GuMen — AUKŠTA KULTŪRA — ŠIAURŪS
ĮMONES. Kelionės po Europą JapūdžiaL Tik------

Galimi taip pat užsakyti paMu, atsiuntni 6ek| arba 
xioney orderį, prie nurodytos kainos pri- 

dedaat SI permuntiino Klaidoms.

18.00

<4-00
<3.00

K.M

Wanted voung man over 21 
for part time work, no experien
ce necessary, driver’s licence 
required. Call 725-9715.

RENTING IN GENERAL
N u o m o f

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

733-1283

REPAIRS — IN GENERAL 
IvalrCH Tii*ymai

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

Tek 585-6624

MISCELLANEOUS 
Įvairūs dalykai

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

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

TOHNGTBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava. 
(X12) lib-8700

MUKIU JAV TAUPYMO bONVI

st 
Everį. P4f£, HI. 

60642 - 424-8654
SWE Fr« Rn art CnartTr r»rr*T 

Mm« encM. H—Satf

Advokatai
GINTARAS P. ČEPSNAS

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

Šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL 4.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
t$4J West 63rd Street

ADVOKATU DRAUGIJA

Darbo nlandoc

8606 $. K»dxk Ava. 
Chlc»9O, III. 60629
TeL: 778-8000

6 — Naujianoa, Chicago, J, ID. Thursday, May 23, 1985




