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LONDONE ŽAO ZIJANG IR M. TATCHER 
PASIRAŠĖ SUTARTĮ

—Sutartis sustiprins Kinijos ir Didž. Britanijos santy
kius, — pareiškė premjeras Žao.

LONDONAS, Angį. — Pirma- 
dię^ięjšęakare britų suruoštame 
bagkete atvykusiam Kinijos pre
mjerui Zijang pagerbti, kuriame 
pr^njėrė Margarita Thatcher ir 
Kijšjos premjeras stuktelėjo dėg

kiniečiai pripažino pagrindines 
Hon Kongo gyvenančių?5rHbnių 
teises, ncpersekioii Hon Konge 
gyvenančių Kinijos tremtinių,; 
pabėgusių iš Kinijos nuo komu
nistinės valdžios persekiojimų, ‘ 
neliesti bankų, prekybos ir pra
monės šakų, leisti Hon Kongo 
gyventojams išsirinkti savo savi-’, 
valdybes ir tvarkyti visus Hon 
Kongo reikalus. i

Per paskutinius trejus metus 
Pekino vyriausybė taip pat pa-, 
darė didelių pakaitų Ji panaiki- • 
np gbychųąus ir kolchozus ir Jei-| 
dp kiniečiams verstis prekyba ir 
pramone. Kinijoje atsirado dau-; 
giaų ryžių, o. Tibeto vienuoliams ! 
davė daugiau laisvės. Be to,: vy- Į 
riausybė sumažino Kinijos ka-! 
riuomeriės skaičių ir gaminasi 
modernių ginklų gintis nuo ru- i 
su. ■ .

tinus st'klus ir išgėrė.
Rankele pasakytoje kalboje 

premjeras Zao Zijang pasakė, 
ka& L-ondone pasirašyta sutartis 
tai|jo Didžiosios Britanijos ir Ki
nijos-'liepia -Hong Kongo suvere
nias- teisės-19'97- metais perleis
ti |£inijai. Kinija pradėjo pasi
tarimus su britais prieš 3 metus, 
kaĮbsuėjo šimtas metų nuo bri
tų ^nutarimo įsiveržti į Hon Kon
go į įkinką ir išnaikinti narkoti- 
kufe pardavinėjančius juos klnie- 
čianiĄ Iškelti - britų kariai nesi- 
terįkiho narkotikų pardavinėto
jų ^ugaudimu jūros pakraštyje, 
bef.' užėmė kelis kairinis Hon 
Korigo įlankoje, iš kurių narko
tikai buvo atvežiami į pajūri.
:—Per širatą-nTetų- britų užimtas- 
jūros pakraštys išaugo- į 5 mili
jonų miestą, kuriame yra dido
kas bankų, prekybos ir pramo
nės įstaigų Sk^&hikč K '

Dery^^jJt^dėJcįpri^ 3 me
tus ir ^šibaigė'-TrijBa^eni. Lon- 
don^^sižasyta abiejųLvai^biu 
su-^iprp £dipiąmafeivlcdiš 
ka^us-buvo: susitikę ?sų'L kinie-

Pekine- ir Hon Kqnęė,jfeu* 
tarti'sHtepia' brithms 
leistrtkai kuriai1'yisvonTenines.ir •—;Trečiadienį aukso • uncija ;
fiifahrinesč sritis ’ kiniečiafns,. o .kainavo ^15. -iL *.. •
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Nikaraguos ginkluoti partizanai" per Hondūrą įsiveržė į Salvadorą ir iš
sprogdino elektros laidus, aptemdindami visą Salvadorą.

TURKAS BAGCI TEISME BANDO IŠSISUKINĖTI
Bagci “neprisimena”,. kas dalyvavo pasitarime, kai 

buvo nutarta nužudyti popiežių
ROMA, Italiją. — Pirmadienį 4 žmonių pasitarimas. Tame pa-.

—Kongresas planuoja paskir- 
.tr nuikentėjusiems Nikaraguos \ 
diratioSral^os ŠaiinmkajnšT-Tini-- teisėjas Severino Santiapiči nu- .sitarime dalyJwJi?ęs Ali Agcačfar-’.
lijonų dolerių už 1985 metus ir plėšė neperšlapiamus popierius ris jau yra nuteistas už pasike- 
$18 mil už 1986 metus. • ; i ir atraišiojo skudurus nuo 9 mi- šinimą prieš popiežiaus gyvybę,

-č------------ j Ii metru -'brauningo, turinčio 21Į turkas Misa Sadar Celebi, veik-Į
’— ■'3^^^.Reaganas...paskyrė" šūvio, sapkūbą, rankoje laikomą!

š^pąrta-' matęs ši revolveri.
•mentė; pirmininkd.^avadudtcju. * —Jei . tai buvo revolveris, 
Kai: kurie 'senatoriai kelia baisa ’ kuriuo Agca sužeidė popiežių, 
prieš jo..- pa'skyrimą.

KALENDORĖLIS

buvusi j
I

posėdy- 
dalyva-

pasirašė britu

Birželio 6 d.: Robertas, Pau
lina, Romantas, Milda? Mėta.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:21.
Oras vėsus, gali lyti.

inijos premjeras zao Zijang; 
sutikimų atiduoti Kinijai H 

pagerinti prekyba su )idž. Britanija.

BALTIEJI RŪMAI ĮSAKĖ 
NUTRAUKTI PUOLIMUS

Larry Speakes vakar informavo Kongreso 
komitetą apie dažnėjančią agresiją

WASHINGTON, D.C. Bal-j pozicijai. Jis pastebėjo, 
tųjų Rūmų atstovas L. Speakes 1 
vakar informavo Kongreso ko
mitetą apie prezidento Reagano 
labai griežtą įspėjimą dabarti
nei Nikaraguos vyriausybei. į 

Pirmoj eilėj Baltieji Rūmai 
pasmerkė kasdien vis dažnėjan- 
čias Nikaraguos vvriausvbės ag- 
resijas prieš Hondūro ir Kosta 
Rikos suverenines teises. JAV 
vyriausybė reikalauja, kad tie j 
agresingi veiksmai būtų tuojau! 
sustabdyti.

šitas pranešimas pasiekė Kon
gresą, kai Kongreso vadai ren- j 
kasi svarstyti pasiūlymą

karaguos prezidento D. Ortegos 
kelionė į Maskvą ir jo paskelbtas 
pranešimas, kad Nikaragua gaus 
naftą iš Maskvos, pakeitė dau
gel :o K. ngreso atstovų nuomo
nę. J oks pranešimas Kongreso 
narius Įtikino, kad Maskva būti
nai neri i'istiprinti Centro Aniie-

PRANCŪZŲ BOMBOS 
SPROGSTA PACIFIKE

WELLLXGTON, N. Zelandi
ja. — AntradienĮ prancūzų ka
riuomenės vadvoybė Muimuraa 
saloj.? išsprogdino atominę bom
bą. Tai yra trečioji atominė 
bomba, kurią prancūzai išsprog
dino Ramiajame vandenyne.

Naujosios Zelandijos premje
ras David Large pasiuntė Pran
cūzijai griežtą p.otteto notą, ku
rioje pasakojo, kad Prancūzija 
neturi jokios teisės sprogdinti

pa
skirti didesnę suma, JAV vvriau- 
sybšs prašoma, nukentėjusioms 
Nikaraguos kovotojams sušelpti.

— Mes esame labai susirūpinę 
kasdien vis dažnėjančiais Nika
raguos agresijos veiksniais prieš 
savo kaimynus. Mes laimėsime;
Senate, — pareiškė senatorius!
Robert Dole, išėjęs iš Baltųjų' , , , < _ -r-T

jie išeina iš koalicijos. Social- ’ pr^ra^mlu-aptaR-- * •r-.-..---..
! demokratai kabinete turi du mi- larptautinę padėtį.

cialistų demokratų partijai va
dovauja Anibal Cavaco. Antra-, 
dieni abi-ejų partijų variai susi
rinko posėdžiui ir svarstė toli
mesnį bendrą darbą, bet sočia- ■ 
listaį demokratai pranešė, kad

lūs išeivijoj gyvenančių turkų 
draugios narys, :‘r turkai Arol 
Celik bei Bakir Celenik- Šiedu 
atvežė iš- Bulgarijos $1.2 milijo
nus dolerių visam popiežiaus nu 
žudyme reikalui ir pabėgimui Jš 
pesikėsinimo vietos. Tame pasi
tarime dalyvavęs ir Omar Eagci.

— Ar prisimeni apie ką tame 
pasitarime kalbėjote?

— Daugiausia kalbėjo Agca, —Į 
atsakė Bagci.

— Apie ką jis kalbėjo?
— Jis daugiausia kalbėjo apie ( 

progą baigti universitetą. Jis bu 
vo buvęs gimnazijoj, bet nerė-; 
jęs baigti universitetą, — atsakė 
Bagci.

Jis nenorėjo teismui prisipa-^ 
žinti, kad buvo kalbama apie po- • 
piežiaus nužudymą ir pabėgimą 
iš užpuolimo vietos. Prokuroras 
pasakė, kad Agca bus atvežtu 
i teismą ir primins kas Ciuriche 
kalbėta. Į

tai aš jį mačiau.
— O- kur tu jį matei? — pa

klausė teisėjas.
— Aš šį revolveri atvežiau j 

Milaną ir atidaviau Agcai, — at-
j sakė Bagci.
Į — Ar žinai, kaip jis veikia, ar 
■ matei jo numerį'’ — paklausė 
teisėjas.

— Ne, aš jo rankose neturė
jau, bet man jį davė pats Agca, 
ač ji įdėjau į mašinos pirštinių! 
skyrių ir atvažiavau į Milaną. I 
Pastačiau mašina prie Milano gej 
iežinkelio stoties ir nuvykau su
sitikti su Agca. Užėjau su Agca ! 
j restoraną, pavalgėm, o vėliau! 
nuvvkume prie mano mašinos, 
o vėliau jis pats išsiėmė brau-

• ningą iš pirštinių šeputės, atsis- 
| veikino ir nuėjo.
! Čia teismo posėdyje įsikišo t 
j prokuroras Antonio Marini ;r 
» paklausė Bagci: Į

— Kada tave klausinėje teisė-
> jas Hario Mastela. tai jam prisi

pažinai. kad pats vienas buvai iš
vyniojęs brauningą iš skudurų

I r ji gerai apžiūrėjai?
Bagci atsakęs jog tai 

klaida.
Tolimesniame teismo 

je paaiškėjo, kad Bagci
Į vęs. Jis priminė, kad 1981 metų !ė sudaryti demarkacijos 

kovo mėnesį Šveicarijoj, viena
tine Ciuricho miestelyje buvęs

SUSIŠAUDĖ NIKARAGUOS - 
KOSTA RIKOS PASIENYJE

MANAGUA. — Nikaraguos į 
kariai vakar susirėmė su Kosta 
Rikos pasienio sargais. Susiiė- 
nr’mas buvo gana smarkus. į 
Matyt, kad Kosta Rika pasiskun
dė Washington!!! apie Nrkara- 
guos karių įsiveržimą į 
Rikos teritoriją.

Nikaraguos vyriausybė

Kosta

Respublikonų- vadas Atstovų 
Rūmuose kongr. Robert H. Mi- 

Mario Soares prašė Cavaką ?cūel pareiškė vilti, kad ir Atsto- 
pratęsti koaliciją dar bent 10 'vų-- Rūmai - gali sudaryti 
dienų, kai bus pasirašyta Portu- • 
galijos sutartis su Europos Ben. ■ 
drosios rinkos atstovais, bet Ca- 
vaka nesutiko. Jis nori, kad Soa
res pravestų ž.?mės refoimą, bet 
Soares nemano, kad kraštas yra i 
paruoštas žemės reformai.

nisterius.

NIKARAGVA VERŽIASI 
Į KOSTĄ RIKĄ

SAN JOSE, K. R. — Kosta 
Rika neturi savo kariuomenės 
ir negali gintis nuo Įsibrovėlių 
iš Nikaraguos. Iki šio melo Ni-j 
karagua nesiuntė savo kariuo
menės daliniu i Kosta Riką, bet 
paskutiniu melu į Kostą Riką 
pradėjo veržtis ginkluoti Niką-j 
raguos partizanų būriai.

Kosta Rika turėjo pakraščių 
sargus, galėtų sudrausti per si.?-j 
nas bandančius įsibrauti užsie-; 
niečius. Pakraščių sargai saugo-, 
jo Pacifiko ir 
čius. Panamos 
sienas.

Atlanto pakraš- Į 
ir Nikaraguos •

Dabar Kosta 
l>ė Murcielagos mieste įsteigė' 
mokyklą pakraščių sargams 
mokyti. Kosta Rikos sargus mo.' 
ko JAV Žaliųjų berečių karia:,’ 
kad galėtų ginti kalnus, miškus, 

j pasienio ežerus ir kaimus.

Pdkos vyriausy-Į 
mieste 

pakraščių j

ika- 
lingą daugumą, nes jis tikrai ži- • 
no, kad gerokas demokratų ■ 
skaičius pritars pr.?z. Reagano;

teršti apylinkių orą. . Užnuody
tas oras kenkia ne tik salų 
ventojams, žvėrims, bet ir 
vims bei paukščiams.

Ramiojo vandenyno salų 
vcnlcjai uždraudė sprogd nti jų 
salose atomines bombas. Tos 
teisės neturi ir Prancūzija, aiš
kina premjeras Lange.

ŽU-

SUDANO GENEROLAS AIŠ
KINSIS TEISME

juostą } 
visame Košia Rikos pasienyje. 
Bet Kęsta B’ka pataria Nikara-į 
guos valdžiai sudaryti tą juostą 
Nikaraguos teritorijoj, nes tiktai 
Nikaraguos partizanai įsiveržia 
į Kostą Riką.

PORTUG A LIJO J A RDO M A 
KOALICIJA

LISABONA, Portugalija. — 
Du metus verkusi Portugalijos 
Socialistu partijas koalicija bai
gia savo d cn as.

Portugalijos socialistų partijai 
vadovauja Mario Soares, o so-

MIRĖ FRANK C.
NAUJOKAS

Penktadienį Mercy ligoninėje' 
mirė 76 rrvtų Frank C. Naujo
kas. paskutiniu metu dirbęs' 
Chicagos leslamrntų registraci-1 
jos įstaigoje
miesto iždininko 
to įstaigoje jis d 
Jis buvo vardo 
pitonas.

Liko žmona

o anksčiau dirbo 
įstaigoj. M cs- 
rbo 35 metus, 
precinkto ka-

WEINBERGER NESUTINKA <
SU KARO VADAIS

Caspar Weinberger

pinkas ir kili k'* 
karo rūsių vrd i r 
sutariam. s u Sov*

dai nesili ko. .Xuiar.ni 
trijų prieš du, bet visi 
laikv

du
^unos 
m k ra

o va- 
buvo
i žalo

stalių nokti? 
nes. kad S 
resihiko nė no nu.nnm

tur. jukink
m a
duo Re
ozia Amerikos karo vadams pa
tikrinti, ar jie laikosi nutarimo 

Frank, Raymorwl t Joseph, ir amerikiečiai visvien nori laikv. 
duktė Mary Daraška. Penkta-I 
dienj Sv. Jurgio bažnyčioje bus 
laikomos mišios.

Katrė, sūnūs

tis nutarimo. Sekretorius Wein
berger pataria stiprinti krašto 
apsaugą.

CHANTUNAS, Sudanas. — 
Sudano karo taryba nušalino pre 
židentą Gatar Numeir] už tu, 
kad jis leido izraelitams naudo
ti Chantimo aerodromą ir išve
žė iš Etiopijos 10.000 juodų Etio
pijos žydų. Jie pateko Etiopijcn 
Abrahamo laika’s. Jie tek gyve
no iki šio meto. Dabartinis Etio
pijos diktatorius pradėjo varyti 
iros i kolchozus, tai jie pradėjo 
bėgti. Jie atvykdavo- į Sudaną, 
c iš ten Izraelio lakūnai juos nir 
gabendavo i Izraelį.

linimo priežastį. tai jis 
nieko nežinojo 

žydų gabenimą

prezidentas gen.

sigyveno Egipte. Kada jam pra
nešė
atsakė, kad jis 
apie Etiopijos 
per Sudaną. P; 
lai atliko v’ce
Onar Tajeb. Matyti. kad i- gavo 

fį iš Izraelio. Dabar kariai 
ūkia gen. Tajeb už 10.000 Etio 
o- žydu išvežimą iš C h amu-in

ajeb n 
i

ai K.aa i 
Šnekina.

g a
Te m

Alabamoj, Fk 
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ratCra siekia

kščiaus
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Ii, nes šijik 
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ir Cat:los stovyklo 
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škai 
. nei 
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namus iš



Mažute gudrybe
Nežinau, kaip Maskvoje, o mū

sų Leningrade parduodamos tik
tai stambbs e'ektros lemputės. 
Na ten. šimto penkiasdešimt 
avie u šimtu ai ba keturių šimtų 
žvakių.

O kurie vartotojai svajoja įsi
gyti dešimties arba ten penkio
likos žvakių, tai tatai pasirodo 
tuščia svajonė. Tokių lempučių 
parduodi neteikiama.

’ Na. aš maniau, — šios mažo
sios lemputės yra siunčiamos į 
periferiją — kaimo reikalams. 
Ir šiuo nusiraminau.

Šit senosios mano lemputės 
perdegusios. Aš įsigijau tris lem 
putes po kettais šimtus žvakių 
ir tenkinausšiąja akinančia švie? 
sa. Apmaudu, žinoma. Labai švie 
sū. Svarbiausia — ne margi
niams piešti. Koridetiuje ir iš
vietėje toks beprasmiška šviesu; 
irias, kad tiesiog klafkii. Bet. keri; 
eiu. f .
"O šį mėnesį; ateina skaičiuoto

? Pradeda tikrinti, už kiek aš 
energijos sudeginau.

— Oho, — sako, — jūsų suma 
kas mėnesį auga. Ką jūs. ar bul
ves, arką elektra kepate?

Aš sakau: -
*— Ne, pas mane dega stambios 

'lemputės. Ir kas man daryti — 
aš patsai nesuprantu. Padėtis be 
išeities.

Na, išsikalbėjau su skaičiuoto, 
iu, Penktas, dešimtas. Išgėrė

Buiką suA’-al^ė/įJTpt’Skui sako: 
® — O ar ■zįšbteę?;kodėl mažų 
lempučių nėr^čPeEšakyti?
į Aš sakau: ■ įg /
= — Pasakykit,-.ūktai vargu ar 
man dėl to bas'tfeągviau- 
B Jis sako: * U;
S įmonė turi savo planą išpildys 
fi'. Na štai, jie iri išpildė. ?
*— Ne, — sakąd,'.— nuo tada/ 

mano bute pliekia tokia švie-' 
— mano galvą/silpniau vei

kia, — nesuprantu jūs.
g— Kogi, — saka, —-nesupran- 
ę? Na, sakyšim; pagal planą rė»- 
-fcia išpildyti žvakių produkciją. 
®a, dabar įsivaizduokite. — šitą 
milijoną jie pradės, mažas lem
putes gamintų Nagi, jie velniai, 
(jer du metus nepagamins. O di
deles lemputes gamindami, gali 
pykdyti. Ar mažos lemputei, ar 
dideles — darbas vienodas. O 
tąenetų kiekio reikia- mažiau.' 
šiai jie. velniai, ir užgulė ant di- 
džiųjių lempų. Kepa jas, kaip 
blynus.

— Betgi tatai kiaulystė! Dėl 
te ir mums maža džiaugsmo, ir 
valstybė be reikalo netenka breii 
gios energijas. Štai mūsų, sakau, 
išvietėje keturi šimtai žvakių. 
Man tiesiog gėda ten vaikščioti.

— Sakyk dėkui,- kad jie ant’ 
didžiausių lempučių
Ateinančiai metais jie. tikriau
siai, ims kepti lemputes po tūks

užgulė-

Į mylimą šalį

ko 
tai

3 įsimylėjusios moters praga
ras nebaido, bet ir rojus nevilio
ja.

Aušrelė LiČk^^
APIE KAPSUKINIUS KURSUS

VILNIUJE

icinrk:

re- i ienos, Chicago. x. ]

Iki lėliuko. -— sako

— Sveikas gyvas, Maiki. Nė-! ; . Tumbarauskas visas -pasikeitė.:

Į

tantį žvakių.
Čia aš staiga supykau.
— Užuot, — sakau, — man 

statines užkalinėjęs, geriau pataš
ium, kur mažų lempučių įsigyti.

Jis sako: -
— Ašenai, kad ir elektrotarny-! 

boję tarnauju, bet mažų lempu-: 
čių antri metai matyti nesu ma-1

Su šiais žodžiais jis atsisveiki
no ir išnyko. O aš užgesinau 
kair.baiy šviesą, atsiguliau lo
von ir tamsoje ėmiau galvoti 
apie gudrybę, kurios kaikada 
griebiasi žmonės, kad išpildytų 
>.avo kancelianjos balansus. , .

M. Zoščenko

ŠVARA

ATOSTOGOS

—-Jūs teisingai padarėte, kad 
išsirinkote mūsų miestą, — kai ?
ba viešbučio savininkas pary
žiečiui, atvažiavuam atosto.

1 gauti į mažą miestelį. — Kliina- 
į tas čia toks nuostabus kad pas 
mus apskritai niekas nemirš
ta.

— O kas štai čia? — klausia] 
paryžietis, rodydamas į va
žiuojančią gatve gedulingą pro- ’ 
cesiją.

— Tai lydi laidotuvių biuro 
savininką. Norite sužinoti, kodėl' 
jis mirė?

Kodėl?
— Iš bado.

*
GERAS ATSAKYMAS

“Kai aš kada nors vesiu, aš 
žiūrėsiu, kad mano žmona būtų 
man lygi savo išauklėjimu ir in 
teligencija, — kalbėjo nosį aukš-i 
tyn keldamas bankininko sūne
lis- Purslaitis.

— Ką tamsta tik sakai! nu
sikvatojo Lolita, kuriai Purslai- 
ts gvrėsi. — Aš nebūčiau tikė- 
jusi, kad tamsta toks kuklus žino 
gus!

* * *
!. SKAISČIAUSIA ŽVAIGŽDĖ

Mokslininkai teigia, kad mūsų-
padangėje skaisčiausia žvaigždė 
esanti Sirius kdri vra- Sker-
TV- . - 3 , ' <
džiaus žvaigždyne.

Sekančios pagal skaistumą^
žvaigždės yra Capella ir Vega. | na^ ,o įgjygos kartais vienaip: 

'i sako, o gyv^iime kitaip išeina.;
DVIGUBAS ATLIG-1NIMAS , gį ^asinidšęs iškiau-:
Vyras po vidurnakčio piršttn -sjfti..-. '■<-

gėlais Įslenka bute n. Tamsoj pa-]
.' įsipilą hriūgi-ū- m -piktas moters,

i, mo

širengiu Tavęs kritikuoti- kaip, 
paprastai, bet šį kartą noriu su 
Tavim pasitarti. j

— Tu esi vyresnis, turi dau
giau patyrimb; tai daugiau ir ži-;

Jis pasidarė toks mandagus, net 
rankas sudėjo, taryTitHi būtų' 
bažnyčioje ir melstųsi. Supratau,' 
kad senis buvo girdėjęs apie se
nelių namus, santaupas ir pini-' 
'gus. Kol seniai nepasirašo, tai 
dar pusė bėdos, bet kai Jau pasi
nėse, tai tada su jais visai nesi- 
škaJto. 0 Kasos advokatams ne-’

v T ' ’Į..tens ^susuko:*
* j, — O. uik tamsta ne mano vy

.. ’■ ■

., — Ai/var^e, lai dabar antrą 
kartą viską turėsiu iš naujo per
gyventi nuo savo žmonos, — su-

OmttėiKą’iPnusipiausūl. čisa-l 
da pasižiūriu Į'veidrodį, ar tlkjai ■ 
esu švari. n .

Vytukas: Kam to veidrodžioj-rįdejavo paklydėlis.* ■ 
reikia? Aš pasižiūriu i rankšluos- f’
.U-

* - • k
IDANT NESUPRASTŲ 

KLAIDINGAI /

žmona sėtliričiam balkone vy~' 
ruį taria:

— Kada tik aš pradedu dai-. i 
nuori, tai tu tuojau išeini antį 
balkono ir dairaisi aplinkui. Ar 
tau įkyrėjo mano dainavimas? I

— Visai ne, brangioji, aš iąei-! 
nu j Dūką, kad kaimynai nepa
manytų ,jog aš tave smaugiu.

Psichinis pacientas savo gy-' 
dy.tbjui taria:

— Kas naktį sapnuojasi man 
-Tamsta įnori le tuos sapnus 

graži mergina, bešokanti apie 
mano lovą.
nutraukti? j<

— Ne, tačiau ar negalėtumėt, j 
daklai?, paveikti taip, kad ji ■ iš
eidama nėlrankytų taip lab&i 
durų ?

Į kursus, jaunuoliai, į kursus!
Tenai jums parodys 
Sovietinis žodis
Sovietinio mokslo resursus.

Jei Leninas šneka, 
Kad Nemunas teka
Į sūriąją Kaspijos jūrą — 
Tikėk, užsimerkęs, 
Tvarkos nesudarkęs, 
Nes gausi už juoką į skūrą.

Nereik nusigąsti,
Jei duos tau suprasti, 
Kad tavo tėvai bukapročiai;
Kad tau jau reikėtų 
Rasti kelią sovietų,

- Kurio vis nerasdavo bočiai.

į mylimą šalį
Visi, kas tik gali! ;
į kursus, greičiau, patriotai!
Kikena Kapsukas * “
Ir jo politrukas: <
Atvyksta būriais skysti'jtrotki.

—Paprastas dalykas: važiuo-į 
Aamas iš Bostono į Chicagą, pa-J 
sėmiau visus savo sutaupytus. 
Centus. Daug aš jų neturiu, bet 
per laiką keli dohriai susirinko.

—: TikriaŪKlai net keli-šimtai. 
Tėve.. Gal nęt ir tūkstaHęiai. Tu i 
žinai, kad siShdien doleris ma-; 
žai ką reiškiį jei kišenėje ne
tiri šimto. '.-W

į- -— Aš taupiau ceųius, Maiki,į 
j "bet bijau, kad^ir tie>doleriai ne-;

TRIUKŠMAUJT

PASIVAIKŠČIOJIMAS
SEKMADIENIAIS L

aš

nil
k '■ I i į

jis pasirašo, tai baigtas Reikalas. į 
Jis jau ant savęs ne ponas. Tada 
ją jau valdo Senelių namai. Se
nis. vis dar spyrėsi. Jis girdėjęs, 
kad policija buvo įsimaišusi, 
kad teismas reikalą tyrinėja ir 
tas senis, kaip ir aš, savo san
kaupų nenorėjo atiduoti. Tum. 
baraųskas vis jj ragino, sakyda- 
•mas,>’kad tai neteisybė. “Kaip 
lietuvis galėjo 'skųsti -policijai 
Metųvį?!’’ kartoj'6' Tumbaraus- 
>kas seniui. Jis aiškino, kad liėtu- 
•yis negalėjo skųsti, nes ten ne- 
rbuvo kp skųsti. Lietuviai yra. 
taupūs žmonės. O tas senis vis 
kartojo, kad Jusui viską nune
šė, lai nuneš ir man. Tumba.

GUDRUOLIS atpila sūnus.
— 0 iŠ kur tu žinai? .
— Tėveli, tai jau yra antras 

klausimas. 0 aš turėjau atsakyti 
lik i viena. U

* * *
— Pasakykite man .koks bu

vo jūsų nesmagiausias patyli
mas su automobiliu?

— Jį nusiperkant.

1 dėjau, kad Chicagoje. lietuviai' 
į anksčiau turėjo apie dešimt pa_;

VĮ-zdinių taupymo ir skolinime 
bendrovių, liet kai čia atvažia-- 
vau, tai tų bendrovių mažai-te
liko. Jei neskaityti Kažanausko,:
tai didesnės taip, ir ■nėra.. Pakelis- Tauskas tvirtino, kad taip nebus.

— Sclnnadienfais po pietų 
mėgstu ilgus pasivaikščiojimus.

— Ir aš seniau juos mėgda- j 
vau. Tačiau ntto to laiko, kai tam
pau našlys, aš. visada turiu alaus.- 
nmuose.

DAUG KAS PASIKEITĖ
—-Tuojau po vestuvių turė

jau jproli pažadinti savo Vyrą 
bučkiu.

— O dabar?
— Po dviejų metų jis nusipir

ko''garsiai skambanti laikrodį.

>IŪTnė ]
Sefti? O 
Ai

labai gražiai augo,- puikius na
mus pasistatė, Bet vaikai viską 
atidavė amerikiečiams. Bridge- 
porte senis Janulis-išaugino gra- I 
žiausią bendrovę, o vaikai neiš-1 
laikė. Visikas jiems išklydo... į

— Bet kokia čia Tau 'bėda,! 
Tėve? Juk tu savo pinigus į Ja
nulio bendrovę neįdėjai.

— Aš niekur jų nedėjau. Bos- I 
tone išrašytą čekį, visą laiką ki-j 
■senėje nešiojausi. Aš žinojau,! 
kad čekis kišenėje neduoda nuo- j 
šimčių, bet kai man buvo neaiš
ku, tai taip ir negalėjau nutarti, 
ką daryti. Aš žinojau, kad kiše- • 
nėję nešiotis čekį negerai. Pra
eitą savitę užeinu į Casa. Man 
pasakojo, kad C^sa — lietuvis--' 
ka. Ten ne tik lietuvių pinigą is; 
sudaryta, bet jų pinigai ir auga. 
Pradėjo iš nieko, o Šiandien jau 
milijonus skaito. Patyriau, kad 
Casa (Kasa) auga liet-tfrių pini
gais. IŠ patyrimo žiba u, kad lie-Į 
tuviai geri taupytojai, tai pas Į 
juos ir nuėjau. Nusinešiau savo 
čekį ir atvežtas knygutes. Nu
sinešiau, atsisėdau ir laukiau. 
Lankiu ir laukiu, bet prie lan
gelio kasininkas neateina.

Prisirinko pelnas laukiamasis. 
Atėjo vi,;na advokatė. Atėjo ir 
užsidarė. Man advokatas nerei 
kalingas, lai aš nieko ir nesą 
kiau. Sėdžiu ir laūkiū.

Staigh vien a > .pagyvenęs žmo 
gus įstūmė tokį senį, mano am
žiaus: — Eik, ghiše, į vidų.

Tas senis įžengė ir Jttovi. Ji: 
nori ąpsvdaii 
Kas čia sėdi, 
'bauskas. Mel 
HaAgai rr dur 
males dvi fi

Aš norėjau rėžti Tumbarauskui 1 
-į ausį, nes aš kažkaip nujaučiau, 
kad jis meluoja.

Bet netrukus advokatė prada
rė duris ir pakvietė Tunrbaraus- 
ką, o aš atsikėliau ir išėjau. 
Prieš Casą aš ftieko neturiu, bet 
man neaptinka Kasos advokatas 
ir nepatinka Tumbarauskas, ku
ris glušus senius stumdo. Gal 
tas senis nėra -toks glušas, bet 
.jeigu jis nepasirašė, kol dar ne- 
suglušėjo, tai, ko gero, buvo 
giušas. Aš išėjau, kad man ne- 
įpriverstų pasirašyti. Išėjau su 
Čekiu ir knygutėmis. Pasakyk 
man, ką dabar turiu daryti?

— Padėk pinigus Į Kasą, gau
si didelius nuošimčius, o neik 
pas advoaktą ir venk Tumba- 
rausko. Žinok, Tėve, kad loty
niškai tūmba — tai kapas. Prie

prisikabina Tumbarauskas, 
tą nulupa ir nuveda į kapa.

Ii, kur jie. pateko, 
■ žengė ir Tumba- 
z.vOgsnj aplinkui; 

•s irfcdarįpėtos. I’iė 
•'tas vietas, Tum-
><4 ♦<£ <M-:
il@r hyitspė alsb 
a įsisėdo abiejų

•’nejau 
Jska.

Sūnus prisispyręs prašo tėvą 
pinigų į kiną. Tėvas ir šiaip su
kasi, ir taip,, bet pagaliau taria:

— Duosiu, jei atsakysi į vie
ną klausimą.

— Gerai, — sutinka sūnus.
—Tai pasakyk, kiek lapų yra 

ant to medžio palangėje?
— Trys tūkstančiai du šimtai 

keturiasdešimt penki, — greit

8 Visos moterys yra artistės, 
nors tik nedidelė jų dalis už tai 
gauna algą. ,

♦ Tas tiktai juokiasi, kas lais
va va?ia juokiasi.

• Papuošalai moterims nėra 
naštą.

* Vanagai musių negaudo.

* Lengviausia meluoti tam, 
kftfc atėjęs iš ’tolo ir jo niekas

BRANGI LIGONINĖ
— Iš ligoninės sugrįžęs vyras 

skundžiasi: 1

— Ligoninėj'jSbuvaų tik dvi 
savaites ir už tai turėjau sumo
kėti virš 1 000 doleriu.

Draugas irgi pasipiktino:..
— Tai tikrai brangų! yž fo- 

šią sumą būtum galėjęs.;§įrgti 
namuose keletą mėnesiu. •

; ; LENKTYNIŲ ;MĖG&JO ’į 
NUOTAKIS / T

Arklių lenktynių mėgėjas, grį
žęs namo pasakoja savo žmonai:

.Žinai, 'šiandien mari atsiti
ko biaūrus dalykas, Aš tik pasi
lenkiau stisiristi bato raištį, ir 
staiga kažkoks žlibis užmetė ant 
manęs balną.

— Tai ką tu darei? — klausia 
žmona.

O ką gi aš g 
Atbėgau trečias.

UŽDARBIS BE DARBO
Moksleiviui buvo dudtAs klau 

rimas: y
— Kuo tu norėtum Luti?
Moksleivis atsakė:
— Auto metru gatvėje. Tada 

nieko nereikėtų'dii-btk tik pini
gus imti.



J. GIRDŽ1ŪNAS'

Gedulo ir sielvarto dienos

..............

Amžių glūdumoj Lietuva yra bučkiais šūkiais, kurie skelbė 
Pen ėjusi ir buvo išnavdoiama; lai- vę ir naują gy venimą, t ie 

šūkiai buvo iškabinti ir plevėsa, 
vo gatvėse, prie pastatų, kabėjo 
ant tvccų ir buvo nešiojami • 
aikštėse. Plakatai skelbė naują ■ 
šviesią ateitį, amžiną gėrį ir ne
ribotą laisvę, bet buvo tik šū
kiai, pridengti kiasla, kurių 
pri’danga okupantas uždėjo lie
tuviams priespaudą, terorą ir 
įvedė vergiją.

Lietuviai pastebėjo, kad po ta 
gražia ckupanto kauke slepiasi 
kr'kas pikto, baisaus ir klastin
go. Okupanto užmačios su pa- 
klu niųjų paga-’ba buvo vykdo
mos; lietuv.ai buvo tremiami į 
Sibirą.

Pagal, karui prasidėjus ir ru
sams iš m’eslų išbėgus, rastas 
instrukcijas, sakoma, kad tre
miamųjų pakrovimą.į ešelonus! 
prižiui'i ii tvarko vietinis komu- Į 
nistinis kadras. Į

■Paminėti tik birželio mėnesio L 
trėmimus, būtų paviršutiniška j' Baimingas nelaimingųjų šaukš
te įpilnesnio vaizdo tremiamųjų! mas skrodė orą. Juos lydėjo 

grubūs šauksmai, rimbai ir šfr, 
viai. Okupanto žade įsais “ger
būvis” buvo vykdomas. Nelaii- 
mingioji atsisveikindami šaukė: 
■‘Sudiev Tėvyne Ė’, “Sudiev Lie
tuva!”

Visi pasiilgsta savo tėvynės, 
bet nepaprastai jos pasiilgsta 
ištremtieji. Jie sapnuoja nepa
siekiamą kaimo ruginę duoną. 
Jie dieną-naktj girdi tyliai tekan
tį Nemuną, mato stačius Duby
sos krantus, girdi kaip šniokš
čia Šešupė į. jiams' medžių lapai 
šnara, gėlės įlenkia šavo puikiuo
sius žiedui te tarytum šaukia 
juos namp.|Atsibudę bijosi ir 
pagalvoti apie tai, kad neišsi- 

11 duotų visagaliams' sargams ir •1 į - . ■
;palydovams. į’ ■ . .

Prade tas lie tuvių tau tos. n ai- 
kinimąs vienokių ar kitokiu bū
du tęsiamas te;’toliau. Mūsų ryž
tas nepasibaigė. nes laisvė ir ne
priklausomybė lieka šventuoju, 
simboliu, ; dėl kurių turėtume 
tęsti kovą; Niekas neturėtų pa
laužti mūšų ryžto. r

visų trijų plėšrių, ų kaimynų.; 
Taiką mylinti tauta turėjo pake!! 
ti ir pernešti ją slėgusią oki-paci- j 
jų priespaudą, terorą žudynes,! 
teritorijų užgrobimą ir žmonių, 
pavergimą.

Nepriklausomybės laikotarpy) 
lietuviai nebuvo viso •savo kraš-j 
to šeimininkai, palįs teritorijos- 
buvo po vieno ar k-to aršiojo, 
kaimyno letena; letuviii žemės! 
buvo pasisavintos, išplėštos, o! 
tik vėliau, vienokiu ar kitokiu: 
aplinkybių verčiamos, nors ir lai 
kinai, buvo atgautos

l!;40 melų birželio 14 di.na 
buvo paskutinioji Nepriklaus:- 
rrąos Lietuvės d’rpą. Sekančią 
dieną, birželio 15-ąją, sulaužę 
pasirašytas suta-tis, rusų sun
kėji lenkai rėpliojo, šliaužė ir 
grindinį ardė visais Lietuves ke
liais. Lietuvos padangę apgaubė 
juoda šmėkla ir prislėgė gyven
tojus.

Daug okupacijų ir nesėkmių 
pergyveno praeityje lietuviai, 
daug skaudžių įvykių patyrė, 
bet .skaudžiausia ir barbariš-1 
kiausia rykštė juos plakė ir pla
ka pastaruoju metu;

Mūsų žeme ir žmonės pirmą 
kartą pergyveno didįjį ir siau
bingą 1941 metų birželio 14-17 
dientfr’terorą ir nežmonišką, ru
sų išgalvotą, tik jiems supran- 
tamą, gyventojų trėmimą. Tos 
dienosipaliks mūsų akyse ir šir
dyse kaip, žemiauiso žmogaus 
laisvės, žmoniškumo paniekini
mo 'ir barbariškumo ; apraiškos 
simbolis. Klaikių, . ūkanotų ir 
niūrių dienų gj’ventojų kančias 
žmoniškumo žodžiais ir raštu- 
negalima išreikšti ar nusakyti.

Praeity tauta turėjo nesėkmių 
ir skaudžių žaizdų, bet kai ku
rios liko užmirštyje, jas prime
na tik istorija, o vien tik birže- 
lio keturioliktoji ii vėliau kitos 
siaubingos trėmimo dienos liko 
atmjnty ir įrašytos istorijon kaip

Komunizmo statyba remiasi vergu stovyklų sunkiu darbu.

Vasario šešioliktoji Vokietijoje

AUKŠČIAUSIAS KAI.NA.S .. 
Visur sakoma ir i.‘šonui, ka<l

DM: 935.000 bus gautą iš vokie
čių ir 325 000 DM — iš lietuviškų j 
faifcių. Rakataujama. kad bent| al :<SčialKiab ,nūsu teės te, ■ 
1/3 wsų islmd^padengtų l.etu-1 Evere4as kurio aukftis
viai, bet šis santykis vis dar ne-' 

' pasiekiamas, 210.000 DM nuos-j 
toliu ginmazi ai padarė ga'sribJ 

! Jiems padengti 50.000 DM gautai 
! ir dar trūksta 32.000 DM. Gi runa 

deral. vokiečių vyriausybė, 15.- 
I 000 DM Vokietijos katal. vysku

pai, 68 000 DM surinkta aukų 
ir dartrūksta 32.000 DM. Gimna
zijos tarnautojams atlyginimu^ 
moka Federal, vyriausybė. Nuo 
š. m. sausio 1 juos pakėlus, susi 
care sunkumų teko pat pakel
ti ir bendrabučiu tarnautojams. 
Gimnazijos tarnautojai sutiko 
3% savo tlcos skirti bend.abu

SIC-; 
■šu-f. 
Bet’

sielos kančiomis išreikšti netu- 
tėtume. Antrasis rusų okupaci
jos antplūdis pareikalavo daug 
daugiau aukų ir jos buvo daug 
žiauresnėmis ir gyvuliškesnėmis 
priemonėmis tremiamos į vergų 
stovyklas. :

1944-1950 metu trėmimai bu
vo daug baisesni ir klaikesni. 
Atėjo tamsios ir niūrios dienos, 
gūdžios, šiurpios ir kruvinos 
naktys. Nebilė tyla ir Įbauginti 
žmonės apgaubė Lietuvos žemę. 
Tremiamųjų banga tvino viena! 
po kitos, r Tremiamieji žinojo, 
kad išvyksta ten, iš kur niekas 

;.hebegrįžta; jeigu vienas kitas ir 
grįžta, tai be sveikatos, išpurtę j 
ir nei vienas nenori prasitarti i 
apie patirtą “rojų”.

Nelaimingieji žengdami iš na
mu žinojo, kad niekas jų ne- 
•kvies net penkiomis dienomis 
pasisvečiuoti, niekas jų vaikams 
neruoš lietuvių kalbos kursų

Š. m. sausio 28 kontrolės ko
misija patikrino Vokietijos LB 
valdybos kasos ir ūkio atsiskai
tymą- Tikrinimo protokolą per
skaitė kontrolierius Jogas Vitkus,1, 
pastebėdamas, kad atskaitomy-j 
bės knygos vedamos tvarkingai. 
Komisijos vardu siūlė finansi
nius dokumentus tvirtinti ir at
leisti valdybą nuo atsakomybės. ■

Garbės teismo pirmininkas J. 
Lukošius pasidžiaugė, .^ kad ir

didžiosios tautos susikaupimo ir1 Kapsuko universitete Vilniuje, 
gedulo dienos..

Okupantas atnešė ilgus , am
žius. ugdytą' neapykantą, o 
įžėngĮamas ir ,į 'mūsų, žemę 
jženjįte, skelbė mistišką gėrį- Jp 
tikr^vėidas^■'^^Į^ęk^;bąityo 
paslėįjtdįpo ^if^i^st^ražiaiš. ‘ir

nes tos. durys .jiems visiškai už
darytos; niekas nespausdins jų 
poezijos ir prozos, ir netalpins 
muziejuose meno kūrinių ar fo

tografijos partijos kabinetuose. 
Jie. turės būti Į dėkingi už darbą 
ir ? guoli; ■ . . ;

mas jokių skundų hėgątįo.
’Tarybos' atstova^;Sa^ario 16 

gimnazijos. kuratcrijbfi | Mečys 
Buivys pažvelgė į Kųrptorijos 
darbą iš kritiškosios pujės, sa
kydamas/ jog kai kas buyo gali
ma kitaip padaryti,JĮėgu kad pa
daryta; Buvo patelkti keli bend
rabučio statybos (3^5-nuli j oho ob 
jektas) projektai JĮejįivo svars 
tyti, nedavus pakank<4nai laiko 
su jais susipažinti. > Patvirtintas 
prof, architekto U.-t^C{to pro- 

ratori

Sitvės, Igno šlapelio. Vinco Maciūno, P- J<Mfko, V. Stanio* 
f. Raukfio, dr. Kaxlo Griniaus,- taip pat K. Matusevičiau* Ir T 
šfeflaūs Mtrtipentai be! studijos, Iliustruotos nuotraukomis 4 
M. K. Čiurlionio. M. JUeikio, V. Kiiubos, A. Rūkitelės Ir A. Vara, 
kūryboe poveikatata. 165 pusL knyga kainuoja tik K.

> DAINŲ 8VENTRS LAUKUOSE, poetės, ra lytojos b tea 
finlą lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie Šatai 
švente* bei . jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojtt 
tiems, gėrintis- autorė* puikiu itiliumi ir surinktai* duomenlmt

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke
Um luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne mu*» 
gyvenimo bruožų tprafryma*. bet tiksli to laikotarpio buities Mt* 
estūrinė studija, suskirrtyta skirsneliais. Ta 200 puslapių cnyi

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henrilo Tomo-Tamala®o 
.Itemtai p&raiyta rtudijs. apie Rytprūriu*, remianti* Pakalni* t 
Libfnvof apskričių duomenimis Apnlymal Jdomtli Hekvtenar 
lietuviui. Leidinys ūlustruotai nuotnakoerd*. pabaigoj* duodami 
rftovardfių p* vadinimą' * ir Jų vertiniai | rokteKų kalbą. CaE»' 
satjšlngoje S3S pu«L knygoje yra Rytąrūafų UmMaąia. K&lna F

> M LAUKIS LIMSk raiytojo* FetronėMa Orlutaitė* ttJ 
mitaSnal It minty* apie tamenb ir rietą? oepriX. Lietuvoje ir pt- 
malaiala bollevlkų okupacijo* metai*. Knyga turi 234 punlapta, 
bet kainuoja tik O.

________ ’) _______

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nenrprw 
tai tr klaidingai IntcrpretuojaniM gyvenime ir politikoje'; tik » 
rxrgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą !r po* 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaua tai** 
Kiyga dideMo formato. M5 pualapią, kainuoja fš.

> SATYX.TN15 FTOVBTJS. M. loačenko klryba. J. Vatais

Pilies statymu rūpinasi Vokie- 
ti'os LB valdvba, o berniuku 
bendrabučio statyba — Vasario 
16 gimnazijos kuratorija. Staty
bos vydytojų kuratorija (ne Ku- 
ratorijos valdyba) pasirinko pro
jekto autorių archit. prof. Ul- 

j rich Becką, dar prieš pilies gaiš-, 
Į rą be atlyginimo ruošusi staty- 
} bos projektus. Galutinų planų 
! jis paprašytas tik tada, kai buvo 

, gautas vokiečių vyriausybių pa- 
dar-j žadas statomą statybą finansuoti. 
- ■ | Kuratorijos kontrolės komisi-

kia 29.028 pėdų. To kalno v 
nę žmonės jau yra pasiekę, 
ar tai yra aukščiausias kaln.

Del to klausime eina dar gin
čai. Amerikos lakūnai antro pa
saulinio karo metu skraiaė iš 
Indijos į Kiniją Ir vieną kartą 
Tibete jie užtiko kalną aukštesnį 
už Everestą. Apie tą kalną pir
mas užsimena anglų tyrinėtojas 
generolas George Pereira 1921 
m. Vėliau amerikietis dr. Jo
seph Reek iš tolo stebėjo tą kal
ną, p 1949 metais ajneri.-. eris 
pulk. Leonard Clark buvo nu
vykęs prie to kalno Tibete, jį 
ųmatave ir surado, Kad jis yra 
29.661 pėdos aukštumo. Tą kal
ną vieliniai žmonės vadina Am- 

J ne Mačin, kas reiškia “kalnų sę-.

jos kontrolės komisija savo 
bą atlieka paviršutiniškai.-

Su Vasario 16. gimnazijos ir • ja savo darbą atliko be priekaiš- 
jos Kuratorijos darbu supažitidi-. tų. Reikia žinoti, kad visą Kura- 
no direktorius Andrius Šmitas.' torijos atskaitomybę smulkiai 
Praėjusiais mokslo metais buvo tikrina dar Federal, vidaus rei- 
60 mokinių. Veikė choras, or- kalų ministerija ir FederaL at- 
kestras, taut- šokių grupė, atei- lyginimo įstaiga (Bundesausglei- 
tininkai, skautai, sportininkai.’ ehsamt). ant kiekvienos sąskai- 
Buvo ruošiamos iškylos po Vo--tos uždedama štampuką “gep- ■ - —. z . Į ' Al ’ Skietiją ir į užsieni. Išteisti ’4. abi- j fuėft” 
turientai, šiais mokslo metais tu- j 
rime 80 mokinių iš 9-nių kraštų: = 
48 iš Vokietijos, o kiti — iš .už- j ■, . 
jūrių. Abitūros egzaminus laikys! — 
7 abiturientai. Rūpinatnąsi užim _ , 
ti mokinius laisvalaikiu: veikia 
Meilės Mickienės vadovaujami 
skautai, Marytės Šmitienės glp-! 
bojami ateitininkai, padidintas-, 
orkestras, pertvarkyta tapti' šo-1 
kių grupė, ruošiamos raiškaus’ 
skaitymo, rašinių ir kitokios var- ’ 
žybos; ir žiemą neapleidžiamas: 
sportas, mokiniai vežiojami i te-j 
atro spektaklius bei koncertus,!
Įvairias parodas.

šiemet abiturientai laikys eg-! 
. zaminus jau Hesšenc krašte, bet (

L. B. Vok. biuletenis 
(Bus daugiau)

New Delhi priemiestyje

Jei Amne Mačin t'krai yra au
kščiausias kalnas, tai j aukščiau
sią kalną žmogus dar nėra įko- 

. pęs. Amne Mačin kalnas yra ne
prieinamas dėl politinių sąlygų,, 
nes i Tibetą ir ypač j to kalno 
apylinkes niekas nėra leidž:amas. 
keliauti ir tik keli žmonės yra 
tą kalną matę. Amerikietis pulk. 
L- Clark, kurį jau minėjome, 
tąkosi to kalno aukščio negalė
jęs tiksliai išmatuoti dėl stokos 
instrumentai, o visi kiti ta kaina 
mačiusieji neturėjo net ir tokių 
instrumentų, kokius turėjo 
Clark. Amne Mačin tyrinėji
mas ir kepimas Į ji dar yra atei
ties reikalas.

kur gyveno Indira Gandhi, ap
tverta nužudymo vieta ir pasta
tytas aukštas paminklas žuvu
siai j pagerbti.

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

— atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiem r, kurie tuos 
'darbus dirba.

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS ALDONUS doleriu 
apdraudę savo nariams •

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis- SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu, 
rdekvienas lietu,vis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki ?10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
; v Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 

aukštojo - mokslo ir jų gyvenimo pradžiai,
SLA— vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 

$1,000 apdraudos stirną temoka tik $3.00 metama
— kuopu yra visose lietuvių kolonijose.

Kreipkitės Į savo apylinkės kuopę veikėjus, 
Jie Jums mielai pagelbės l SLA įsirašyti

Galite kreiptis ir tiesiai i SLA Centrą:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA *3Sr'

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

SLA

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. i
Chocolated or pills, Ex-Lax is Š^įįįjK--
“The Overnight Wonder!’ 1
• ■ ' . j

Read Ubd and fottov 'A •’***&&
directions.
C Ei-Lax. Inc., rtrt ’ ^ 4

šiokiadieniais nuo

nno 9 vai. i

iSPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY ŠAL
NAI "• KOSMETIKOS REIKMENYS

NAUJIENOSE GAUBIA GAUTI:
1. Dt. Kazio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINI YS,

ĮŪ tom** ——— -------------------- -------------- -— —------ flO.OO

2. Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl ?6.00
U dalis, 229 psl.|6.00

3. Miko šiteikio, LIUCIJA, proza. 178 psL— S5.00

4. Janlnoe Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psL ?5.00

5. Prof. RPakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl _______________________H-00

NAUJIENOS, 1729 So. Hateted St., Chicago. HL 60606 rių»- 
Hte čekį Ir pridėki* vtaną doterj perWuntimo Ukddocį*.

ta pačia tvarka kaip ir Baden- j 
vvuerttemberge, tik patenkinta. 
procedūra. Tai turėtų teigl^nai ^ 
iatsiliepti į pažymius. Pasitrrųikė -■ 
4 mokytojai? Jų vietoje pasam-j 
įdvti nauji. Mokytojų bei' aukle-1 
toju sąstatas šiemet geresnis už
pernykštį. . . . , .Į

Nuo 1985 pradžios ėmus mo-. 
keti tokius atlyginimus, kokie . 
mokami ir vokiečių gimnazijų 
mokytojams, mokyklos ir bend
rabučių sąmatą pasiekė 1.260.000

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA,
jfer&ėė 700 puslapių knygą, kurion račėjo viską, kai bet ka3a tr 
Bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir Hetuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium Ir prof. H, 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kaltę liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimos 

b patarė mums toliau studijuoti

IkIm FM. rtrietlaL

1 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Thursday. June 6. 1985
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tivlikinę veiklą.” (pąl. 123).
B. R. baiminasi, kad ne tik sintaksės kableliai, bet 

ir Svilonio vedamuose skelbiami ir tokie pereiškimai, 
kurie gali pakenkti Lietuvos laisvei, kad kovoje ne vie
ningas frontas, nors jis turėtų labai geras priemones, 

Į laimėjimui nepasitarnaus. Jam atrodo, tokie pareiški 
mai yra tik vaikiško mentaliteto padaras”.

Iš tikrųjų, jei B. R. “strategiška” išmone jam sako 
kad kovoje nereikalingas vieningas frontas, tai kyla 
klausimas, kaip tokį jo “genealų” mentalitetą reiktų 
suprasti?

wooo. Bet šia proga jį norėčiau nuraminti, kad pavergto- 
«ž£oo į sies Lietuvos laisvinimui pakanka ne, jo žodžiais ta- 
kooI riant, Svilonio “peršlapusė” sintakse. Bet pakenks tie, 

į kurie cinišku sarkazmu niekina mūsų laisvinimo veiks 
$43,00 j mus bei jų veikėjus. Taip, kaip elgiasi aukščiau minėta- 
^JJjsai Br. Raila, kuris yra vienas didžiausių VLIKo 
^3! priešų.

t

l lUlWH

LOS ANGELES, CALIFORNIA

$48.00
I2&0Q

Jam užkliuvo ir toks Svilonio pareiškimas, kad tau
ta nuo sunaikinimo tegali išgelbėti jos laisvė ir vąfety-
hipis nepriklausomumas. Atrodo, kad B. R. yrą visai • 
ramus ir jis nebemato lietuvių tautos sunaikinimo pa
vojaus. Jis rašo, jei jau lietuvių tauta išliko gyva 19 am
žiuje, tai ji išliks ir šiandien. Bet ar toks jo samprotavi- 

jmas, nėra naivus ir klaidinantis? Reiškia, jus dėl tau
tos laisvės kovojantieji būkite ramūs, tylėkite! Būkite 
ramūs, nors mes žinome, kad pavergtoje Lietuvoje oku
pantas vykdo lietuvių tautos fizinį ir dvasinį genocidą. 

'Tokiąm naikinimui okupantas naudoja Sibiro gulagus, 
kalėjimus ir psichiatrines ligonines, naudoja mokyk
las, net ir vaikų darželius. Nejaugi, B. R. nežino ar ne
nori žinoti, kad okupantas jau trečdalį lietuvių tautos 
yra sunaikinęs? Tiesa, gali likti didesnis ar mažesnis 
lietuvių dar lietuviškai kalbančių. Bet jie jau bus įsisa
vinę rusų tautos dvasią,-jos “kultūra’’, jos istoriją.1 Ąr 

'gi męs'netui-iipę,tokių liūdnų .pavyzdžių, kur' mūsų tau- 
s . tiečiąi, ..svetimųjų įpavergti, jų. vergovėje■ .pagyvenę, įsi-

■ Be'to,';kiBkvienąs spaudai,’rašantfejįniib,’kad spaus- savino pavergėjo tautos dvasią? Tiesa, kai kas is-jų.dar 
J - t,..- • ir-lietuviškai kalbėjo, ,bet jiems nerūpėjo lietuvį^- WtfiL?

lia klaidų, ne tik skirstymo ženkluose, bet kartais su-1 nė gyvybė. Jie tapo Lietuvai net aršiais priešais. " 
keičia žodžius, net ir ištisus sakinius. Bet jų tokias klai
das bei netikslumus ištaiso redakcijos samdomi korek
toriai. O vis tik kalbininkas dėl tokių korektūros klaidų 
savo jausmų pusiausvyros nepraranda ir autorių neuž- 
gaulioja, lyg jie būtų to kaltininkais. Deja, B. R. pasiel
gė priešingai.

B. R. kaltins Svilonį, kodėl šis rašo, kad LB-nės va
dai siekia VLIKą nustumti nuo tvirtų pagrindų ir pri
vesti jį prie likvidavimo. Jam nepatiko žodis “privesti”. 
Man atrodo, kad kiekvienam sąmoningam skaitytojui 
yra suprantama, kur tokie antivlikininkai VLIKą nuve
stų, arba jį nuvairuotų, jei toks, kaip, sakysim, Br Rai
la ir jam panašūs turėtų galios jį vesti.

Jam nepatiko, kam Svilonis paminėjo, kad Br. Rai- . 
la parašęs daug antivlikinįų rašinių. Bet ar tai netie- • 
sa? Juk Br. Raila yra žinomas, kaip vienas is tų anti-' 
vlikininkų, kurie kelią VLIKui daug nepamatuotų prie- j 
kabių. Jokia paslaptis, kad jis biauriai suniekino mūsų 
garbingą valstybininką, buvusį VLIKo pirmininką M.« 
Krupavičių- Jis suniekino ir VLIKo veikėjus, net ir 
Spaudos klubo narius. Juos išvadinęs “patilčių gyven
tojų moralės” žmonėmis. Teisingai, mūsų garbingas tei
sininkas p. P. Stravinskas savo knygoje “Šviesa ir Tie
sa”, apie jį parašė, kad Br. Raila yra didžiausias VLI
Ko priešas. Jis rašo taip: “toks ana “veikėjas” Raila de
šimtimis metų reiškiasi tam tikroje mūsų spaudoje an-

pusei metų __ _
trimy mpneginr^,

vienam mėnesiui .
Kiiuae JAV vietose;

. $45.00

. $24.00

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius, pirmadienius ir šven
tadienius. laidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So- Halsted Street* Chicago, 
IL 60608. Telet 421-6100.

Pinįgus reikia siųsti pašto Monej 
Orderiu kartu su užsakymu.

nuo 9 vah ryto iki 5 vah popiet, šeštadieniais — iki 12 vii.

NEJAUGI TAI YRA NUSIKALTIMAS?

B. R nepatiko ir tai, kad Svilonis Br. Nainiui pa
reiškė, kad Vasario 16-sios gimnazijos mokinius, nuvy
kusius Į okupuotą Lietuvą saugo sovietiniai “sargai” ir 
rodo jiems tik tokias vietas, kurios užmaskuoja Lietu
vos vergiją. Bet ar tai netiesa?

tuvės raidžių rinkėjai gali 'jų lašinyje 'privelti ir prive-
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I. PUŠĖNAS

KOVA IR MEILE
LIETUVOS LAISVĖS KOVŲ’ ROMANAS

(Tęsinys)

Nusijuokė ir Morta drauge su motina.
— 0 dėl to neapsigynei, išėjai ir pasidavei 

jiems į nagus, kad ir karuose užgrūdintas, kad 
ir leitenantas. — Kiek pašiepė motina.

— Vyrai yra drąsuoliai, didvyriai, tėvynės 
gynėjai, tai tiesa, bet ir moterys kartais gali šį 
ta. Juk Joana d’Ark net karius į mūšį vedė. — 
sako Morta.

— Moterys kartais parodo daugiau drąsos 
negu vyrai. Pasitaiko ir tokių, kurios drauge 
su vyrais kaunasi mūšyje, — sako Antanas ir 
galvoja, ar papasakoti tą Įvykį su Maryte dabar, 
ar ne.

Pasibaigia akmens grindinys, ir vežimas 
lengva ristele leidžiasi žemyn, tilto tink. Juos 
pasiveja Alfonso Raudžio šeima ir pralenk
dami suvažiuoja greta. Alfonsas Raudys ir An
tanas Gyniotas gerai vienas kitą pažįsta. Jiems 
,... tekę būti kurį laiką drauge kariuomenėje, 
o be to. Alfonsas ir taip plačiai pažįstamas .kai p
m t)zi Kčin iHs.

—r Sveikas Antanai, kaip laikote*. — šukte
li Alfonsas iš savo vežimo.

Toji B. R. kritika, nukreipta Svilonio atžvilgiu, aiš-. 
kiai parodo, kad šiam rūpi ne lietuvių kalba- ir tautinis 
patriotizmas, nes paties lietuvių kalbos žinojimas'-^Į'a 
gilus, nei platus. Tai liudija jo paties rašinyje tojijįetų 
vių kalbos klaidų gausa. Jo kritika atskleidė, ką^-j. jj ;iš 
tikrųjų pykina. 0 gi, Svilonio neigiamas atsi^epį^s 
apie mūsų gyvenančius išeivijoje tautiškai ir patriotiš
kai pasimetusius kaikuriuos kultūrininkus ir dėl jų 
“šiltos” bičiulystės su okupanto samdiniais. Sakysim, 
apie tokius, kuriuos jis pats savo rašinyje suminėjo: ka- 
volius, jonynus, santvaras, akiratininkus. Žinoma, dar 
reikia pridėti ir žeromskius ir visus kitus jiems pana
šius. Pagal B. R. išmonę, Svilonis tuo nusikalto, nes jis 
niekina užsienyje gyvenančius kultūrininkus ir sklei
džia tautinę neapykantą.

A. Svilonis

ANTANO R. VALUKO ŽODIS TEISJAMS

Pabaigoje 1950-tųjų ir pradžioje 1960-tijjų metų ma
tome mūsų krašto visuomenėje vieną moralinę proble- 
mą.Tai buvo rasinė diskriminacija. Rezultate įvyko dra
matinės pakaitos mūsų visuomenėje.

Klausimą pirmiausia kėlė paskiri asmenys, kiek vė
liau —teismas, vėliau klausimą kėlė visuomenės grupės,

s

— Sveikas Alfonsai, kaip jums sekasi?
— Ateikite šį vakarą pas mus, bus vakarė

lis, — šaukia Daiva, — bus daug jaunimo.
— Ačiū, ačiū, jei tik galėsiu.
Alfonsas pralenkia ir nuvažiuoja. Už tilto 

prasideda alksnynai, krūmai bei miškelis. Vieš
kelis daro kelius vingius ,ir nuvažiavusieji už
sisuka už alksnių ir dingsta iš akių. Gynioto ve- ' 
žimas rieda vis lengva ristele. - 1

« ♦ #

Kai policija, apklausinėjusi Vincą, uždarė jį / 
į daboklę,jis labai nustebęs rado ten Domą Gob
šą. Abu nepatikimai su nustebimu vienas Į kitą 
susižvalgė ir pasisveikino.

— Na, kaip tu čia, Domai, gal nugėrę^ per-1 
daug buvai, ar ką?

— E, supaisysi: jie mane apkaltino dėl to' 
žmogaus, kuris buvo rastas nušautas alksnyne. 
Ar negirdėjai?

—Aš tą įvykį girdėjau, bet to nušauto nepa
žįstu. Bet man keisčiausia, kad jie tave apkalti? 
no. Matai, kaip kartais jie prie nekalto žmogaus 
prisikabina

— Bet ko čia pats dabar?
— Žinai jie mane tampo jau ne vieną sykj, 

kai pradeda, tai ir galo nėra
Ąbu užsidega cigaretes ir nutyla. Jiedu nie

kuomet bebuvo draugai, kiekvienas turėjo ats
kirą savo gyvenimą. Be to, Vincas buvo žinomai

Iš KOVO MžNESI BUVUSIŲ PARENGIMU
IR VISUOMENINIŲ SUSIRINKIMU

nv>ntą darė. Steigėjų, pirminio- 
<ų ir žymėjusi u, seniai jau 

rusiu narių portretai su fe
nais ir stiklais buvo verčiami j 
itmatu deže>. Ir čia jau veikia 
nauja karia.

Niekas negali pasakyti, kas 
nutiks Tautinių namų paminkli'i 
ie knla. Tačiau vra ir kitoks} 
>ūdas tai organizacijai jsiam-i 
un’i <1 ?i pagerbti steigėjus. Rei-1 
rė*u . ši eisi i ne kokią orosiūrėl^ 
p;e sav*\ bei kurio nors auto

riaus istorinės vertės darbą. Te- 
guJ mažai knygų perkama, lx?t 
dalis jų ;šbeka išeivijoj, svetim
taučių bdjliotekose, o kai ku
rios prasmunka ir į okupuotą

Oktžiulė 'e s lemtoje šiin- 
i’Si skylučių. po ki-kvięaa pa. 
var-dė, o skylutėje įtvirt^ta hm 
tjfltė ekklaw lemputė. Jp^į sie
nos ta lenža d*ugė. lemputė, 
šybėojo. Rai narys įsiię, jo 
empui ė iL.įį£*;mwa. Perdau? 
ų uąujai kariai n.yati

ko žiūrėti į užgesusias šviesele 
tauuaj Juuoiem
tiąoD&jis reikią gyvenimo, o n 
iaįrėfci į tai, ką mirtis padarė 

z<vJm sa> ata>aujHife3. brangi 
lenta parduota me-

žjj luaciau ir
Ąn’gelęs KaiBiyays-
es&ibčip lajas^au namu re-

Lietuvą. Tai bronzos lentai jau 
išleista apie 1,300 dolerių. Tau
tiniai namai kasmet kitoms or
ganizacijoms duoda paramos ir 
išleidžia apie pusantro tūkstan
čio dolerių. Lėšas sutelkus, būtų 
galima vertingą knygą išleisti, 
joje leidėjas galėtų pavardėmis 
ir fotografijomis jsiamžinti, 

r Į takias mintis vienas susirin- 
,kimo dalyvis pasisakęs stei
giant Tautinius namus daug dir_ 
:bęs, sakėsi galįs grąžinti šimtinę, 
jei toji paminklinė lenta nepa-

• tinka. Steigiant Tautinius namus 
buvo žadama biblioteka ,ir skai
tykla. Jm nęįrdngoš, -dabar tie 

:spat\šs,-KiiltŪFŪiihkai taip nusisen- 
dino, ypatingos, vietas -lentoje 
pagtidaudanii.

o vėliau reikalą sprendė vyriausybė. Bet pirmiausią 
klausimą kėlė paskiri asmenys.

Aš atsimenu sutiktą John Levis, kai aš buvau kole
gijoje. Tuo metu jis buvo nepatenkintas studentų koor
dinacijos draugijos pirmininkas. Ir aš atsimenu vieną 
naktį, kai jis, man pasakojo savo patirtį.

Tiiometu jis, kartu su kita grape žmonių, kurie ėjo 
per Mississppį Alabamos ir Georgios laukus bei miškus 
ir registravo žmones balsuoti. Visi jie ėjo paskiri as
menys. ,

f 1 T?Jie nekalbėjo radijoz bangomis, jie nėjo su televizj7
jos kameromis^ Jie ė jo pėsti, ir kai kurie jų iš miškų ne-
fisėįja-Tie, 'kurie tais miškų’: keliais visą laiką, ėjo su 
■!bainje prarasti sayo gyvybę. Kartais, jų laukė kiti jas-: 
.Weys, fo. kartais juos užpuldavo.- patys istatymiį’ 
saugotojai> I ppj į t J ’ fev : t:"‘ --- 

P ujrai 4ūvo paskiri asmenys, kąiji John Lewis, kurie- 
to£įu\ būdu daugiau drąsos parode visuomenei, - 
tokių‘būdu galima pasiekti pakaitų visuomenėje. Dėka- ' • £ ‘"į" - t Z . ■ ■ ' -i _
jų 4rąsbs, o vėliau dėką drąsių advokatų, teisėjų ir pra- 
fešionąlų mes tapome teisėlesni ir teisingesnė visuome- 

metų pabaigoje buvo tokia Amerikos visuome- 
me; jats ^ian šiandien ganą sunku pasakyti savo augan- 
ėjei^'-di^Jerim, kokią tą mūsų bendruomenė buvo, 
t G?'..'Problema, apie kurią šį vakarą mes čia kalbama, 
yfą daug sudėtingesnė, ir kuri savo prigimtimi yra ... 
daugiau sucementuota. Nusikaltimai atrodo be nuken-- Radio komentatonus N Veiez 
tėjusių. Mūsų veiksnių rezultatai nepastebimi. Mes ga- • p1 draugais vakscidjo Cebo sa
lime nekreipti į juos jokio dėmesio, o kartais mūsų pa- -ios sostmes aikštėje u- kalbėjosi 
čių interesas liepia nekreipti į juos dėmesio. Mes galime ■ TCai Jie
eiti gatvėmis, susikabinę rankomis, kalbėti apie šią i pąieido^kelis šyvius ir nužudl 

jį vietoje. Keturi vyrai minioje 
pasitraukė, nuėjo prie savu dvie
jų motociklu ir nuvažiavo. Sos
tinę saugojantieji kariai matė du 
motocoklus, išvažiavusius is 
miesto, bet negalėjo tų sulaiky
ti- Jie nežinoįo, kad jie nušovė

NUŠAUTAS NABĄCTIDIA-

MANILA, Filipinų sales. — 
Praeita šeštadieni Gebu salo i e 
buvo nušautas 47 mėtų radio 
Žurnalistas Nabaėtid?aQząia.s Ve- 
lėx. -jojo 19-rpėtų .duktė dalyva
vo Grožio kę®teste ir tęvas no
rėjo matyli, kaip ji .pasirodys tei
sėjams ir patirti, kaip ją išrinks.

temą, nors visi žinome, išvados yra toli siekiančios.
Jūsų tarpe yra tokių, kurie man pasakys, kad 

turime kreipti dėmesį į tikrovę ir pripažinti, jog tai 
tikrovė, aš atsakau: -

— Tai yra tikrovė, jeigu mes manome, jog taip 
ri būti

Mes asmeniškai, gal galėtume pasukti galvą ir nie-' N. Velez. Nuo praeitų metų sali
ko nesakyti. Mes, ko gero, galėtume tokia padėtimi pa
sinaudoti Mes galėtume ginti savo klientus ir uždirbti 
pinigų. Nėra jokios kalbos, kad mes asmeniškai galėtu- 
megyventi tokioje visuomenėje. Klausimas, ar mes no
rėtume gyventi tokioje visuomenėje?

(Bus daugiau)

mes
yraj

tu-

šio 1 dienos Filipinų salose jau 
nušauta 11 žurnalistų. Policija 
neišaiškino žudikų.

vagišius, todėl visų vengiamas. Ir dabar likimo 
suvesti Į tą pat kambarį, jie neturėjo ką kalbėti 
ir nutilo, abu savo mintyse paskendę, tik nepa
sitikėjimo žvilgsnis iš vienos ir kitos pusės nu- 
slysdavo nepastebėtas. Pagaliau Domas nutrau
kė tylą:

— Žinai ką? Aš labai norėčiau ištrūkti iš 
eta ir atkeršyti Gyniotui. peš jis mano gyveni
mą suėdė:: jis punsiviliojo Ievą, ir tuo viskas pra 
sidė jo. Per jį lie va atsidūrė kalėjime, per jį ir 
aš dabar. Aš niekuomet jam nedovanosiu. Kad 
tik kaip nors, kad ir trumpam iš čia išėjus - Pa
skui, kai aš tam niekšui atkeršysiu, tegul jie da
ro su manim, ką jie nori.

Jis užsidega cigaretę ir laukia, ką Vincas 
pasakys. '

— Ir aš panašiai galvoju. Aš tunu atkeršy
ti tam rupūžei rmizikąntui už vakarykštį manęs * 
paniekinimą ir už įdavimą manęs nekalto polici
jai. Jis mat matęs mane bėgant iš Gynioto na- i 
mų. tai. girdi, aš Gabriūną nužudęs. Ir dabar 
dėl jo liežuvio aš turiu čia būti įr dar nežinia, 
kas bus toliau. Kad tik aš palėkiau Alfonsą Rau
di pasiekti jis tuomet galėtų groti po velėna, 
nereikėtų jam tų pasmtrtttf^ų armonikos dumblių;

Stoja tyla. Kiekvienas mąsto atskirai, ką 
jis turėtų daryti, kaip savo priešui at- 
Keršyti.

— Mums reikia išsilaužti iš čia,—sako Do- '

- Birželio 20 ir 21 dienomis 
Balzeko muziejuje bus dėsto
mas gražus gėlių susodinimas 

mas, prie statybos darbų su sienų stiprumu su
sipažinęs: —reikia tik gerą laiką pataikyti, kad 
niekas nepastebėtų.

— Durys gan stiprios atrodo, be to, laužiant 
bus triukšmas, sargas išgirs, policija atsiras, 
tuomet bus dar blogiau, teismas sakys, jie tik
rai kalti, jei norėjo pabėgti. Nekaltas nebėgtų. 
Geriau palaukime, gal kokia proga pabėgti atsi
ras, — su kalėjimo tvarka apsipratęs, sako Vin
cas. - . r

— Gal ir tavo tiesa, — numykia Domas ir 
nusprendžia dar palaukti, gal geros aplinkybės 
susidės, kaip pasakose.

Rgai laukti nereikėjo. Netrukus atėjo 
policininkas, atrakino ir atidarė kameros 
duris.

— Vincas Raudys, jus šaukia tardytnia<
Šis pamažu atsikelia nuo suolo, eina prie 

licininko, nuduodamas paklusniu, einamas ten, 
kur liepiama. Kai jis buvo patogiame atstume, 
dideliu staigumu ir labai netikėtai smoge polici
ninkui per galvą; šis sukrito vietoje, lyg perkū
no trenktas. Dabar jis pasigriebė policihinko re
volveri, dar kartą uždavė jam per galvą ir išėjo 
pro duris, pamojęs Domui jj sekti.,

(Bus dįtugjšhj
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Naujienos, 1789 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

f

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTĖ
Programos vedėja

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

“Lietuvos Aidai

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

I K

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Lietuvių Kambario Wayne

(312) 226-1344

S. Msiihelm Rd, Wesrsh^wer, IIL
VALANDOS; 3—8 dirbo

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECiALYBi: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Vilandoe pagal susitarimu

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS
GYDYTOJAS |R CHIRURGAS 

Community kliniką

Medicines direktorius

TIL. 2334553

Service 461-8200, Page 06058

K
MUZIEJUS DYKUMOJE

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

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

State universitete atidaiymo iškilmių dalyviai: 
l.oj eilėj Naujienų korespondentas iš Detroito, Liet. Kambario komiteto 
kasininkas Antanas Sukauskas, Tautybių kambario koriiitėto pirmininkė 
Katherine Grtbbs, universiteto atstovas dr. G. Hainecke ir Liet. Kambario 

komiteto pirmininkas inž. Jurgis Mikaila.

(Korespondento Kazimiero Sragausko nuotrauka)

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

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

OPTOMETRISTAJ

2818 W. 71st St. TeL 787-5149

ir "contact leasts”.

INKSTŲ, PŪSLĖS IR I 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrai 1—4 popiet,

Pačiai Sacharos širdėje, di
džiausioj pasaulio dykumoj, Tas- 
sili dės Ajjer kalnuose, tyrinėto 
jai neseniai užtiko urvus, ku
riuose kadaise žmonių gyvenra. 
Tuose urvuose atrasta 10.000 me 
tu senumo piešinių.

Vienas prancūąų tyrinėtojas 
Henri Lhcte su penkiais bendra
darbiais 7 mėnesius tyrinėjo Sa
charos dykumos “meno muzie
jų” ir 1956 m. rugpjūčio mėne
sio gale pargebeno 400 nukopi
juotu paveikslų' iš'dykumos ur
vų, kur dabar niekas negyvena 
ir gyventi negali dėl visiško trū
kumo vandens.

Tyrinėtojai sako, kad 4 di
džiuliuose urvuose jie atradę 
virš 10.000 visokių piešinių šieno 
se. Piešiniai aptraukti dulkėmis, 
bet dulkės nuvalius, jie visai aiš
kiai matosi.

DETROITU NAUJIENOS
LIETUVIŠKO KAMBARIO WAYNE UNIVER

SITETO KOMITETO VEIKLA
Komiteto posėdis įvyko gegu- fi, kad skry-iria feiinucs riu tūks- 

žės 25 d. Šv. Antano parapijos tančių dolerių, nutarta tą škry- 
patalpose. DrJyvavo pirm. Jur-| nią padaryti. Beto, mitarta at-

Oflic tifonas: 776-2330.
iwdencitof telef.: 448-5545

Florida..■■■ ■■■———

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. •

31 Petersburg, Fla. 33710 
TeL (813) 321-4200

Iš dykumos parvežti paveiks
lų pavyzdžiai rodo, kad kadaise 
Sacharos dykumos pačiame vi-j 
duryje gyveno žmonės ir ver
tėsi žemės ūkiu ir medžiokle. Iš 
paveikslų matyti, kad ten gyven
tojai keitėsi, nes paveiksluose 
matosi ir europiečių tipo žmonių 
ir negrų. Vaizdai rodo įvairius 
žemės ūkio ir medžioklės irany 
kius, žmones prie visokių darbų, 
religines apeigas ir atskilas vy-’ 
rų, moterų, vaikų ir gyvulių fi
gūras.

Muziejus dykumoj dar bus 
tyrinėjamas, iki visos jo paslap
tys bus išaiškintos.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DI l lUNED KOPLYČIOS

vavo, išrinktas M. Abarius, sek- 
rėt. V. Tamošiūnas, iždiii. A Su
kauskas, "nariai: Rožė Bilaitienė, 
St- Račiukaitis, V. Kutkus. Rei
kia manyti, lieka nariais, kurie 
anksčiai! btivc sąrašuosė. Be su- 
sirinkimo ar valdybos posėdžio į 
komiteto tikro sąstato negalima 
parašyti.

Kontrolės komisija:
Eugenija Bulotienė, Juozas Ra! 

čiukaitis ir Algirdas Vaitiekaitis. į 
šv. Antano parapijos atlaidai' 

Įvyks barželio mėn. 16 dieną, i 
ruošia bažnyčios komitetas.

A. Siikausfai.i

f

'buvo išrinkta nauja kliu.

VANCE Fll.M'.RAL HOME

Teief. 476-2345

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

SAVINGS
MB

eros, Chicago, 8, IIL

7647 W. 69th STREET 
Chicago,'|L 60629 

TH. 925-7400

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tai. 598 9*00 •

Sukaltos apdraustos 
iki sioo,oeo.

TRYS MANIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS ALWMOBILlAMS PASTATYTI

Nuo 1914 metų1! h
*’Wr ANT HtDTftAL SAė- 
rN'GS aptarnatrja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 

apylinkės. Dėkojame 
fnms už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

spausdinti rietuvių kalba brošiū
rėlių ir laikyti padėtas kambary
je, kad atsilankęs svečias, ir, pa 
siskaitęs galėtų susivokti, kas ant 
sienų išdėstytai

Nutarta Įvesti metuose vieną 
dieną A^ečnidankymc dieną. Tau 
tos šventės dienoje, arba arčiai 
šioje šventės ilienoje.

Trečias punktas komitete ir 
kontrolės, ko-jos rinkimai. Ten
ka paminėti, kad pirmasis bran
duolinis komitetas buvo sudaly
tas 1973 mt. gegužės mėn. 2 d., 
į kurį įėjo: pirm. J. Mikaila, 

sumos, iš kurios negauname nei. vicepirm. Stefania • Kaunelienė. 
vieno cento procentų, šiam pasiū.. du sekretoriai .—.Martynas Sto- 
lymui pritarė Rožė Bilaitienė ir. nys'jaū miręs, ^Viktorija Nor-. 
Stasys Račiukaitis. Tada pirmi-, vilaitė, iždip. Antanas Sūkaiis- 
ninkas pasiūlė sumą padalinti 
pusiau: L. Kronikai ir Lithua
nian Library Press. Pasiūlymas 
buvo pateiktas balsavimui, ke- 
„uri balsai už ir trys prieš. i 

. Kąip .ten bebūtų, slisii j ūkimas' 
neturėjo kvoYtnno. Pagal stėige- 
mojo kom:tet? nutariu uis, uni- 
versrte e kambarį Įrengti sn bal
iais. stalu ir kėdėmis, dar kalba į 
na. stalo ir kėdžių neberei
kia.

Tamošiūn.-s pasiūlė padaryti kaltis- Dar trimis vaidybos na- 
kraičio skrynią. K.ek teko pat:r- 'I’iais papildė, kada komitetas 

; kvietė nuotraukai padaryti -- 
Eugenija Bulotienė. Mykolas 
Abarius ir Alfa Šukys. Kaip ma
tote, komitetas iš vise, sudėtis su
sidarė iš 23 valdybos narių. Vie
ni jau pasimirė, kiti įsikėlė ki
tur gyventi, šiame susirinkime 
atsilankė septyni'dariai, aštuntas 
atėjo pavėlavęs, dėl to balsavimo 
metu dalyvavo tiktai septyni. 
Sunku pasakyti, kur aštuntojo 
balsas būtų nuėjęs.

Trečias ir paskutinis punktas 
komiteto ir kontrolės komisijos 
rinkimai. Pirm. J. Mika lai išsi 
keliant kitur gyventi, ptominin 
ku išrinkta St Kąunelienė. vice- 
pinri. nors susiritikiine ir nedaly

gis Mikaila, vicepirm. Stefanija 
Kaunelienė, sekret. Vincas Ta- 
mašiūnas, kasin. Antanas Bu
kauskas, nariai: Rožė Bilaitienė, 
Stasys Račiukaitis, Vytautas Kut
kus ir Juozas Račiukaitis.

DaAotvarkeje tiys punktai: 
aukų paskirstymas, įvairūs rei
kalai ir komiteto rinkimai. Pirm. 
J. Mikaila pasiulmo paskirti auką 
š taupomos kasos 1.905,75, 1.0GD 
auka Lietuvos Kronikos Sąjun
gai. A. Sukauskas pareiškė, kad 
tai perdidelė auka ir kodėl ne iš 
universitete esamos 10.000 dol

— Zarasiškių klubo nariu .pas
kutiniame metiniame susirinki
me, įvykusiame š.m. kovo. men. 
21 d
bo valdyba, kurios nariai pasi
skirstė pareigomis

TĖVAS IR-SĖNUS

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

JUOZAPAS ALEKSANDRAVIČIUS

ge-

i1

Z

SOPHIE BARČUS

V»dėja — Aldona Davkus

‘ «-! rtf A»T D! S F J ? t

. PERKRAUSTYTAI

Apdraustas psricrtustymas 
H {va iri y afstwny.

ANTANAS VILIMAS
TeL 376-1882 ar 376-599S

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais

Stoties WOPA - 1490 AM 
tr»nsHvoj»rnos Iš mūsg studijos 

Marquette Parke.

Leidimai — Pilna apdriuds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 925-8063

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Teief. 778-1543

liūdę lieka: Motina, brolis, dukterėčia.

kas. ir informaerai Vvtautas 
Kutkus. Kiek vėliau komitetas 
buvo papildytas' sekančiu sąra
šu: Dalia Augūnienė, Jurgis 
Baublvs." Rožė Bilaitienė, Anta- 
nas Grinius. Mirga Motuzaitė- 
Michal ina, Stasys Račiukaitis, Bi
rutė Rauckienė, Vytautas Ratio- 
kvs, Rožė Ražaiiskienė, Vincas 
Tamošiūnas, Vacys Urbonas. 
Eduardas Vasiliauskas. Audrone 

j Vaitiekąitytė ir Algirdas Vaitiė- 
pasiūlė padaryti kaltis

riais papildė.

mirė 1985 m. gegužės mėn. 13 d. ir palaidotas 
gūžės 17 d. Šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.

Velionis Juozapas Aleksandravičius negali at 
sidėkoti tiems, kurie suteikė jam paskutini patar
navimą ir palydėjo ji Į amžinybės vietą. Todėl mes, 
atmindami jį ir apgailėdami Jo mirti, dėkojame 
draugams, atvykusioms i šermenis, atsiuntusiems 
gėlių, užpirkusiems mišias ir palydė]tįsiems į 
kapus.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui šv. Jurgio 
įbažnycios klebonui Būlvit, kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už jo sielą ir kūn. Charles Auglis, kuris 
sukalbėjo rožančių koplyčioje.

Dėkojame šauliams už jų pareikštą užuojautą 
ir sugiedojimą Marija, Marija, koplyčioje. Dėkoja
me laidotuvių direktoriui Povilui Ridikui, už man
dagų ir tvarkingą patarftavimą. Dėkojame karsta- 
nešiams, šauliams, nunešfisiems jį į amžinojo poil
sio vietą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems gi
minėms, ypač tiems iš Racine, Wis7 draugams bei 
lažįstamiems. O Tau, mūsų mylimasis, sakome:

i ilsėkis šaltoje žemelėje!

sekančiai:" 
pirmininkas — A. Xavardaus-. 
kas, vicepirmininkas — V. X’a- 
vickas, sekretorius — S. Rudo- lĮn 
•kas, iždininkas J. Krumplys. | = 
šių mėtų birželio mėn. T6 d., ( 
12 Vai. šauliu namuose i vyks : 
klubo piknikas ir klubo 50-ties 
metų sukakties minėjimas. Na- i 
riai ir svečiai maloniai prašomi j į 
gausiai dalyvauti. Sekretorius 1424 South 50th Avenue 

Cicero, JII. 60650 
TeL*. 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštės automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SuNuS
LACKAWICZ

Laid . u Jų Direktoriai

2424 West 69; h Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
fed. 974-4410

III
MIDLAND

ANt LGaM ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE

Chicago, TL 60632
CHICAGO, IL 60632

/ ------------------------------------------------------------------------------------------------ ’—■—---------------------------------------------------------------—---------

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2- 1 003



TAUWS GENOCIDO — BIRŽELINIŲ įVYKlŲ 
MINĖJIMAS RLNGUMAS CICERE.

KVIEČIAMI \1S1 LIEU MAI DALYVAUTI

Minėjimas įvyks š. m. birželio mėn. 9 d., sekmadie
ni, Cicere, lietuvių parapijos bažnyčioje ir salėje.

PAMALDOS 10:30 vai. ryto.
Pamaldas atnašaus ir pamokslą pasakys kun. B. 

Rutkauskas. Giedos solistai M. ir V. Momkai. Vargonais 
gros muz. M. Mondeikaftė-Kurzt. Bažnyčioje ir salėje 
dalyvaus šauliai, vadovaujami A. Ašoklio.

AKADEMINĖ PROGRAMA 12 vai. (tuojau po
pamaldų).

Amerikos ir Lietuvos himnus giedos sol. M. ir V. 
Mcmkai, akompanuos muzikė Kr. Griniūtė-Nevy. Invoka- 
?iją sukalbės kun. B. Rutkauskas. Paskaitą skaitys žur
nalistas Vytautas Kasniūnas.

Bus patiektos rezoliucijos: siekiant skelbti laisva
jam pasauliui apie okupanto vykdomą žiaurų tautos 
genocidą.

BUS MENINĖ PROGRAMA:
Dainuos solistai M. ir V.Momkai, akompanuos muz. 

VI. Motekaitis. Eilėraščius deklamuos studentė Rasa 
Buntinaitė.

Visų dalyvių pabendravimas prie vaišių stalo, kū
nas organizuoja valdybos narė Sofija Palionienė.

Visi lietuviai Cicero ir plačios Cnicagos yra kvie- 
lami dalyvauti minėjime: vieningai, garsiai pareikšti 
protestą okupantui, tautos genocidą vykdančiam.

Pastaba: Motery s prašomos rengtis tautinių ar 
lengiamų spalvų drabužiu, tautos tragediją ir jos skau
smą liudijančiu.

Kviečia ir laukia rengėjai,
CICERO ALTOS SKYRIAUS VALDYBA

<❖>

SENELĖ SU LAZDELE

Didžiai gerb. Redaktoriau-
Gavau ilgą laišką iš pavergtos; 

Jetuvėlės, iš savo brangiausios 
bangelės. Didžiai keistas tas laiš I 
:as, surašytas ant visokių pope- ■ 
ėliu, maišelių gabalėlių, ant! 
aikraščio nuplėštu pakraščių. L 
’rašo vusus šiais metais atva
duoti. Tai aš perrašiau, suskirs-' 
iau i skyrelius. Draugelė prašo! 
askelbti į laikraščius.
Gelbėk ponas Redaktoriau i: 

JZoks kitas laikraštis tą laišką' 
pausdins. Taip noriu draugelei 
adėti-.. gauti medaliką...

Jūsų Senelė su lazdple.

DRAUGĖS LAIŠKAS
BRANGIAUSIOJI DRAUGE, 
Seniai berašiau, tai dabar pa

rašysiu ilgesnį laišką. Noriu vi
sits pakviesti šiais metais ir pa
sidžiaugti su mumis laimėjimais o u
ir laisve, 
Didžioji 
junga ir 
Armija,
miisu kraštas ruošiasi tą džiaugs
mo sukaktį minėti, o Tu Įdėk į 
laikraštį kaip nors.

Mūsų Spalio Revoliucijos kol
chozas buvo kaip ii- apsileidęs, 
žmonės aptuko, aptingo, pradė-

kurią mums suteikė 
Daugianacionalinė Są- 
šlovirigcji Raudonoji 
Aprašysiu, kaip visas

įo ryti liaudies turtą. Raudcna- 
-is kampelis priMveJsė voro; nu
suso

Ačiū koiBpaii\ : i, gavc-in nau
ją pirmininką draugą Nikiforą 
Zaleckį Apsileidėlis pirmininkas 
išvyko Igų atostogų.

Naujas pirmininkas tuojau lie 
pė išvalyti Raudonąjį Kampelį. 
[šdulki nom vorat ’ nkli us, išplo
vom katmėšlius. Aktyvas pridė
jo naujų knygų ir iškarpų iš 
Amerikoje veikiančių ben<iradar- 
biautci'ų spaudos. Dabai buvo 
įdomu. Vieno jūsų laikraščio iš
karpoje skaitėm kad jums gi- 
’ius patrijotinius jausmus suke
lia naujas šokis pakelt ko j is, ku
rį mūsų kadrai Amerikos lietu
viams pristatė.

Pa kui draugas Zaleckis seko 
tvarkyti karves ir kumeles. Su
laukėm daug ir kumelbikų. Iš 
kitur buvo atkviesta didžiai pa-t 
sižymė^usi liaudies melžėja Pet-Į 
rovaitė, daugausia primelžusi 
slovingajai partijai ir apdovano
ta trimis medalikais. Ir mūsų’ 
melžėjos buvo apdovanotos me 
dalikais. 

» Kiek blogiau išėjo su kiaulė-i. 
mis. Kažkaip buvo susivėlinta. 
Paršelių atsirado, bet jau kaž
kaip prieš pavasarį. Rodos, vis
kas buvo gerai daroma ir ant die 
tos buvome padėti, kad atėjusi 
karščiams nebūtame lašiniais 
apaugę ir nekentėtume. Partija [ 
viską darė kaip reikiant, rūpino- j 
si ir žmonėmis ir gyvuliais, bet: 
tie prakeikti paršeliai pradėjo 
dvėslioti vienas po kito, c prieš . 
Velykas paskutinis pakratė ko-F . .
jas. Manėm, kad liaudies kiauli- Ta^e^sais- Taipgi® bus paskeib- 
ninkės Marės kaltė, bet pasirodo 
visai kitas reikalas. Liaudies \ 
kiaulininke parašė partijos orga- . . m .
nams viską, kaip buvo. Daug sv-Į'p111^08.ir Lietuvos ve-
kiu ji pastebėjo šešėli, slanki-j *?avas lrrau- 
janti apie kiaulininką Kai likof.^0"3 s“ltlese-“'rojo me- 
... '. v ,. , t -- r.baliukus — užsictėio' Liaudiestrk vienas paršelis, tai Mare vi-Į.: T . ■J laumes

i..- u j-- t t • '.melzeja Liudmila atrodė kaio sa naktį budeio lauke ir narna- ,. , .“didysis generolas Grečko.
mėnesiena?/ Atrėpliojau anksti ir atsisėdau 

Mergina prisiekė. Markso barzda,! Pūkyje šalia Liudmilos, kad ga- 
kad tas tikrai buvo Suvienytų lėčiau gerai matyti. Sakau, gal 
Amerikos Nacijų prezidentas- Ji ^ave atpažinsiu paveiksluose. Vi- 
lengvai atpažino, nes buvo ma-’ U *ki vieno susirinkome.

I Atvyko laukiami svečiai. Drg.

UAL MTATB FOM AAL*

E PIRKIMAS * PARDAVIMAS ® VALDYMAS 
s XOTAR1ATAS * VERTIMAI*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAI 
TV ATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKtJIttAIl.

DIL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVIN'
PETRAS KAZANAUSKAS, Preridentes

£212 W. Cermak Ro*d Chicago, Ifl. TM 847-77

Naujienose galima gauti
AUGUSTINO PAšKONIO 

knygą apie

paršelį! Prie raporte Marė pri- vergai nužemintieji”... “Išalkusi 
dėjo, kaip kaltės įrodymą, prie minia, pirmyn? ... užbaubėm, 
kiaulininko rastą amerikonišką užcypėm visi, net Spalio Rcvcr

| rudą skardinę su užrašu: CO- Jiucijos kolchozas sudrebėjo. 
į COA. (Tas amerikoniškai reiškia j Drg. Zaleckis supažindino su sve

RSŲ RUSIŲ DRAUDIMO AGENTO! 

f. BACEVIČIUS — BELL REAL 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

! nuodus.) Už išaiškinimą tarppla- 
netim’o liaudies kenkėjo nusikal 
timu Tarybų Lietuvos liaudžiai, 
drąsiai kiaidininkei aukštieji par
tijos organai^prisiuntė dideli me- 
daliką su raudonu kaspinų.

Šiais metais, anksti pavasarį, 
!- pirmininkas Zaleckis išklijavo 
j raudonajame kampelyje ir prie 
1 tvartų didžiausius skelbimus, 
kad į mūsų; kolchozą atvažiuoja 
aukšti organai. Bus paskaita apie 

į Amerikos lietuvių gyvenimą su

•ti veiklos planai mūsų Spalio Re- 
. voliucijos kolchozui Apsišlavėm, 
apsivalėm. Pastatėm Tarybų Są-

tik vienas paršelis, tai Marė vi-»: :. 
są naktį budėjo lauke, ir pama
tė žmogų, bėgantį iš kiaulininko. .
Naktis buvo šviesi,

čiusi televizoriuje. Drąsi liaudies 
kiaulininke puolė ieškoti pagalio, 
bet tarpplanetinis liaudies ken
kėjas- prasmego kaip į žemę. Nie- 
kadėjas spėjo,-suėsti paskutini

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNU LIKIMĄ

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

Čekį rašykite ir siųskite:

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St, Chicago, III., 60608

Naujai pasirodžiusi
DR, ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

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

KAINA •— 517. (Persiuntiirul pridėti 51J
Siųsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

čiais. Vienas buvo kažkokio di
delio organo palitvadovas drg. 
Dimitri i us Ivaničius Miklovas, 
sako, gerai gerai suprantąs lietu
viškai, tik esąs labai kuklus, ne
drįstąs kalbėti. Antras buvo iš 
Ministerijos Kultu Reikalams, 
drg Vosylius Kripelis. Patrijotiš- 
ką kalbą pasakė drg. Vosylius 
Kripelis.

(Bus daugiau)

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, gražiai įrengtas bungalow.’ 
‘Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY

11.IKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turit? Chicanos S*Ki
Dirbu ir užmiesčiuose, >r»U 

garantuot ai ir sąžiningai.
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava.
i Tai. 927-3559 • -

a 3 INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

DĖMESIO 
62-80 METU AMŽ. VAIRUOTO 
Tiktai $126 pusmečiui autom©! 
liability draudimas pensininki 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ave^.

Chicago IIL
Tel. 523-8775 arba 523-9191

-— Chicagcs Lietuvių Spaudos 
klubo narių susirinkimas Įvyks 
birželio mėn. 7 d. 7 vai. vakare | 
Lietuvio Sodyboje, esančioje J 
6515 So. California Ave. Nariai j 
prašomi gausiai dalyvauti, nes 
yra svarbių reikalų aptarti.

Valdyba

REPAIRS — IN GENERA'- 
{vairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBDIO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H e 'man Dečkyz 

Tel. 585-6624

Dengiame ir taisome visų 
Šių Stogus. Už darbą ga; 
tuojaine ir esame apdrau

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tqlman Avenu

“• Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1J

— Iš Rusijos Amerikon atva- 
Zaleckis davė ženklą atsistoti, žiavusios 10 žydų šeimų susi- 
Liaudies melžėja Liudmila ga- tuokė sinagogose, nes Rusijoj ju 
lingu balsu užtraukė: “Pirmyn, susituokimas buvo civlinis.

| Rengėjams ir visiems, prisidėjusiems prie žu- 4 
M vusių, mirusių ir gyvų Lietuvos partizanų iškihnin- 
| go pagerbimo — 'minėjimo pasisekimo, nuširdžią 4 
t padėką reiškia: rengimo komitetui, kurį sudarė dr. | 
I J. Danilevičienė, A. Paškonis, A. Repšienė, -D. Tri- 4 
t čienė. A. Katelienė, A. Ašoklis ir J. Bagdžius, Didž. J 
f Gerb Lietuvos Gen. Konsulei poniai J.Daužvardie- 
t nei už jautrų sveikinimą raštu; VLIKo pinninin- 
f kui dr. K. Bobeliui už oro bangomis perduotą svei- 
j kinimą; gerb. klebonui A. Zakarauskui už iškil- 
4 mingų pamaldų sutvarkymą bažnyčioj; choristams 
t ir choro vadovui A. Linui už nepaprastai Įspūdingą 
T giedojimą; saulių-Vytauto Didžiojo Rinktinei ir jos 

vadovui V. Išganaičiui už vadovavimą vėliavos pa-
J kėlimui; sol. L. Nakutytei - Šalkauskienei už Ame- 
ž rikos ir Lietuvos himnų sugiedojimą; organizaci- 
M joms, dalyvavusiems su vėliavomis: Vytauto Di- 
į džiojo Šaulių Rinktinei ir vadovams VI. Išganaičiui 
J ir M. Dapkienei; Daukanto Jūrų Šaulių kuopai — 
| pirmininkui E. Vengianskui; Cicero Jūrų šaulių 
į Klaipėda kuopai — pirm. J. Mikuliui; Venecue- 
į los D-jos pirm. A. Baradui; R. L. B-nės Marquette 
4 Parko apylinkės valdybai; Vytauto Didžiojo Rink- 
t tinės vado padėjėjui J.Gurevičiui už gražų ir tvar- 
4 kingą eisenos sutvarkymą; paskaitininkui prof. dr. 
J K.Eringiui; solistams Margaritai ir Vaclovui Mom- 
4 kams: pianistui Manigirdui Motekaičiui; progi a- 

mos pranešėjai Ramunei Tnčytei, dail. Jonui Tri-
4 čiui už menišką programos viršelio paruošimą, me- 

cenatui Broniui Strikaičiui iš Californijos; organi-
4 zacijų atstovams, dalyvavusiems minėjime, spaudai 
t — “Naujienoms” ir “Laisvajai Lietuvai , radijo 
4 programoms— Aldonai Daukienei ir Lietuvos Ai- 

dams”; ir visiems dalyviams taip skaitlingai atsi-
4 lankiusiems Į šį minėjimą, mirusių ir gyvų partiza- 
4 nų pagerbimą — minėjimą.
4
i JAV R. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
4 CENTRO VALDYBA

3

425?

......................... /.
JOHN GIBAmŠ

Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Ava 
" (312) 7/t>-8700 / :

S. .Maplewood, staLSS-W

iškviežfciį pildoi

į. tlGodd sįr^^'Gpadf^ce 

w. st, .: 
'Evert. Parfc ffl.
S0642 - 424-8654' į

•ii i n ^įf.i j ji 
—A

Tuo reikalu Juras 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo Ąlphonse 
WELLS peržiūrėta ‘^Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

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

Miko šileikio apsakymų knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL 60629.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s nothing to 

sneeze at.

CW Dor<ey Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc , Lincoln. Nebraska 6M5OL

Advokatai
GINTARAS P. ČEPSNAJ

Darbo valandos: Kasdien: m
9 vaL ryto iki S vai vakaro.

Seštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 vai.
k pagal susitarimą.

TeL 776-5162
IS45 Wert 63rd Strws

ADVOKATO DRAUGIJĄ

fr v. BRIZGYS
Darbo valando*: • 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet, 
Šeštadieniais pagal susitaria

S6O6 $. Kedzie Ava.
Chke^o, III. 60629

TcL: 778-8000

/ Į
r '

Hiursday, June 6t 1985




