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JAV SENATAS PATYRĖ APIE POETŲ MARIJĄ 
ČERNECKYTŲ SIMS

Dirbo visuomeninį darbą, kūrė įr rūpinosi Lietuvos
> laisvės, reikalais.
■DETROITAS, Mieli.—Ameri- Detroite ir ištekėjo už Dr. Jono 

kos Kongresas Detroito atstovo Sims.
■ 1913 m. Marija černeckytėCarl Levin buvo perskaitytas ir

šių metų geg. 14 dienos Ccrig- Sims tapo pirmoji Detroito Lie-j 
neso Reendem atspausdintas tuviskų Organizacijų Centro pir i 
šitokios Kongreso atstovo m in- mininkė. Ji ir Dr. Sims padėjo'

; " *. rhancrisH ytachi 40 Kptii viškn caL '

Gėrbiamas pirmininke,
Lietuviškoji šio krašto visuo

menė šiame krašte neteko myli
mo draugei:

daugiau, negu 40 lietuviškų šei- ; 
mų įsikurti nuo 1946 m. iki 1956 i 
m. Ji dirbo per Raudonąjį Kry- I 
žiu ir kitas tarptautines šalpos 
organizacijas. Abu Simsai pa-1 
dėjo šeimoms pasiekti JAV -ir j 
kol jie surasdavo savo na-j 
nrus.

■Marija Černeckytė Sims "buvo, 
gimusi Lietuvoje ir gyveno gim , 
tame savo krašte, kol ten baigė 
Kauno gimnaziją, buvo nepa- 
pra3taį:,drąri moteris, kįiri tybai 
padėjo' dėŠHrraršš-7 Tietiiiviųr įsi
kurti Jungtinėse Amerikos Vai- 
stjįbęsę po .Antrojo Pasaulinio 
kayd. ' ■ '' ' ■’:

‘Ponia Sims mirė 1985 m.; ba
landžio 9 dieną Michigan valsti
joje - Grisse Poihte fariniį 

-ūkyje: .. • -j-'
'W < -- - - . r*.. . ■ j

Marija Černeckytė -gimė ;Lie- 
t ' ■. - - -■. * , J* ’ . - * ' • •T ' - -toroje ir gyveno gimtame f savo gyvenimą.

krašte Jčbl- baigė Kduno kolegiją •' Černeckytė palaidota Chica- 
mokytojos pareigoms. Ji atvyko gas’Lietuvių Tautinėse kapinė- 
į JAV IS^ ^lgH^^^sįgyvbnd se. •

Ponia Sims visą laiką buvo ■ 
vęikji visuomenės narė visą sa- : 
w gyvenimą. Be to, be visuo- t 
meninio savo darbo ji atspaus-! 
dino tris poezijos knygas, o dau
geliui josios poemų buvo 'pritai
kyta. kelių kompozitorių muzi
ka.

Man malonu šia proga’, pri- 
.rniritij kail Marija černeckytė 
Simspsatifftipo daugelio

Lietuvių Tautinėse Kapinėse pradeda eiseną aplin
kui kapines kapų puošimo dieną. Per 69 metus eisena 
būdavo pradedama nustatytu laiku, o šį metą direkto
riai visu pusvalandžiu .pavėlavo.

Foto Al. Vaitis

įTūRA

Jaltą, ir už Potsdamą, ir už Hel 
sinki.... ir kad Hitlerį sumušė.” 
Vienas, susirūpinęs, persėją Hit
lerio neliesti nes “vis naujų do-f 
kumentų, žalčiai, atranda, kad- 
mes jam . tarnaujam. ’

Straipsnelis baigiasi perspėji 
mu: “ųspriterškite mums B 
tijos,ąi^i?į.”v (EL'L

“TIESA” ŽAVISI RYANO 
KNYGA

Į?i

GANDHI NORI GLAUDESNIŲ SANTYKIŲ SU
AMERIKA

AMBASADOS SEKRETORIUS DAVĖ TURKAMS
3 MILIJONUS MARKIŲ T

Jei parėdytų Sofijoje tarnaujančių rusų fotografijas, 
tai atpažintų Milenkovą

ROMA. Italija. — Mahmet A-H 
‘ Agca antradieni careiškė italu I ■ 
prisiekusiųjų teismui, kad sovie
tų ambasada Sofijoje davė turkui

i ‘‘Pilkų vilkams’’ tris milijonus- 
vokiškų markių, kad nužudytų I 
popiežių Jonu Paulių II-jį.

Bulgarų, turku ir sovietų dip- 
lomatijcs atstovo Milenkcvo su-Į 
sitikiinas Įvykęs Bulgarijos sos-j

1 tinėje, Sofijos kotelyje. Jam at-j 
rodė, kad sovietų atstovas buvo 
Miler.kcv, bet galėjo vadintis 
Malenkov. Agca tiksliai ruso pa-:

j vardus neprisimenąs, bet jeigu}
• teismas parodytų jam 
esančių sovietų diplomatų fotog- Į 
rafijas, tai jis atpažintų tame'

i tarpe pasitarime dalyvavusį ru-l 
‘ są- Jis žinc, kad sovietų diploma ’ 
' tai kaitalioja pavardes, kai jiems ’ do paskuti 
1 reikia. |
i
j Teismo pirmininkas Severino 
; Santiapiči paklausė Agca, ar jis 
! matęs kai sovietų atstovas Ml-I 
į lenkov įteikė mirjonus vokiškų; 
i markių turkams, tai liudininkas; 
į Agca atsakė, kad pinigų įteiki-;
! mo jis nematęs Bet jis žinc, kad 
j pinigai buvo įteikti Sofijoj gy-

Agca teismui paaiškino, kad 
is esąs pavargęs, nes jis žinąs, 

kad turi apgalvoti kiekvieną "žo
di. nes žinąs, kad Bulgarijos ir 
Sovietų Sąjungos saugumas yra 
pasiryžęs jį nužudyti už iškėli
mą viešumon visas šias turkų 
dešiniųjų teroristų, ne tik popie
žiui. bet ii kitiems pareigūnams 
nužudyti. f

Olandijos policija gegužės ’pa
baigoje suėmusi turką Sanet Ar- 
slaną. Jis iš Vokietijos Į Olandiją 
vežėsi 9 milimetru toki braunin
gą. koki turėjo Agca. Romos

Sofijoj i prokuratūra norėtų, kad olandai 
' atiduotų Arslandą Italijai, kad 

teisme galėtų apklausinėti. .

— Vakar iš Granados išskri- 
i 66 Amerikos ka

reiviai. Jie susėdo į du lėktuvus 
ir išskrido namo.

— Amerikos kariai buvo pasi
likę apmokyti policininkus,kaip 
atrasti ir suimti įsiveržėlius Gra 
riadoj.

Siūlo JAV pirkti Indijoje gamintas prekes, pigesnes
• ~w technikos priemones

STROPIAI SAUGO RAJIV 
GANDHI

Indijos premjero motina In
dra Gandhi buvo nužudyta- jos 
pačios sode, o prieš sūnų taip 
pat planuojami pasikėsinimai.

Motinai mirus, indai smarkiai 
puoje sielius ir apie 2.000 jų nu
žudė, nupiaudami galvas, barz- 

Iki 
šio meto šis reikalas neištirtas ir 
niekas nenubaustas.

Indijos ir Amerikos policija 
atvykusį Gandhi saugo. Iš Indi
jos išvyko sieliai jį nužudyti 
Amerikoje. Trečiadienį pasima
tys su prezidentu Baltuose Rū
muose, o ketvirtadienį pasakys 
kalbą Kongresui. Ten bus stipri 
apsauga. i

šeštadienį Gandhi nuvyks į 
Floridą ir aplankys erdvėlai

WASHINGTON, D.C. — Pir
madienį Indios premejras Rajiv 
GandhĮ atskrido į Washingtong. 
Amerikoje jis planuoja pabūti 
keturias dienas. Trečiadienį jis 
pasimatė su prezidentu Reaga- 
nu Baltuose Rūmuose.

— Nicaraguos prez. Ortega
•yentįsiam turkų biznieriui Be-f^j^a padaryti kelias politines
kjr Celenk-. 3 milijonai markių, 
buvo iškeisti Į dolei ius. kas su
darė ŠI,2-milijonų dolerių. Už
sienyje esančios turkų konservą 
torių organizacijos nariai pinigus! 
gaudavo iš turko Muša Celebi. 
Celebi duodavęs pinigus pačiam. 
Agcai. kai jam reikėdavo pinigų’ 
mokėti už ginklus, kelionėms iš-! 
laidoms, aprangai ir maistui ir kii 
toms išlaidoms.

Sofijos viešbučio pasitarime ku; 
i iame dalyvavo Agca, Celebi. da-’ 
lyvavo ir Sofijoje tuo meiu bu-j 
ves Bulgarų Air lėktuvų bendro-; 
vės vedėjas A. Ivasav Antoncv į

lengvatas, jeigu Kongresas ne
skirs pinigų Nicatagucs kovoto
jams.

Alia no A. Ryano, J.- knyga j 
“Tykūs kaimynai” balandžio 5 j 
d. “T'esoie” entuziast'škai re-j 
cenzuqja.dabai New Yorke be- 
sklarbt 
listas“ 
aiškin:mu. 
Skyrius” l 
“demok; alinei Amerik 
menei spaudžiant”, 

Rvan ėmėsi įam 
oir^ueuu bet'tail buvo “nelengva

vaizduojamas konnskų isęmų varfovvb- nu(>la{ 
posėdis, kuriame gimsta ^ikos

dešiniųjų organizacijų".
Todėl po ketverių metų dar

bo OSFdirektorius Ryan mita- 
I rė pasitraukti ir šiuo melu ver- 

prakti-

Taikos ir Laisvės'Fhčžtb -ž^gisydžiama’-lhcuyių (buržuazinių na-
' cibnalištų rspaiida, diversinės ra-’ 
dija ■ stotys:< pastaruoju metus 
smarkrai'rękiąmųoja jų ruošia
mą. provokacinį pasiplaukioji
mą laivu -BSttijos jūroje. Tiks
iąs aiškus.. — šmeižti Tarybų Lie 
tuvą, atidirbti už imperializmo 
specialistų.. darnybų skiriamus

: pinigus.” ' - . ’%”’
Straipsnelio “linksmoje” daly

B^tti j oš j u rą;i jau ’ sūšiiaukė ■
mojo komentaro Liėfįvosj.par^ 
tinėje •spatidoje. > ' L-Ų’ - A-

Wniskes “Tiesą” bal. 17 d. 
išspausdintas štrąipšroEs j “Vai
duoklių laivas,, arba- šis tas" .apie 
vandeni) . šyarą’V kurio i ąuįėritis 
Kažj’š^. Bagdanavičiųsspeciali
zuojasi išeivijos plūdime; -

Kaip įprasta takias atvejais, 
“rūstus” įyadėlis “rimtai” apra
šo reikalą, o Irkusis tekstas yra

“politinė ir laisvės žygio bei Sovietų Są
jungos teismo idėja. Išeiviai, 

už

Bagdanavičiaus lygio 
satyra”.

Pasak įvadėlio, “užsienyje lei- esą, nori teisti bolševiku

anos “tarybinis žurna
lus Kavaliauskas. Jo 
i, “Specialiųjų Tyrimui
(OSI) buvo įsteigtas! 

visuo- į 
f

vadovauti.
— OSI 
spaudi-

l

Indijos premjeras įdėjo kelis 
sveikinimus didesniuose Ameri
kos dienraščiuose. J is 
Amerikos pramonininkus 
biznierius ir siūlo jiems pirkti 
Indijoje gamintas modernias 
prekes, nes pagaminimas ten yra 
daug pigesnis. Sveikinimuose 
premjeras primena, kad Indija 
turi 5,000 metų praeitį. į kurią 
verta pasižiūrėti. Indijos me
nas ir architektūra vertas dė
mesio.

— Colorado valstijoje nužu
dyti du Weaton berniukai.

sveikina dss ir peiliais subadydami, 
bei I i — Sovietų karo jėgos buvo 

apsupusios afganiečius Pakista
ne, Barikot srityje, bet vakar tu 
sai pasitraukė.

— Turkų parlamentas svars- 
sto įstatymą, duodanti policijai 
didesnę galią.

KALENDORĖLTS

-Beirute buvo pagrobtas Jor 
danijos keleivinis lėktuvas.

' čiasi privačia juridine 
i ka.

Kavaliauskas cituoja 
iš ružavo piršto išlaužtą

Šv. Antanas,Birželio 13 d. — i 
Kunotas, Minkantė.

I
Ryano 
tvirti

nimą, jog “buvę budeliai ir na-’ 
cių kolaborantai” sudarė 2.5% Į 
1913 — 1952 m.
JAV-bes. “Makartizmo svaigu
lio” apimta Amerika priėmusi 
•‘mažų mažiausia 10 tūkstančių 
fašistų, dalyvavusių kruvinuose 
nusikaltimuose”. Jų tarpe, anot 
Ryano ir Kavaliausko,buvę daug 
“lietuviškų buržuazinių nacio
nalistų.” (ELTA) I

Gandhi nurodo, kad Indija 
turi gerą prekybos balansą su 
Amerika, kurį jis norėtų dar pa
gerinti.

JAM KENKIA MASKVOJE 
PADARYTI PAREIŠKIMAI

Rajiv Gandhi prieš porą savai-! 
čių buvo Maskvoje. Ten jis no. 
danias gerų santykių su Sovietų 

imigrantų į Sąjunga, labai jau pagyrė da
bartinius Sovietų Sąjungos va
dus.

Gandhi padarė didelę klaidą, Į 
kad jis nė vieno žodžio neužsi
minė apie Sovietų karo jėgų įsi
veržimą j Afganistaną irpasku- 
tiniu melu ten vykusias sovetų 
karo jėgų kovas su beginkliais

viams pakilti kiemus ir mokyk-; 
Į las. 1

Indijos fizikai yra įdėję daug 
laiko ir energijos į erdvę, 
turi g°rus apskaičiavimus, 
neturi reikalingų priemonių 
skaičiavimui. Iš Floridos 
atgal į Indiją.

Jie 
bet 
ap-

MEKSIKOS PREZIDENTAS
BUVO ISPANIJOJE

Dabar Ispar. ja užsienin 
vaisius ir šviežias žuvis.

veža
— Irako artilerija apšaud 

du Irako pasienio kaimus. Už 
mušė 1 civilius.

’ ’ Sovietų ambasados sekretorius 1980 m. davė tur- ■ 
kams tris milijonus vokiškų markių, kad nužudytų 1 Saulė teka 5:15, leidžiasi 8:25. 
popiežių. _____________ ___ Saulėtas, Šiltesnis.I ■--------—* i

JAV užs. departamentas ir vy 
riausybės sluoksniai patenkinti, 
kad Gandhi po motinos mirties, 
pajėgė stabilizuoti krašto nuo
taikas, sustiprinti vyriausylx; ir 
sumažinti 
nu kovas, 
mistams
krašte jie ne]>a.jėgs įvesti ir šiau Į 
rėš Indijo> provincijos jie neat
skirs.

sichų bei musulmo- 
šiandien sichų ekstre 

aišku, kad perversmo

L0N1X1NAS. Angį. Meksi
kos prezidentas Miguel d? la 
Madrid 6 dienas praleido Ispa
nijoje ir atskrido į Angliją. Jį 
pasitiko protokolų šefas,b^t jam ; 
labai nepatiko, kai meksikietis 
nekreipdamas dėmesio j stovin
čią garliės sargybą, iškėlė ran.' 
kas pasveikinti serodroman at- 1 
vykusius meksikiečius.

Meguel de la 
panijoj ir tarėsi 
kad investuotų

Madrid buvo Is. 
su biznieriais, 
savo kapitalą

Premjeras Gandhi pajėgė pa
simatyti mi visa eile ekspertų 
importo specialistų.

Mekskoje yra daug įvairių 
žaliavų, b. M nėra pinigų, kad 
imtųsi tas žaliavas iškelti į pa-, 
virsiu ir palečių pasaulin. Mek-j 
sika turi dideles žibalo versmes.

Pačiai Ispanijai reikalingi pra* 
monininkai apdirbtiems produk 
tams išvežti, bet jų nesuranda.

THAILAND

0 Miles 200 CHINA

Hanoi

CAMBODiA

Phnom 
Penh

HoChfr 
inh City

Iš Tailando praneša, kad Vietnamo kariuomene 
užėmusi Kambodiją, smarkiai susikirto prie Tailando 
sienos.



ŠKOTO BATAI NfTASlTENKlNIMO

MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

PASAKOJIMAS APIE ŠUNĮ IR ŠUNS UOSLĘ

ne
vis^

Reikalai mane, draugai, 
džiugina. Vienas šuo čia 
man nuotaiką pagadino.

Šiomis dienomis buvo.
Vienam ^irkleliui Jeremejui 

Babkinui čia jeno.inius kailinius 
nudžiovė. Šitštau^e, žinoma, ši
sai pats BabkTnas Pagailo jam 
kailiniu.

— Kailiniai šitai, -ako didžiai 
puikūs. Nepagailėsiu, sako, pi
nigu, o kaltininką-rasiu.

~ 1 c iIr Jereinejus Babkinas leleio-i 
nu iškvietė šunį — nusikaltėlių 
.xeklį. ;

Šuo atvyko. Ir su juo agentas-: 
Toksai įvijai apsisiautęs ir su ke- 
pkutę. O šuo piktas. Taip ir kai
šioja snukį j visokią bjaurybę. 
Baisu> šus. ^tūiųė šisai pats 
agentas savo šunįų pėdsaką prie 
pirklio tiurių, pasakė “ps:' ir pa-f 
sitrauke. Pauostė -šuo orą, paž- Į 
vęlgė į minią (liaudis, žinoma,! 
buvo susiriokusi),' n staiga pri
eina prie bobutės Fioklas ig pen
ktojo numerio ir uosto \ josios 
padėklą.

Bobutė už. minios šuot už si
jono. Bobutė paskubom į šali ir 
šuo paskui. Sįrgavo bobutę už 
sr'ono ir nepalėidžia < ;

Griuvo bobutė ant keliu prieš 
agentą.

— Taip, — sako, — pakliuvau. 
Nesipriešinsiu. Ir- sako, pęnki ki 
birai raugalo — šitai taip. Ir apa
ratas šitai iš tikrųjų teisybė. Vis
kas, sako, yra vonios kambary. 
Veskit mane greičiau į miliciją.

Na, liaudis, žinoma, aiktelėjo.
— O kailiniai? — klausiu.
— Apie kailinius, — sako; nie

ko nežinau, o visa kita tatai taip.

e iis sur nkau. o šiuo^ pinigus sa- 
/o malonumams išeikvojau.

N?., žinoma, gyventojai užgriu 
v’O ant upravdomo, pradėjo rišti. 
3 šiuo metu šuo prisiuostę oro 
ir prieina prie piliečio iš 7 nunie- 
io ir purto ji už kelnių.

Pilietis išbalo, pargriuvo prieš 
liaudį.

— Kaltas, — sako. — kaltas. 
Aš. sako niekšas ir m?.zurikas 
Aš. sako, šitai tiesa, darbo knyge 
įėję metus išskutau. kad man, 
-ako. drigantui, nereikėtų armi
joj tarnauti ir tėvynę gintį, o 
aš gyvenu 7 N r. ir naudojuos 
komunalinėmis paslaugomis.

— Veskit. — sako. — velniš
kąjį savo šunį

O šuc jau čia. Stovi priešakyje 
pirklio ir uodegą vizgina. Imki
te mane.

Liaudis sumišo.
— Kcrs, galvoja, čia būtų šuo. r 
O pirklys Jeremejus Babkinas 

-umttftsąo, išisiėmė pinigus ir 
duoda agentui.

Pirklys sumišo, paėjo į sali, oi 
šuo paskui.-Prieina prie jo ir ka
liošus uosto.

Pirklys išbalo, sumurmėjo.
— Na. — s—aku. — Dievai 

tiesą mato, jeigu taip. Aš, sako, 
ir e>u šum snukis ir mazurikas. 
Ir kailiniai šitai, sako, ne mano. 
Kailinius, štai, sako, aš iš savo* 
orelio nukniaukiau.

LiauoL čia leidosi / *
O šuniui ir oro nėra kada iftibš- 
ty ii. Sučiupo ^isar'/ d\rėjetą .ai* 
t re j etą ir laiko., šie prisilažinda
mi atgailavo: viena- valstybės 
pinigus' kortomis prakišti; kitas

| savo žmonai prosu dėjo.
- /Liaudis išbėgiojo. Kiemas iš
tuštėjo. Pasiliko tiktai šuo; ir 
Rentas. Ir štai staiga- prieina 
šuo prie agento ir uodegą vizgi
na.

Agentas nublanko, krito< prie- 
&kin šuns. Kandžiokit mane.^Aš,': 
>ako. šuniškų jūsų maistpinigių 

.tris červoncus gavau, o du sau,: 
nukniaukiau. . ' |

Kas buvo vėliau — nežinia.
Aš skubiai pasišalinau.

M. Zcšče/iko

Vieuc liuksusiniu viešbučio di 
į lektorius apeidamas savo įstaigą 
1 pamatė viešbučio berniuką be
valantį batite. ne nusinešus į tam 
liksiiti skirtą kambarėlį, o pa
čiame koridoriuje prie vieno sve 
<io duių. Direktorių.- pastebėjo. 
“Čia ne vieta batams valyti, prie 
pačių -svečio durų! Turėtum ži- 

? noti, kad batams valyti yra tam 
| tikta patalpa”...

"Žinau, misteri”, atsakė bernui 
kas. "bet, jiiatote, šie batai yra 
škoto. Apvnrėiais yra įtraukti 
pro durų apačią ir viduj pririš
ti”...

* * *
TAIP GERAI IR TAIP GERAI

Vienas vištų apstumdytas vy
ras džiaugdamasis sako draugui:

“Šventa ramybę ateityje tu
riu užtikrintą! Jei mirsiu anks
čiau vž žmoną. an.ume pasaulyje 
turėsiu rcių!”

" O jei žmona pirma mirs?”
“Tuomet rojų turėsiu šioje že

mėje”.

TIKRESNIS BŪDAS

Kaip 4risąj užgauti mano' 
vaiką? i

aš esanti peneta kiaule!

muši vaiką! į
— Tai ką gi tamsta patartum 

daryti — padėkoti už kompli
mentą? _ j

— Pradėti suliesėjimo die-:

* * *
MIŠIOS'IR KARDINOLAS

Kartą Romoje mišips buvo au- 
apeigomis.

sklaidyti^ ąBūghamę-'pradėjus' dundėti, vie-į 
nas vyskupas. paklausė šalia sė-Į 
dintį: - ĮL' ■

' — Kas ' ten ^dėdasi?
— Man.šunkju matyti, atsakė' 

tas, bet, atrodo’, jie įuošiasi virti 
kardinolą, v - - - I

KOMPLIMENTAS

tu

KATĖt

Jonelis klausia sesutę:
; Jei tave katė seka, ar reiš
kia. kad būsi laimingas? Sesulė 
ramiai paaiškina:

— Priklauso, ar esi žmogus, ar 
■ pelė.'

=*c * 5jc

ŽAIDIMAS

Na bobutę nuvedė.
Vėl pasiėmė agentai savo šunį, 

vėl stūmė jį nosim į pėdsakus, 
pasakė ’ps” ir pasišalino. Pakrei
pė šuo akim, pauostė tuščią orą 
i - staiga prieina prie piliečio, na 
rnų valdytojo (upravdomo).

Upravdomjis (namų valdyto
jas) išbalo, krito kniūpsčias. — 
R’šk te. — sako, mane, žmonės 
gorieji, są-n-oiiingicįii piliečiai. Aš, 
ako. ii esu |>irmasis kaltinin
kai. Aš. -ako, už vandenį pim-

— "Tamstos padėtyje atrodąte 
esąs jierdaug inteligentiškas.” su 
aiškia ironijja pastebi kaltina
mojo , gynėjas liudininkui.

— Jei aš čia nebūčiau po prie
saika. aš tamstai atsilyginčiau 
tuo pačiu komplimentu”, atsa
kė liudininkas.

PIRŠTAS

— Negražu rodyti pirštu, — 
Sara mama.

I

— Tsi dęl ko sis pirštas 
namas rodomuoju? — paklau
sė sūnus.

Daugiau malonumo yra 
mylėti, negu būti mylimam.

.... . ... —

- Sveikas gyvas, Maiki.
- Gera ryta. Tėvai. Bet kur

— Kaip atrodo tas jūsų nau
jasis profesorius?

— Man atrodo, kad jis yra la
bai pamaldus.

— Kiekvieną kartą, kai jis ko 
nors mane paklausia h' aš jam 
atsakau, jis iškelia rankas ir šau
kia: "O, Viešpatie'”

ORLEANO MERGELĖ j
Mokytojas mokinio motinai:
— Tamstos vaikas vis labiau 

pasileidžia. Vakar ji paklausiau, 
kas parašė “Orleano Mergelę", 
o jis man akiplėšiškai atrėžė: 
‘‘Ne aš!”.

— Žinote, ponas mokytojau, 
jis yra padauža, bet nemeluoja. 
Jis tikrai ‘‘Orleano Mergelės" 
naparašė!

DU NETIKĖLIAI
Maskvoje susitinka du sovietų 

piliečiai
— Žinai, praėjusią naktį turė

jau keistą sapną: mačiau didžiau 
šią sviesto kalną, o ant jo — sė
dintį patį Dievą!

— Ką tu, pablūdai? Tu gi ži
nai, kad Dievo nėra-

— Žinau, bet sviesto taip 
nėra..-.

pa

* * *
TVORĄ TVERIANT

Vienas žmogus gavo darbą 
kalti tvoros lentas. Atėjęs priėjo 
draugas klausia, kodėl jis daug

GERAS ARGUMENTAS
— Žiūrėk, Petrai. Vanduo vi

siškai supūdė ąžuolinį stulpą. 
V argšas negalėjo atsilaikyti 
prieš vandenį.

— Taigi, matai! O mano žmo
na vis ragina negerti alaus, o 
vandenį.-.

» » »
GRIŽUS IŠ. MOKYKLOS

— Ką veikei šiandien mokyk
loje, Jurguti? — klausia motina.

.— Laukiau iki pasibaigs pamo
kos, — atsakė Jurgutis.

* » *
PIRMUTINIS KLAUSIMAS

— Einu tiesiai i Altą.
— Alto namai dega, o valdy

ba klausosi senos muzikos
— Ką tu čia pasakoji?
— Tu žinai, kad aš niekų ne

pasakoj u.
Akas turi savo namus, tai 

turi imtis priemonių, kad nesu- 
degtų. Durpės jau seniai -tarne 
name smilko, bet naui žmonės 
nekreipė į tai jokio dėmesio. Pa
tyriau, kad rytoj bus posėdis, 
tai pasiklausysiu.

— Ar tu manai, kad tave įsi
leis? s .

— Kaip tai? Kodėl mūsų gali 
neįsileisti: VLIKo posėdžiai at
viri.

Visi Amerikos didesnių orga-i 
nizacijų posėdžiai atviri. Nariai 
gali pasiklausyti ką vadovybė 
kalba. Nariai neturi teisės įsikiš
ti į kalbas, jas pertraukti ir susi
rinkusius inokyti, tai tada sus
tabdo. Ar atsimeni Algimanto 
Gečio nasiusta “ambasadorių”-’ 
Kai jis pradėjo posėdyje kalbėti 
ir duoti VLIKo instrukcijom, ta. i 

i dr. Bobelis jį išprašė. Vis: posė •
Tėvas: Jurgiūk, kiek kartų aš dyje buvusieji girdėjo dr. Be Į 

tau sakiau nežaisk su tuo išdy- belio kalbą ir kaip jį išprašė-
— Aš tą, Matki, žinau. Kada

atvykęs politikas pradėjo kištis 
į Amerikos lietuvių reikalus, tai 
visko čia buvo, aš manau, kad 
jie nebūtų man durų užtvėrė.

— Kad jų galvos ne ant to 
galo, — aiškina.

— Eik tu, žioply, — piktai su
keikia išmintingesnis draugas, — 
tos vinys geros antrai tvoros pu
sei. ,

Profesorius laike" kvotimų 
klausia medicinos studento:

— Ko pirmiausia 'turėtumėt 
.paklausti, kai'jus pašaukia prie 

ligonio? ' j

— Kuf gyveualligcn^:

kėliu kaimynų vaku!
Jurgiukas (pasižiūrėjęs į savo 

suodinus drabužius ir nubroz
dintas kojas): Tėti, ar tau atro-' 
do, kad aš su kuo nors žaidžiau?

ŽMONA AR LAIKRODIS

— Tuojau po vedybų aš ban
dydavau pažadinti savo vyrą, 
rytmetyje, ji pabučiuodama.

— O dabar?
— Dabar jis nusipirko žadin

tuvą.
* * *

Iš MOKYKLOS GRĮŽUS

— Ką tu, šimeli, šiandien 
veikei' mokykloje? — klausia 

telis sūnų.
— Laukiau skambučio, tėve

li....

SENATVĖ

Ko jiems seno žmogaus bijoti.!
— čia ne baimės reikalas. Nu- j 

galvą' _sigasti gaisre, bet kišant 
į smėli gaisro neužgesinsi.

Čia ne baimės reikalas, bet 
nežinojimas, tokių smalkių ir 
seniau buvo, bet seniau ėmėsi 
priemonių jas išleisti, ir durpes ] 
užgesinti.

Pirmininkas, įtariamieji pa
reigūnai privalo atsistatydinti >š 
visų pareigų ir paskiria komisiją 
reikalui ištirti. Komisija apklaus 
sinėja nukentėjusius ir kitus Ii d 
dininkus, reikalą tuojau išaiški
na, nusikaltusius prašalina ir pa- 
skelbia nutarimą. Čia nėra ko bi - 
joti. Jeigu kas atsitiko negerai,; 
tai komisija kalta, o ne vaidyba, 
ne pirmininkas. Tą jie turi žino- I 
ti. Tegu ištiria reikalą ir paskel- * žmoną... 
Iria, o jeigu leis durpėm ir toliau j 
smilkti, tai visas namas sudegs | 
su visais archyvais ir Alto doku
mentais ten saugojamais. Aš ei
siu tiesiai į ALTo centrą ir pasi
klausysiu, kaip jie svarstys ir 
kokiomis priemonėmis jie gesins- 
kylantį gaisrą ir plintančią smar
vę, — tarė Tėvas-

Lvg tas velnias Velnio Liūno. 
Gali reikštis, kol Gustaitis 
Ieško čia kur nors S. Ahūno...

T. Artyčiu
26. V. 35

Gerbiamieji, toks moralas:
Kiekvienam ateina galas-.

Amen

PAŽYMĖJIMAS

Petrukas parnešė pažymėjimą 
iš mokyklos. Mama skaito punk-, 
tualumas — geras, darbštumas 
—geras, elgesys — blogas.

— Klausyk, sūneli, — taria! 
užsirūstinusi motina, — elgesys! 
taipogi turi būti geras.

— Iš tikro? Tai kodėl to ne-; 
pasakei mokytojai? Juk ne aš, oi 
ii pažymėjimą rašė.

SPORTO MYLĖTOJAI' , įima patikėti paslaptį?
— PrieT'porą dienų -nuvežiau 

savo dukterį Į futbclo^ai^ynes- . 
Ji pirmą kartą savo gyvenime 
matė toki sportą ir jai tai- labai 
patiko. Nuo riksmo — ji net už
kimo.

— Savaime suprantama, ji ir 
kitą kartą norės pamatyti tokį 
žaidimą.

— Galimas daiktas, bet kitą 
kartą — aš paimsiu ne ją, bet

PATIKIMAS
— Kaio manai, ai' Karoliui ga- •e • — y C?

— Galima amtu .^pų^imčių. 
' Jau prieš trejusJM^^ųgm dar- 

boviėtė pakėlė ^ą,'b jo-'žmona 
ir šiandien dar nežino-.

= '■ *

Amerikietis sako rusui:
— Kai mano žmona eina ap

sipirkti, ij i sėda k Volksvageną. 
Kai,ji eina į svečius, tai sėda i 
Kadilaką. G į užsienį skrenda
me lėktuvu.-

Rusas sako amerikiečiui:
— Mano žmona apsįpiikti ei

na pėsčia, į operą ji važiuoja trak 
torium^o ą užsienį mes važiuo
jame tanku, .

“DU BROLIUKAI PIOVĖ VANTĄ 
Ir liūdnai dainavo, 
Du vadavo per Atlantą 
Miestą Liudvinavo.

Du miške Į dangų niūrų
Šaukėsi globėjo,
Du už marių, du už jūrų 
Vis garsiau kalbėjo.

Du nemigo vakarėlį, 
Priešų daug nukovė, 
Du sparnuotą dolerėli 
Dėjo Į rankovę.

Du broliukai prie klevynės 
Apkase pravirko,
Du New Yorke dėl tėvynės 
Pontiac’ą pirko.....”

hi

GREITAS PASVEIKIMAS

ARITMETIKA

— Sakyk. Mikuti, kiek kojų 
mri arklys?

— Ketmirs, kai jis stovi, o 
kai bėga — ta; suskaityti.

Vieną kartą Čia gyveno 
žurnalistas A|>etitas.
Ir gyvendamas paseno. 
Nebemato, kaip rašyt. 
Jaunas gėrė alį rndą 
Ir neniekino kc*<«ko, 
O dabai dvare Ahndc

Jis kadaise baigė puikiai 
Roieriaikos
Nepralenkdavo net reiktai, 

pu vos tik kHKa.
GMtoė Oną ir Daratą 
Prk' te n ix) žalk) sodo. 
O dabar v -ai neftioto 
Ką Ličkirle jam parodo...

Matė šiaudą ir dulkelę. 
Ėdamas per save gryčia, 
O dabar visur 20^ keko | .j s 
Rodos jam velniai...Mitricib.- 

i net suprasti, 
utė jam pa kako. 
)ių negali rasti 

orei ant tako...

Jėjęs i ligonio kambarį, gydy
tojas kiariria staugę:

— O kaip veikia paciento šir- 
<i:s šį rytą?

— Puikiausiai, — atsakė slau
gė.'— Ms jali du kartu pasisakė, 
kad Įsimylėjo mare-

TEISME
g J 2--* ? 4 C'

—' kaip vadiniesi? — klausia 
teisėj.->s'kaltinamąjį. -

— Kari Mane.
At:x>do( girdėta pavarde.
Nė^aMTiūti. Aš oi ribą kartą 

pakliuvau į teismą.



SENE J,Ė SU LAZDELE KERTA
Senelė su lazdele be reikalo Senelė atidžiai skaitė ir kai ką | 

lazdos nenešioja, Kai apeina lai- braukė, pabaigon sudėjo pačią' 
kas, tai ji kerta. Ir kerta iaz- svarbiausią laiško mintį, o kai 
cele, bet stora šakota lazda. Kąi buvo atspausdinta, tai suprasti 
t; ko, tai atsikišusia šaka patai- negali- Magdutės laiškas išėjo be

; uodegos. , t
Josios lazda ne-šakota. Ten bu- Senelė su lazdele, žadėjo ai

to šukos, bet jos nupjaustytos, važ’uo.i į Naujienas Automobi- 
1 zda. be šakų, bet paliktas laz liu ji nevažiuoja, bet ji naudoja 
ccs. kelmas. Ne kelmas, bet ša 
k s šaknis, šalia nupjauta, bet 
1 ie šaknies medis kietesnis- Sek 
J s apraišioto keliais medžio1 
n eksniais, ir viskas suaugę i 
\ ną stiprumą, tarytum suraky

tusus. Jai reikės kelis kartus 
persėsti, bet ji nebijo. Ji nori iš
siaiškinti, kas josios laišką suga
dino. Kai išaiškins, tai ir, rėž sa
vo lazda. Ji negali miegoti, kai 
jos laišką sugadino. Į

Štai taip turą o skambėti pas
kutinis jos laiško sakinys:

Nežinau nė ką bepradėti... > 
Vargšė mano Magdelė... Iš aša
rom aplaistyto laiškelio nuvokiu, 
kad supranta nabagėlė ir mūsų 
padėtį. Supranta, kad jų kadrai ■ 
ir mūts čia yra apsėdę, mus, ku-: 
rie dar nesame pavirtę į veršius. Į 
Ak, ir dar kaip išjuokia, tyčio-j 
jasi, spiaude, tiktai jie dar ne
gali Stalino ūsą priklijuoti ir 
versti pakeltkoji šokti...

Sene/ė su lazdele

Kada buvo pradėtas spraisdJi- 
t. Senelės su lazdele gautas Mag; 
< tei laiptas iš Lietuvos tai dau- 
r 'is apsidžiaugė. Apsidžiaugė, 
i 3s laiško gale būvo parašyta, 
kad “bus.daugiau”. Ik; šio me
to Sene lės laiškai buvo trumpi. 
Niekad nereikėjo jo, tęsti kita
me numeryje. Kad ir būdavo 
kiek ilgesius, bet jį suspausda
vo į vieną puslapį.

“Ętis dauginu” buvo pirmą 
kartą. Skaitytojai seka jos laiš
kus ;r apsidžiaugė. Jiems patin
ka, kai savo lazdos kuolui kam... I užkerta. Visi žino, kad jeigu ji 
kerta, tai reikia kirstu

Ant rytojaus buvo išpirkti vi
si Naujienų numeriai.. Vienas, 
kuris daugiau parduoda, stebė
josi, kad visi laikraščio egzemp- 
koriai buvo parduoti, bet Jis ne
žinojo, kodėl žmonės sekančią 
dieną visus išpirko. Jis pats laik
raščių neskaito, tai ir: > nežino, 
kuriam tikslui žmonės laikraš
čius perka- Jis tiktai-pinigus skai 
to, ne laikraščius, u

Kitas pardavėjas, taip pat į ste- 
kėješi, kodėl Naujienos visos iš
ėjo. Jis ne lietuvis. Jis gyvena 
lietuvių tarpe, tai užsakė dau
giau Naujienų. O kada ir tuos iš 
vakaro pardavė, tai nutarė lie
tuviškai pramokti. Pardavėjas 
jau tūri plačiai žvilgančią plikę, 
bet nusipirko Lalio žodyną ir pra 
dėjo mokytis lietuviškai.

Senutė žadėjo į Naujienas už
eiti. Pasakė, kad eis ne viena, bet 
su savo lazda. Ji nori išsiaiškin
ti, kas jai visą Magdutės laišką 
sugadino. Ilgas laiškas gerai, ėjo, 
o kai priėjo prie pačios pabaigos, 
tai ' svarbiausią mintį sumaišė. 
Kelis žodžius, aš pabaigos, išme- 
tė, o- išmestų vieton visai ką ki- 
tą ‘Jdėįr/Ą^ąąs dąirBiis nuėjo su.-'. 
niuiūddėgps/'^Iagdutė rašė, gi ir kyla klausimas, kada malo-

“Peizažas”Antanas Petrikonis

ATSIIMKIM Iš SOVIETŲ,

Kai važiuoju iš Kauno pro 
Raudondvarį, nejučiom pūsime-

ėią: “....kur Nevėžis nuo amžių 
pro raudoną dvarą gryną van
denį savo j Nemuną varo”. I

Graži Raudondvario pilis, sta
tyta 17 amž.-, kai pilys jau buvo 
nustoję savo karinės reikšmės. 
Praktiškai, tai buvo dvaro rū
mai., Rūmai dviejų aukštų 
apvaliu bokštu kampe.

Po “Lietuviai Amerikos Vakt- 
ruose” tilpusiu vedamojo “At
siimkim S'š sovietų, kas mums 
priklauso” redakcija susilaukė 
nemažos reakcijos iš skaitytojų: 
vienas kitas nuėjo Į lankas, aiš
kindami so vietų-vokiečių sutar
tį. pagal kurią vokiečių kilmės 
žmonės buvo apmokėti už pra- 
rastą-paliktą turtą, esą niekas 
neatgavo už sovietų nacionali
zuotas nuosavybes ir t.t.

Straipsnis, tilpęs “L. A- V."’ 
kovo mėn. numeryje, rašo apie 

galima at-

su 
i 

Por karus su švedais rūmai nu ! 
kentėjo. .Radvila rūmų nebent-; 
statė, bet pardavė Vorlavskiui,! dabartį, ką ir kaip 
po fb pilis atiteko Tiškevičiams.) gauti dabar^ne prieš 40 metų so- 
Rūmai —špilis daug kartų atsta-’ vietų nacioffal' x " "'Z'

tyta ir vėl naujai rekonstruc- bes bei turfą^ 
ti, i’gija neegotikos bruožų, ta- ] 
po puošnesni. 1944 m. pilis su
degė. Arnoldas Cveigas, įžymus 
vokiečių rašytojas aprašė Rau-. "

liznotiis nuosavy-

Kitas, nėžmodamas tikros pa
dėties, savo laiške gailisi “nu- 

’ skriaustu” ■ giminiu Lietuvoje, 
kuriems daugiau reikia, negu čia 

dondvario pilį, savo romane; gyvenančiam sūnui... Nesilei- 
“Mindaugas II. ---------------------------------- ---

-------------------- minias gali būti priskiriamas
e Gyvendamas pasauly, žmo- Į grožio jausmui, kuo grož c jaus- 

gus su jo daiktais ir būtybėmis mas skiriasi nuo kitų malonių 
turi įvairių santykių. Vieni tų jausmų, kaip žmogus sar.tykiau- 
santykių gimdo žmoguje malo- ja su daiktais kuriuos jis vadi
nių jausmų, kiti — nemalonių.. na gražiais.
Su grožio pergyvenimu yra glau
džiau susiejęs ^malonumas. Bet jis 
lydi ir kitus jausmus, kurių ne- 

jgalima pavadinti estetiniais. Tai-

> LflltRATC KA. Eetuvlų Eteratfiros, meno h? mo£Ši 
in. metrcitti. jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vfzet 

šfrtTžs, Igno SlapeHo, Vinco Maciūno, P. Jtmfko, V. Stankos, 
žf. Raukčio! dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y. 
SfeĖąti* straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis 4 
Sf- K. fifuriionio. M. Afleikio, V. Kiiubcs, A. Rūkitelės Ir A. Vanr

V DAINŲ JVENT8S LAUKUOSE, poetės, nfytojo* I? tn 
felą foklij pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie (žaist 
iventea be! Jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojsa- 

gėrintis autorė* puikiu itiliuml ir surinktais dudmoimk 
Studija yra 151 push, kainuoja tl

'• V LENK O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraij 
ša* Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buitie* Kt* 
ratOrinė studija, *uskir»tyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyr

> LAKI U V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttm*fattk
paražyt* ttudija apie Rytprftalus, remianti* Pakalni* b 

Labguvo* apskrlHij duomenimis. Aprašymai (domūs Hekvienan 
lietuviui Leidinys Hluatruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodam* 
vitovardfiq pavadinimai Ir jų vertiniai | rofaeėhj kalbą. Eabaf 
pandingoje S3® puri, knygoje yra Rytprtafrj Umriapia. Kaina ff

> K4 LAUKIS LIMA rąžytojo* Petronėlė* Orintaltėi *W 
mžtitaal ir minty* apie tamenl* ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr 
maiši ala bollevffrų okupacljo* metai*. Knyga turi 534 puslapiai
bet kainuoja tik |1. (

> JULIUS JANONIS, poetw fr revonudonlerfu*, nenpraf 
IM ir klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje} tik 1< 
rnrgfo Jaiinako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
jijj. Dabar būtų jj galina* pavadinti kovotoju už žmogau* tai*® 
Knyga y-a didelio formato, 366 pualapii, kainuoja fC

V TATYTTNBR NOVBUB, ML loačeuko klryba. J. ValaGSh 
CwflbnM. |M tnyfoj* yra M sąmojingą novelli. Kaina |S

yy gnaamot KawRaaaaa, 1TW Sa. fk, CSksgt

džiaut į smulkmenas, kuries ne-! 
būtų sveikos Lietuvoe gyvenan
tiems giminaičiams (kad ir labai 
tolimiems), reikia pridėti, kad 
pagal, prievarta Dasirašytą, tes
tamentą. giminės, ilgus metus 
globoję motiną, būtu negavę nei 
vienos kapeikos, tuo tarpu, po' 
bylos atgavo savo dalį. Sūnus, 
gyvenantis Amerikoje, buvo ap
mokėtas doleriais, kurie trumpų 
bangu radijo priimtuvais ir kito
mis “buržujiškomis” gėrybėmis 
skrenda pas gimmes Lietuvoje. 
Tas jiems yra daug svarbiau ir 
naudingiau, nes rublių visi turi, 
tik nėra ką už juos jįūįįti.

Į tą straipsni atsiliept ir dar 
vienas skaitytojas, ppsiiiųtęs xe
rox kopija “Pabaitif^ 1 žinios” 
(Baltic News) laikraščio, įleidžia
mo Tasmanijoje, Australijoje, 
Laikraščio 1984 m. gruodžio 
mėn. numeryje rašomą: >
“SAJUDIS PABAĮTIDČIŲ PA

LIKIMUI APSAUGOTI”
- ■ - ■

Daug pabaltiečių, 1944 m. pa
bėgusiu nuo sovietiškolteroro ir

° . ■ . - J, ) I

pradėjusiu naują gyvėųimą Aus
tralijoje, nenoromis paliko viso

ralijos, G. Valiu- kienė, Vilniaus 
Injurkcleęijos vyriausia virš nin 
kė. važinėja po Aistraliją vi lk
dama be testamentų paliktą 'tir
tą ir. netgi, lankėsi pas lieti vių 
šeimas, grą-inimais raginti ma 
užrašyti turtą giminėms LL-tu- 
veje Australijos lietuviai krei
pėsi Į valstybines ištaigas tam te
rorizavimui sustabdyti ir ‘po
nia-’ valdžios buvo išprašyta iš 
Australijos. Tik nebuvo parašyu 
ar išsivežė surinktus pinigus, ar 
tūrėjo palikti Australijoje.)

PAPILDYMAS
Praeito numeric veriamojo pa 

baigoje (2-me puslapyje) rašant 
adresą ir pavardę, kur kreipti 
tiems, kurie nori daugiau infor
macijų ar pradėti bylą turto at
gavimui. buvo nepažymėta, kad 
Mr. R. Lygutis yra advokatas 
(Attorney at Law) laimėjęs pa
veldėjimo bylą prieš sovietus.

k iris mirė nepalikęs testamen- 
, to ir visą laiką tikino nęturuj 
v jekių giminiu Sovietai kontro- į 
j iiuoja gimimo, mirties ir vedy į

bu doki’.mentus visose tiiįose Pa į 
Oaltijo valstybėse. “Vien tik sų- ; 
2inė gali juos (sovietus) sulaiky- 

i nuo suklastojimo dokumentų, 
Kuriuos jie naudoja išgauti pini- Į 

! gams” kalbėjo HELLP atstovas.
Bet yra daug įrodymų, kad sc- 

. ietii sąžinės neturi”.-

Tie paskutinieji įvykiai, kada ■ 
be testamento likęs turtas atiten- Į 
ka sovietų iždifi, paskatino kieip ’ 
tis į Tasmanijos premjerą su ' 
prašymu, kad Įstatymas, liečiąs I 

• turtą paliktą be testamento (ine-1 
itate), būtų pakeistas, kad vals
tybės, iš kurių Tasmanijoje gy- ! 
veną piliečiai neturi teises iš- j 
gauti palikimo, neturėtu teisėk | 
gauti ;urto iš Tasmanijos.

J 982 metais, kada visas š:s rei
kalas iškilo, buvo gauta praneši
mų. kad keli imigrantai, mirę 
Tasmanijoje. nepaliko testamen
tų ii’ giminių vakaruose. Apskah 
ėiuojaina, kad sovietai ir Tas
manijos (ne iš visos Australijos 
red.) kasmet gauna 100.000— 
300.000 dolerių.

TESTAMENTO SVARBA. Yra 
laba? svarbu surašyti testamentą 
— turto apgynimui nuo sovietų.

Apačioje pirmo puslapio Įdė
ta nuotrauka dviejų aukštu na
mo Lietuvoje, kuris tėvų testa
mentu buvo užraitas abiems 
vaikams, gyvenantiems Austra
lijoje, bet pagal sovietų įstaty
mus, Aust ra 1 i j o j e gy ven a n ti e j i 

neturi teisės' nei 
parduoti namo, nei pervesti pi
nigų i Australiją.*

(red. pastaba: Prieš keletą me
tų, pagal spaudos žinias iš Aust-

• Senovinė lietuviu literatūra 
yra reikšminga daugeliu atžvil
gių Visa ji turi vienokią ar kito
kią istorinę, pažintinę vertę. Iš 
jos taip pat eina įvairių literatū
rinių tradicijų. XVI amžiuje bu
vo rašomi metraščiai, kurįucse 
papasakotos legendos apie Vil
niaus įkūrimą, Kęstutį ir Biru

tę, radusios atgarsį vėlesnėje lie
tuvių literatūroje. Senojoje lie
tuvių raštijoje formavosi litera
tūrinis stilius, meninė išraiška, 
eilėdara. Ji labai svarbi ir lietu
vių kalbos istorijai, nes užfiksa
vo daug senų žodžių, gramati
nių formų iš Įvairių Lietuvos vie 
tovių. Iš tos epochos ypač daug 
paveldėjo XIX amžiaus pirmo
sios, pusės lietuvių rašytojai, sus-

I savo gy venimo santaupas savo 
KAS MUMS PRIKLAUSO didžiausiam priešui — Sovietų 

‘ Sąjungai. Tokia padėtis atsiran
da, kada žmogus miršta nepali
kęs testamento ar žinomų gimi
nių, gyvenančių užsienyje.
Organizacija vadintma “Pagal

ba estams, latviams ir lietuviams 
(Help the Estonian, Latvian and 
Lithuanian Peoples Assn. “HE- 
LLP”) kreipėsi į Tasmanijos 
premjerą, prašydami pakeisti 
palikimų ir paveldėjimo Įstaty
mus. Ši HELLP akcija buvo pas
katinta dviejų, nesenai įvykusių 
atsitikimų, kada du pabaltiečiai,
mirę Tasmanijoje nepaliko tęs-. palikuony 
tamentų. Vienas iš jų per .me
tų metus tikino, kad jis neturi 
jokiu giminių likusių Pabaltijo 
kraštuose.

Pagal dabartinį Tasmanijos Įs-( 
tatymą, be testamento paliktas, 
turtas yra perimamas valdžios 
Įgaliotinio, kuris nusprendžia ar 
velionis turi giminių Sovietų Są-: 
jungoj. Giminėmis skaitomi net 
gi kelintos eilės pusbroliai ir pus ‘ 
seserės. Jei tokie giminės yra, 
tai valdžios įgaliotinis yra pri
verstas jiems turtą perduoti.

Neįmanoma pinigų persiųsti 
į sovietų okupuotus kraštus, 
taip, kad sovietai neprikištų sa- 

' vo nagų. Tai reiškia, kad netgi iš 
teisėtų paveldėtojų, artimų šei- j 
mos narių gyvenančių Lietuve- ( 

! ie, sovietai pasiima didelę pali- 
kimo dali: suka valiutą keisda-j 
ini Į rublius, apdeda mokesčiais’ 
(taxes) arba pastato sąlygas kur , 
ir kaip galima gautus pinigus iš- j 
leisti. i

i

GIMINĖS PAGAL REIKALĄ ’ 
• —- '•<

Prieš keletą metų “Pabaltijo 
žinios” gavo oranešima, kad so- 
vietai pristatė “gimines'’ vienam,

I'

kūrimu, kajfcbs ugdymu, praei
ties ir taufčsakos tyrinėjimu.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu fraternaHn* 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
5LA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 

darbus dirba. ’
SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS 2SLU0NUS doleriu 

apdraudę savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 

nariams pa tarnauja, tik savišalpos pagrindu. ' 
Kiekvienas lietuyis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki

SLA — apdraudžia ir Taupomąja spdrauda

aukštojo mokslo ir iu gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdraudė: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA — kuopu yra visose lietuviu kolonijose.

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjui, 
jie Jums mielai pagelbės J 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

Endowment
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam

Atdara šiokiadieniais nuo
1 f ai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak<
D. INHUMAN, B.S., Registruotai vaistininkas

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

• BCFESTINGAJ iSPILDOMI RECEPTAI * FANNIE MAY SAL 
DUKYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

^or constipation relief tomorrow 
j 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 
“The Overnight Wonder.” 
» &
Read label and follcrr Px'
directions. g
C Ex-Lax, Inc.. 19S2 <

NAUJIENOSE GALDJA GAUTI
Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS,
iii tom** -____ 110.00

2. Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.£6.00
n dalis, 229 psl._ ?6.00

3. Miko šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psL-------------- 55.00

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

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

6. J. VenckvM, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA V313

$5.00

H-00

$2.00

NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., Chicago, UI. 60608 slųs-
kite čekj ir pridSkte vieną dolerį persiuntimo tflakfan*. 

i

50 metų studijavęs, kaip

700 poslapių knygą, kurion radėjo viską, kaa bei ka3a Ir 
5et kur, Bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviu* 
Ir Hetuviij kalbą. Jis mokės! kartu su kum Jaunium Ir prof. M. 
Būga paa geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
Uftuviq kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimo* 

ir patarė mums toliau studijuoti.

R*I*« FM. Ueū rtrletikL 84it** JX

r KABII1RDB
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samdiniais. Ir pėr jų “malonė” jis gavo “placet” at
spausdinti savo poeziją Vilniuje.

B. R. šitokį Santvara žygį gina ir pateisina. Katė
čiau jam ir vėl pakartoti tą, ką anksčiau esu pareiš
kęs. Kas gali B. R. uždrausti ginti ir pateisinti tokių 
kultūrininkų užmojus, kokį yra atlikęs ir Santvaras t 
Tik gaila, kodėl B. R. tokius kultūrininkus nepavadina j 
mūsų laikų “knygnešiais”. Juk tarp Santvarų ir jam t 
kitų panašių yra panašumas su earistinių laikų knyg-! 
nėšiais, žinoma, neminint tik tų skirtumų, kokie yra J 

Į tarp šių ir anų laikų. Anų laikų knygnešiai slapta ga
beno iš Prūsijos lietuviškas knygas i “tamsią ir juodą” 
Lietuvą. Gi, mūsų laikų “knygnešiai” siunčia, ar pa
tys veža savo raštus, juos atspausdinti į okupanto “iš
laisvintą” ir “sukultūrintą” Lietuvą. Anų laikų knyg
nešiai už knygų gabenimą buvo caro žandarų grūdami r 
į kalėjimus ir tremiami Sibiran. Tuo tarpu Santvaras» 
šių dienų “knygnešys” “Bimtajante krašte”, KGB pa- Į 
dalinio oficiozo, išliaupsinamas. Mano nuomone B. R. Į 
tokio “knygnešio” neturėtų nei teisinti, nėi ji ginti.Ji’S^ 
būt daugiau išminties parodęs, jei tokio kultūrininko 

I vardo nebūt visai minėjęs. Ir ne niekinęs tų, kurie vie
šai pasisakė, kad tokie yra praradę tautinę savygarbą,

NAUJIENŲ rastinė atdari kasdien, išskyrus sekmadieniu^ 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet, šeštadieniais — iki 12 vai

MŪSŲ LAIKŲ “KNYGNEŠIAI”

Reik manyti,, kad kiekvienam, kovojančiam dėl pa
vergtos Lietuvos laisvės, sukels nusistebėjimą, kodėl B. 
R. kaltina Svilonį. Atrodo dėl to, kad jis neragina link
čioti galvą prieš tuos pasimetusius kultūrininkus, (gyve
nančius išeivijoje,kurie palaiko bičiuliškus ryšius su oku- 
kanto -statiniais. Kaltina jį ir už antivlikiAinkų pavadi- 
niiną VLIKo ’likvidatoriaus? Pirmiausia niekas įB. R. 
negali uždrausti liaupsinti ’ ir tokius kultūrininkus. An
tra, argi tie, jo suminėti kultūrininkai, turi įsigiję ne
liečiamybės privilegiją? Nejaugi, mes juos privalėtu
me gerbti, kaip lietuvių herojus? Man rodos, kad B. R. 
turėtų jau tiek suprasti ,kad tokius jo minimus kultū
rininkus negalime sugretinti su tais, mūsų patriotais, 
kuriuos okupantas yra sugrūdęs į kalėjimus ar Sibiran 
ištrėmęs marina badu ir šaldo šalčiu, ar psichiatrinėse 
ligoninėse kankina. Man rodos, kad jau daug daugiau 
pritiktų tokius ginti, o ne tuos pasimetėlius, gyvenan
čius išeivijoje. Tyla apie anuos, gyvenimas šių aiškiai 
parodo kieno pusėje stovi B. R.

Iš viso, tai dar nereiškia, jei kuris iš mūsų tapo pa
vadintas kultūrininkų titulu, kad tuo pačiu prieš toki 
reikia lenkti galvą. Juk nepaslaptis, kad išeivijoje yra 
ir tokių kultūrininkų, kaip jau buvo minėta, kurie pa
laiko “šiltą” bičiulystę su okupantui parsidavėliais-. 
Taip pat iš praeities žinoma, kad turėjome ir tokių kul
tūrininkų, kurie anose mūsų tautai tragiškose dienose, 
okupantui pasitarnavo Lietuvos valstybę likviduoti. 
Juk tai ne iš piršto išlaužtas fakt'afc. Buvo tada ir tokių 
rašytojų, poetų, kure Staliną liaupsino ir jį “Saule” 
vadino, jo garbei eiliavo poeziją.

Bet iš viso, pasiskaičius jo “kritiką”, atspausdin
ta “Akiračiuose”, kuriuose jis siekė sunaikinti Svilo- 
nį. paaiškėjo ir tokia pykčio tikroji priežastis. Mat, šis 
spaudoje parašė pasipiktinimą poetu Santvarų, kuris 
rado reikalą bičiuliautis su mūsų tautos pavergėjo

kad tikrai, tokie kursto tautinę neapykantą.
B. R. gina Santvaro poeziją apie senų varpų nu

kabinimą. Girdi, toks eilėraštis buvo sukurtas Lietu
vos laisvės metais. Puiku! Bet Santvaro poezijos ver
tintojas, Vilniuje, nerašė, kad miiiėtasai poetas jtios 
nukabino tautos laisvės metais. Todėl skaitytojui pėr.- 
šasi mintis, kad Santvaras tuos varpus nukabino tada, 
kai Lietuva buvo “išlaisvinta” ir
Taigi, ir toks šio poeto eilėraštis perspausdintas 
niuje pasitarnauja pavergėjo propagandai.

Pagaliau, kas dar nežino, kad .B. R. dūksta dėl 
Naujienose spausdinamų, vedamųjų? Mat, jam jie pri 
mena tarybinį stilių ir Svilonio melagysčių evangeli
jas. Tiesa, kas. liečia rašymo stilių, tai Svilonio rašinių 
stilius skiriasi hūo B.. K, rašyme stiliaus. Svilonis rašo 
pagrindžio spaudos stiliumi. Tad savaime aišku, kad; 
toks stilius ir rašinių turinys Skiriasi nuo B. R.: raši
nio, atspausdinto “Akiračiuose”. O. toks B. R. stilius 
turi labai didėlį panašumą “Rodinos” stiliui, kurį jos 
redaktoriai, naudoja suniekinti mūsų laisvinimo veiks
nius, mūsų partizanus, juos banditais išvadinant, mū
sų nepriklausomybės laikus,

Tad, tikrai, reikia labai nustebti, kad išeivijoje tur-’ 
rime tokių, kurie savo rašinių stiliumi bendrauja štt: 
“Rodinos” redaktorių klika. Ir kurie tokius savo rasi-i 
hius atspausdina išeivijos spaudoje. Tokių, kurie ty-; 
žiojasi iš tų, kad jie nepučia į tą pačią dūdą, kaip jie. 
Tokie, kuriems vaidenasi praeitojo šimtmečio knyge
lės apie Bromą ihg vieežnasti ir kaž kokios melagys
čių evangelijos. Bet gi, tokiems rašėjams, mūsų patrio
tiškoji visuomenė turi atitinkamą pavadinimą.

B. R. savo rašinyje apie lietuvių kalbą, patriotiz-' 
mą ir sovietinį stilių atspausdintą “Akiračiuose”, jo 
užbaigoje piktai, sarkastiškai pasišaipo iš Svilonio. Ži
noma taip, kaip paprastai daro “Rodinos” žurnalistai.' 
Antai, jis parafrazuoja vieną prancūzišką priežodį, 
kai kipšas pasenęs pasiverčia kanauninku. Mano nuo
mone, B. R. turėtų tik pasidžiaugti, kad kipšas galų 
gale, nors ii- senatvės sulaukęs, po tiekos jo padarytų ! 
niekšybių, po tiekos jo prikalbėtų- piktų kalbų ir prira
šytų rašinių, kritikų, paniekos tiems, kurie nebijojo

Dr. T. A. LEGAGKAS

Šis tas apie Vatikano finansus

paversta tarybine.
Vil-

viešai >r drąsiai ginti tiesą, teisingumą, ginti taūtbs 
laisvę, pagaliau susipranta ii- tampa “konvertitu” ir

(Tęsihysj

M-arciukus, Vatikano Banko
■ pvzidentąs, nė į, ką nekreipda
mas dėmesio, pardavė tą banką ■ 
Roberto Cahri iš- Banko Ambfo- 
sisno Milane. Tas pardavimas

. davėjinilžįlišką pelną. Ir tas iš
šaukė Irajsų. pasįpyktininią tarp 
vyskupų. Ttiė laiku Albino Lu- 
ėiąni buvo Venecijos patriarchu

>T. jis buv^o raginamas' vyktir j 
Romą paš ^ąpiėžių. Calvi ir S18H 
doną buvo popiežiaus favoritai; 
Atvykęs Ųttciarii., jkrerpėsį į pk- 
sekretorių monsignor Benėlli.

j Calvi, pirkdamas Banco Cattd- 
hca del Veneto, nupirko jo 37%, 
bet užmokėjo apie 45 mil. Mil
čiukui. >

■ Tuo laiku Luciani jau tampa
kardinolu. Amerikos FBI pra
nešė BeneĮliūi. kad mafi-ja New 
Ybrkė ntrvėžė į Vatikaną 14.5 .
AiS. vartės Arfferikdj padirbtų, f973 m ižiaiidžib
bohų,Jp71 iii liepos Ūiėū'esį, ku- r^ięcrdiH^okatai'Suvd nuVeati 
rių fitaSs pašiekfį Vatikano į privalų ofisą. Ms^-

sinkus paneigė, kad jis turi savo 
sąskaitų Bahariiuose, bet Vati
kano Bankas gavo is Nassau 
214% kapitalo (stock), vėliau 
pakilo iki 8%.< Ma-teirikus daž
nai dalyvaudavo direktorių po
sėdžiuose ir čia leisdavo atos
togas.

Paulius VI mirė 1978 m. rus- 
pifičio 6 d. Dar gjwas būdamas,

Banką, nes autoritetą t uritltiS 
asmuo juos užsakė. Dalis t^ ne 
tikrų bonų, apie 1.5 mil. vprtŠš, 
padėti Zūiicho Banke, antras de- 
positas tų bonų padėtas Banfe- 
di Roina rįigsejo mėnesi 1971 iri/,
Mafija piasistengė, kad. juos p£'išleido potiJ’žtrkį, k'ad po
tikrus priimtų, bet bai^iniiKai.’' hrirlfės visi kardinolai, kurie 
New Yorke patikrino ii- rado 
juos-netikrais. Buvo .ipįtikrinta.i 
kad Marcinkus jt. Sindbna ' tuo 
norėjo nupirkti- jtalijcsil^jĮįpąi-. 
niją Basiogi . (Real '-estete, tka-. 
sykloš ir 'cbemika-larj;

■ būti Milane, iš kur buw popte(_ ,š 
žiuš Paulius VI kilęsj;^

Į ju buvo Sibdoiiaįt

Tįišiir^ifrio departeme^tes i^- 
kisė i^>ėduoti daugįąik pfaafešr

pinojo New ¥dr|$ kardino- 
Marcinkų' sutikit.

dar kokiu. , ■■ ■'<
parafrazuojant, jo cituojamą prąheūzišką priėžtr- 

dį, reik pasakytųj-kokį didelį.Mūstj' visuomenei suteik--1 
tų nusistebėjimą^. kartu ir džiaugsmą mūsų kovojan
čiai dėl pavergtos Tautos laisves,’ jei B. R. prirašęs tiek 
ir tiek paniekos prieš mūsų patriotus, garbingus mūšų 
valstybininkus. Ir štai, kad ir ne visai pasenęs, bet jau 
jai artėjant, pasektų ano prancūziško kipšo pėdomis 
ir taptų “konvertitu”. Ir vieną gražią dieną Los Ange
les lietuviams pareikštų žodžiu ir raštu savo apgailes
tavimą, kad jis per vėlai suprato tą tiesą, kad su vel
niu negalima eiti riešutauti. Ir pareikštų kad nuo da
bar jis jau tampa “konvertitu” ir įsijungia į pozityvią
kovą dėl pavergtosios tautos laisvės.

Svilonis

'ie 
tliri kokias p?reiga$ savo ofisuo- 
.sė; nuo j u pasitrauktų: .po jo

metų-. Išin^iš;%uvo/Valstybės 
sekrėtariujs,kui'Fuo, buvo kardi-

įie vriša Milano bir
žą. Nud 19^1 Mšrcrrikus jau 
8irrt> prezidentas Vatikano Ban
ko. Per laiką buvo parduotos 

įpirktos fcęfeoš koinpairijos, Sin- 
do^a fVdhsavd Jęilsš su išgalvo. 
felWs nėl?esĮ*^Qpps tiiomis. 
GalVi. turėjo ife^ąšėririariią ape- 

••• titą v'sokidms ferikmėnis ope- 
į racijohiis, . jo ^Skaitės buvo 
slaptose^vercatų batikų ’ sąskai- 

. lošė, šėririirikų pihigai ėjo i Cal- 
vi ir .Smetonos Ikiš.ėįes-.’ Pavyz
džiui,^dirbtinai sudary’ta Zi tropo 
kompanija, kurią- nupliko Calvi, 
Šindonai- su datitihomis garanti
jomis finansuojant.. Cąlvi gavo 
615 mil. atpilijo; ką jis pasidali
no su -Marciiikiimi. 4’aip turtėjo 
visi, tik ne Veri-eeijos diocezija.

(Bus daugiau)

— IHiiičiš teisšrias'leido pakel
ti algas įstatymų leidėjams ir 
teisafių tarnalitoj&nis-'

— Trec-arlienį aukso uncija 
kėiAavo $313 00.

. . ■ --- 'll T'’' - Į. |~-

I. PUŠĖNASKOVA jft MEILE
LIETUVOS LAISVES KOvV ROMANAS

(Tfsinyš)

Vincas [>asijunta, lyg perkūno trenktas:pa- 
mažu atsikelia, palieka mergaitę, žiūri į išties
tą Domo revolverį, iš kurio tik ką nuskambėjo 
šūvis ir nebežino ką sakyti.

— Agute, ar kaip tėh tAvo vardas, eik prie 
savo vežimo. O jūs vyrai, nestovėkite ten prie 
alksnyną: eikite čia ir suriškite ta vagišių 
Vincą Maliorių. Jis šiandiėri pabėgo iš kalėji
mo; pristatysime jį policijai. Jis ne tik vagišius, 
bet jis yra žmogžudys; jis nužudė Gabriūną.

— Tr tu pabėgai, ne aš viefi&š. Ir tu būtai 
suimtas, ir tu esi žmogžudys: aš nužudžiau Ga- 
briūną. o tu nužudei SarkanĮ, alksnyne.

Visa gerkle rėkia Vincas.
Vyrai stovi prie alksnyno ir nesupranta.kas 

čia darosi. Agutė išbėga iš tankmės susipurvi
nu, apdraskyta, suvelta galva. Ji gėdisi pasiro
dyti vyrams, padariusi ratą, nubėga prie veži- 
rr? pasilikusių moterų. . c. ' ’

Tu' laimu Alfonsas Raudys Su savo šeima 
artinasi prie įvykių vietos. Jo vežimas lengva 
rwtde darda, arklys noriai bėga namų link, sau 
lute ramiai sau šildo vežime sėdinčių nugarą.

Jau pirifiiėji krūmai prabėga pro šalį, ten kiek 
toliau vieškelis pasisuka . Staiga pasigirs- !
ta šūvis, aiškiai garsinančiai. Visiems pri
simena ką tik neseniai nušautas žmogus
prie Mortos namų, alksnyne ir šiurpo banga 
nusirita.

— Kas gi čia?—Nustebo motina.
Alfonsas paragina arklį. Už pasisukiMo 

pasimato vežimas ir netoli — vyrai prie krū- į 
mų.

—Kas gi čia atsitiko? Tai Svario šeimos ve
žimas, — sako Alfonsas.

Jie važiuoja arčiau, visų akys įtemptai se
ka padėti. Alfonsas darosi neramus; jis žino-.kad 
čia turi būti Agutė, gal kas nors negero jai atsi
rijo? —Jis sustabdo arklius. (

— Kas čia yra?—klausia susirūpinęs.
— Vincas Maliorius, sako, pabėgęs iš kalėji

mo, buvo pagrobęs Agutę ir nusitempęs į 
alksnyną, bet mes ją išgelbėjome, — sako 
vyrai

Alfonso viduje sugriaudžia perkūnai, žaibo 
greitumu jis šoka į tankmę ir smogia bestovin
čiam Vincui tok} smūgį, kad šis tuoj atsidHm 
ant žemės toje pat vietoje, kur jis grūmėsi 
su Agute.. ' , c . .

— Ar tu, rupūže, dar gyvas? Aš tuoj taVe 
pribaigsiu, tu Gabriūno žudike. — Alfonsus už
simojo smogti dar jam batu, bet susilaikė: pt- 
čiu laiku blykstelėjo jam proto spindulys pro

tirštus pykčio ir kerštu debesis, — O ko tu čia 
stovi su revolveriu rankoje, kaip ant scenos?— 
piktai paklausė pastebėjęs Domą.

— Aš išgelbėjau tą merginą, Agutę, iš ši
to niekšo rankų. Jis norėjo ją išprievartau
ti, — suglumęs aiškinasi Domas ir nuleidžia 
ginklą.

Vytai sUMrArtd'a vežimuose virvėgalių bet 
pančių ir suriša Vincą, norėdami pristatyti jį į 
ikniciją.

— Kodėl jūs rajšmjfctę tik mane? Domais 
kartu su manim pabėgo iš nuovados daboklės, 
kodėl jūs jo neraišiojate?

— Domas hėpraeVsrtavvt mergaitės, tik tiki, 
kiauliasnuki... Dar mat vampa... Nutilk, nfekšė-, 
— bikt&l biriko Varčius, Svifto bernas, kuftaūi 
Agutė buvo taip pat širdy.

- pasiteftmiridarnus sąmyšių, greitai 
dingo krŪTrtttoSė, o sUft^bWrtik HJAkotnis Vingis 
buvo perduotas dvieift Pėlkitrės policirtinkaftis, 
kurie atvyko MškiAi pabėgėli^'

Saulutė toli pakrypo j vakarui vėjelis bai
gė savo žaidimą alksnių lapuose, o kelio durk ės 
ūurinW. šekfftadlėrt'm VAkato tylą gėyė 
dideli alkšnių lapai, prigfausdami nakvynės be- 

TAūHtį.
Nedidelis, vlenn arkho traukiamas, veži- 

tn&>, MHfHu dardėjimu BrUiMMamas vakaro ty
lą. įvažiavo tarp afitinių, kurie, abipus vieškelio 
besitęsdami, kai kur buvo gan tankūs. < ' '

Bg59aeBMBCIBe—II ,|< W ■ !!■ »»—

Arklį valdė Morta, greta jos sėdėjo Gynio- 
tienė, o kitame sėdynės krašte — Gyniotas. Jis 
buvo jau pagijęs ir sustiprėjęs,, gan gerai jautė
si, jaunystės jėgos nešė jį vilties spartais į gied
rią ateitį, kuri, nepaisydama visokių, nemielų 
dabarties įvykių,*juokėsi, kaip besiskteidžiąs ro
žės pumpuras tarp dygliuotų jos lapų.

— Kai vykstu šia vieta, — sako Gyniotas:— 
dažnai prisimeųjl ir pagalvoju, kad tokie tankūs 
krūmai daug kirti) išgelbėjo mano gyvybę ir 
ithešė pergalę. Sėt jie taip pat pdt gali 
gali- slėpti irt priešą ir ir visokį blbgj, kaip tu. 
Mortelę pasakojai apie įvykį savo namų alk- 

’ smyML
-j—'Taigi;, taigi, Antanai^ juk man daug bai

mės padarė faūsų pačių alksnynas. Ir patarlė sa
ko: nepasitikėk nei mišku, nei miegančiu. Aš ra
miai savo d&rbe dirbau, o ten mat slė])ėsi tie vy
rai,ir. tar bftLmane nmė,jo Auįtnari, kad niūrė
tų Uūdytpja Jiems atrodė, kad jie mirtinai jus 
Utrnšė. k<tl dabar buš jiems laba r: blogai ir kad 

- esu vienintelė liudininkė.
— Bet kodėl, kaip atrodo. Domaš nušovė ta

me alksnyje Sarkanį, to niekaip negalima su
prasti, — sako Gyniotas.

(Bus daugiau) ' / *

7’nirthy. 13. 1»R5
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Funeral Home and Cremation Service

Lietuvos Aidai

Tel: 562-2727 arba. 562-2728

GAIDAS -• DAIMIDMadona Z. Sodyboje, akvarelė
Service 461-8200, Page 06058
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KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 
Programos vedėja

Chicago, Illinois 60629

Telef. 778-5374

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchestar Community kliniko® 

Medicines dirakroriua

IMS S. Manheim Rd, Weatchaatax, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo Kasdien nuo pirmadienio iki penk

tadienio 8:30 vai.* vakaro. 
Visos laidos iš WCEV stoties, 

banga 1450 AM.
St. Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 

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

UDEIKIS

Moderniom poezijos Įmyga. Kaina 5 doL Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

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

24 Hour Service

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Str&ej 
Valandos pagal grisi tari ty-^

V. Sirvydas 

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ AME
RIKOJE UŽUOMAZGA

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

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

OPTOMETRISTAS

2618 w. 71st St. TeL 737-^149

Baltų įsikūrimas Pabaltijį yra 
susijęs su indoeuropiečių eks
pansija i Europą ir jų diferen
ciacija. Archeologiniai ir etnolo
giniai duomenys rodo, kad indo
europiečiai vidurinę h šiaurinę 
Europą pasiekė pietų rytų per 
pietų Rusiją bei Ukrainą (Gim
butienė, 1956, 91-92, 150-152,
1956a ir 1958). Jie paplito palei 
Juodąją jūrą, Balkanuose, vidu
rio Europoj ir Pabaltyjį antrojo 
tūkstančio p r. Kr. pradžioje. I 
Pabaltijį jie atėjo per dabartinės 
Lenkijos teritoriją.

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 

2656 West 63rd Street
Valandos: antrai 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofiso telefonas: 776-2380, 

koziaencijes teltf.; 448-5545

Florida

* Nepriklausoma Lietuva’daly 
vavo bent keliose pasaulinėse pa 
rodose: 1925 m. Paryžiuje, 1929 
m. Barcelonoje, 1930 m. Liebe, 
1933-1934 m. Chicagcje, 1935 m. 
Briuselyje. ū937 m- Paryžiuje ir 
ę939-1940 m. New Yorke. (...) i 

•New Yorke lietuvių skyrių su
organizavo amerikietė lietuve, 
esanti Lietuvos tarnyboje, M. 
A.vietėnaitė, o Lietuvių Dieną — 
platus komitetas, kurio prezidiu
mą sudarė Amerikos lietuvis J- 
Laučka (pirmininkas), dr A. 
šliupaitė (vicepirm.), K. J. Kru- 
šinskas (vicepirm.), Ant. J. Ma
žeika (sekr ), P. M. Braziliaus- 
kas (ižd.) ir narys Alb. Trečio
kas ir dr. A. Petriką.

(Tęsinys)

Visu aštrumu pribrendo ir bro
liškos savišalpos reikalas. Ast
ramsko žodžiais: “Amerikos lie
tuvius ragindamas raytis į Susi
vienijimą, ėmė kelti piniginį na
rių šelpimą”. Jis čia pareiškė. 
‘Savišalpa turėtų būti didžiau
sias ryšis tarp Susivienijimo ir 
di-augijų. šios šelpia savo na
rius kada jie gyvi (ligose), o Su
sivienijimas išmoka pamilti nes 
nešiei ir našlaičiams?;. Buvusiam 
Susiyienjjimo prezidentui kufi., 
Ai/Biirbai čia pasirodė Susivie-* 
iiijimo tuksiu siąfeiinimas. Jis 
galvojo, kad organizazijos vy
liausias tikslas esąs Amerikos 
lietuvius vienyti ir auklėti juose 
lietuvybę. Išsivystė tarp buvusio 
ir naujo prezidento spaudoje po
lemika. Kun. A. Burba prikišo, 
kad Susivienijimas, vietoje būti 
"lietuvybės tvirt-ovė’', linksta pa 
s įdaryti -'pomirtinių pašalpos 
įstaiga”.

Prezidentas kun. J. Žilinskas 
įrodinėjo: “Kol mes Susivieniji
mo nepritaikinsime prie gyveni
mo. jis nesukvies lietuvių po sa
vo sparnu Į vieną krūvą, o be 
tokios krūvos, didelės naudos 
tautai neatneš!” Amerikos lietu-

viai, sakė, noriai rašosi į vietines 
ipašalpines draugijas, ir prie jų 
laikosi, nes mato, kad jos jiems 
suteikia apčiuopiamos medžiagi
nės naudos. Pas Žmogų siela 
esanti surišta šu kūliu, todėl tau 
tos dvasiniai reikalai turi būti 
neišvengiamai siejami su medžią 
giniai naudingais, nes kitaip “Su 
sivienijinią dideliu ir galingu ne 
padarysime”. Astramsko nuomo
ne, “Susivienijimas atvertė visai 
naują gyvenimo lapą. Tikslu 
statė ne tik tautos, bet ir pavie
nių taiftiečių gerovę. Tiesa, ja 
rūpintasi iri’anksčiau, bet antra
eiliai. Medžiaginė gerovė dabar 
buvo pastatyta pirmon' vieton”. 
Kitais žodžiais, į Susivienijimą 
stipriu motyvu įėjo broliškoji 
sivišalpa.

s

Naujasai prezidentas Susivie
nijimo naudai įgyvendino dai
ri u dalyku. Viena, jis praplėtė

PER K RAUSTYTAI

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla, 33711 f 

Tel (813) 321-4200

Apdraustas parkraustymas 
fe įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5996

Leidimai — Pilna apdrtuds 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA korteles.

R. tERĖNAS. Tel. 925-8063
% 11 1 »—■ II f
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SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamas • rrwsj> studijos 

Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukus

7159 So. Maplewood Ave.

Telef 778-1543

i

į kitą spaudą, nepasitenkinda
mas vien organu. Jis parašė 
straipsnį apie -Susivienijimą A. 
Olšausko leidžiamai Chicagoje 
Lietuvai kurią netrukus paėmė 
redaguoti varpininkas J uozas 
Adomaitis - Ėernas, virtęs ištiki
mu ir, veikliu Susivienijimo vei
kėju. Netrukus ir kiti Amerikos 
lietuvių laikraščiai Įsitikino, kad 
rašyti apie Susivienijimą yra tas 
pats, kas rašyti ap’e Amerikos 
lietuvių gyvenimą. Netrukus bal
sai Susirienijimą pakrikštino. ?!R;<|TE .-v TAUr,M0 o0Nu5 
Amerikos lietuviu ’‘respublika”

su “parliamentv.” — seimu. Ki
tas dalykas buvo kun. J. Žilins
ko parėmimas baltimoriečio Kur- 
tinaivio siūlymo Susivienijimo 
kuopoms du kartu per metus sa
vo kolonijose suruošti prakalbas, 
kuriose būtų patraukliai aiški
nama Susivienijimo nauda ir 
Amerikos lietuviams Į jį įsirašy
ti pareiga Šis agitacijos būdas 
palaipsniui plačiai praplito ir 
įsigyveno.

Pribrendo reikalas įvesti ge
resne knygvedybą Susivienijimo 
administracijoj, Asžramskas sa
ko: /‘Vieni mokesčius siuntė iž
dininkui, o, vardus prezidentui; 
kiti pinigus siuntė prezidentui, 
o vardus sekretoriui”. Tokiu bū
du. knygas patikrinus, pasirodė, 
kad 1895 m. birželyje .^skelbta 
statistika, būk Susivienijime bū
ta 1863 narių buvo netikra. Tik
rovėje užsimokėjusių narių te
buvo 745.

Nestebėtina, jei Waterburio 
11-ta kuopa 1894 m. gruodžio 24 
vienijimo narių draugijose, kuo- 
centro valdybą “Kiek yra Susi
vienijime narių draugijise, kuo
pose ir pavienių, ir koks v ra or
ganizacijos finansinis stovis, k'aipj 
yra išmokama pomirtinės”. Cent-j j 
ro valdyba paskyrė kun. M. Šed- 
vydį ir J. Rugieniu knygas pa
tikrinti ir šie 189Č m. vasario 1 
paskelbė, kad po derintam sei
mui ižde buvo $162,20, o po sei
mo suplaukė $465.25. Išlaidų bu
vo $158.39. Kiek narių Susivieni
jimas turi, komisija nepasakė, 
bet ižde rado $1.069.06.

(Bus daugiau)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

i

VANCE 1-I ‘.!‘,RAL HOME
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4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS Affi-COMH I I0NED KOPLYČIOS

TĖVAS 1I{ SONUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71 st Street
1410 So. 531 h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MGBKNIŠK0S KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

1424 Soul h 50th Avenue
Cicero.. III. 60656

Tel* G52-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

lyttflleax, c ntmbtr of tht National Homt Fathicns 
hFloor Fashion Specialist, GA.F Corporation.

TH ’Great Room’ latest Trend In Interiors 1
■i ■ '
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Walls between roc ms in 
tha home began to disappear 
fa. the early 1950’s when the 
so-called “open floor plan” 
la interiors enjoyed great 
popularity. An acceleration 
of home building was caused 
by returning vatarans of W or Id 
War IL

The deshw for something 
different from the two-story 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the Dew “ranch- 
style*1 houses into a trend. 
Climbing stairs became passe 
as all-one-level living was 
embraced by new families 
coping with the posVwn baby 

, boom.
Now as we enter tha 

energy-conscious 1980's, the 
open floor plan reappears, 
looking fresh and new. How
ever. thia time it bears a 
different name. It is called 
*the great room* whicn in-

the living and cining 
through the um of th* 

elegant Crick -patter© 
covering. It »a GAF'a

food preparation activities lu
to one huge space.

The spacious mom* 
shown here feature* an ecleo 
tic croup of 
furnishings. The ooen-plaa 
concept if further pnharcod 
by joining the kitchen 
with 
areas 
wme 
floor
handsome sheet vinyl in tha 
“Newburgh Brick” pattern ii» 
White.

This GAFSTAR Softrei 
floor has an easy-care no-war 
surface. The deepty textured 
pattern has the look of 
real brick, yet retain* its 
natural ehrne with little miutv 
tenance. The ęu?«Xk>t foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noixe reduction 
Available in 9' and 12' widthf 
at your nearest home improve
ment canter or bufldinf cn^ply
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PINEAPPLE SPARERIBS
?ork fruit go veil together, wd the combination 

^reribs with the tweet and sour taste of pineapple is a naturaL
Before bring cooked over a charcoal outdoor grille spare- 

ribf tbould be precooked by being boiled until tender. Tbb 
proceat of partial cooking is called parboiling.

If yoe are anabJe to devote the time or the refrigerator 
ispsee to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The riba viB taste r Bttk less of pineapple, but they’I 
ftn] be quite delicious.

Thia rather robust cKah h Ideal for a barbecue party. For 
groups, tDow 1 pound of spareribs for each person and 

kicrease the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the riba with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes 
'ousted French bread, and the pineapple sauce for dipping.

z/lmencanKį^heri
^Cvitho-y Dias Blue

Grilled Pineapple Spareribf 
fy.-E«y S^ruingf: She

trimmed of

%
2
2

Aikštes a uf. t u o tūliams pastatyti

£3

I

Lai<

LACKAWICZ

ių Direktoriai
■

2424 West G'ri h Street — Tel. RE 7-1213

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

I 
I

1
—

■
I

—

pineeppie )mca 
taa (8M oa.) crashed 

pineapple, undrainoi
2

M

doves gariic, minced 
tablespoons soy tauor 
tablespoon mol»e® w 

brown tugar

VASAITIS-BUTKUS

teaspoon pepper
Parboil fee aparenba ia tenerinj vater for 30 mlnuten. 
Haee fee riba ia a roasting pan and pour the pineapple 
over them. If fee juice doesn’t quite cover the riba, tapJtdec

Wf with water. Refrigerate for 24 bounc
e Meanwhile, prepare the beating sauce. Combine the 

crushed pineapple and its Equid, the wine, lemon juice, gxrlxu 
aoy «we<, mola^es or sugar, oR and pepper, In a saucepan 
Bring to a boil and cmmer for 10 minu tea.

s>**<iiurn hot flre, and cook, turning frequently, for 30 minute*.
• During the but 15 minute* of evoking, baite often ■wife 

fe* pineapple nnce, saving some of it to serve wife the rib*.

n fea C Y ANAKLD I

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 6 5 2-1003

- --- ...- -■ - ... ——■»—»-
a

aujienos, Chicago, 8, IIL June 13



4C Hiet'j kai da*1 
laimingai nerplau- 
ir išlipom mums

h f kidt* tu . Ar lietuvių kalbo
je jati pritrūkome žodžių? Ar 
negalima parašyti aiški ai 1 
viškai, kad visi galėtų suprasti, 
o ne tik tie. kūne turi daktaro 
laipsnį?

Be te, skaičiau, kad kur pa
lenktos ir išsiuntinėtos visiems 
pasaulio lietuviams anketos, ku-i 
rias reikės ^žp ldyti ir grąžinti J 
Sakoma, kad tų anketų bus iš-l 
siuntinėta net 10 tūkstančių.’ 
Tad labai prašau man tes anke-i 
tos nesiųsi, nes aš dar nesu nu
laistėęs, dar susišneku su visais 
lietuviškai, dar svetimoje jūroje 
nenuskendau, paskaitau lietuviš
ką laikraštį, paklausau P. Petru
lio “Marguti”, kartais šį tą ir pa
rašau, -nors ir nepriklausau 
žurnalistų sąjungai. Be to, mes 
pensininkai, Margueite Parke 
turime dar ir kitų reikalų — 
svarbesnių už jūsų anketfus Nors 
turėjome ir daug darbo, bet jau 
sudarėme sąrašą lietuvaičių, ku
rios ištekėjo už svetimtaučių. Da
bar darome sąrašą viengungių 
—senbernių, kurie nesugebėjo 
tų visų lietuvaičių išgelbėti ir ap
sivesti.

Baigdamas dar neriu pasakyti, 
kad aš labai abejoju, ar ta moks 
line konferencija su anketomis 
ir su kaikuriais “mokslininkais*’ 
nariais sulaikys nykstantį lietu
viškumą išeivijoje.

Tuoj 
fĮctis is mūsų 
kėm Atlantą 
pažadėtoje žemėje — Ameriko
je. Čia lurejome ii’ sunkesnių 
dienų, nes dažnas dar nemokė
jome kalbėti angliškai. Tada apie 
mū>u ateiviu lietuviškumą nie
kas ir nemanė kalbėti. Dabar jau 
atėjo Lukas, ar daug dar tų lie 
tnv‘ų tebėra gyvu, nes jaunes-Į 
nioji k irta Įsijungė į šio krašto 
svvenima. gavo darbus, kai ku- 
ne baigė ir mokslus, o svarbiau- 
>ia — nemažai iš jų sukūrė ir 
lietuviškas šeimas, bet daug ;ų 
sns'tuokė su svetiintaiičiai>. Miš
rios šeimos sukūrimas vra di
džiausia pražūtis lietuvybei išei
vijoje- Mvms atsitiko taip, kaip 
ir kitom emigrantų tautom.

Tad spaudoje teko skaityti, 
kad PLB valdyba susirūpino 
tuo reikalu ir sudarė komitetą, I 
kurio pirmininku yra Br. Juo
delis. Be jo, dar ten įeina V. Ke- 
relytė. B. Jasaitienė, J. Kava
liūnas, D. Katilūtė - Boydston, 
J. Stankutė - de Rosales, keli 
daktarai ir kunigai. Jie visi nu
tarė Čikagoje surengti platau- 
masto lietuvybei išlaikyti moks
linę konferenciją su plačia prog
rama. O to;e programoje dau
giausia bus nagrinėjami šie klau
simai:

1. Tautinis identitetas sociali
nių mokslų šviesoje.

2. Tautinio identiteto vystyma
sis psichologijos teorijų šviesoje.

3. Akultūrizacios teorija ir vė
liausi tyrinėjimų duomenys.

4. Savimonės vystymasis ir 
tautiškumas.

5. Tautinių mažumu identiteto 
ribų išlaikymas.

- 6. Tautinis sąmoningumas pa
lyginamoje perspektyvoje.

7. Motyvacija tautiniam auklė
jimui išeivijoje.

Yra dar ir daugiau klausimų, 
bet neapsimoka jų minėti. Vi
siems šiems klausimams nagri
nėti yra paskirti ‘ moderatoriai”. 
Jeigu kas ko nors nesupranta, 
gali su jais kontaktuoti.

■ Dabar Įeikite man pačiam pa
sisakyti: Kas tas jūsų programos

K. Varna,

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

1985 m. birželio 9 d. iš Margu- 
ette Parko parapijos salės nema 
žas. būrys atlydėjo valstybinę ir 
organizacijos vėliavas į Šv. Gi
mimo Mergelės parapijos bažny
čią.

Šv. Mišias atnašavo kun. 1. 
Gelažius už šv. vardo D-jos na
rius. Kun. Z. Gelažius pasakė 
pamokslą apie Kristaus kūno ir 
kraujo minėjimo šventę.

Šv. Mišių auką nešė: Walter i rijos Gimimo par. bažnyčioje.' 
Kalvaitis ir John Yerkes. Daugi Iškilmingas misas atnašauja ir Į 
žmonių ėjo prie šv. Komunijos.

Po Šv. Mišių: Šv. Vardo D-jos 
dvasios vadas kun. Mikolaitis su 

temas supras iš senesnių ateivių? kalbėjo abiem kalbomis priesai
koms temoms suprasti reik’akos tekstus. Įprastinę giesme 
baigti mažiausia ^universitete k£* ? baigtos-pamaldos,

__'_ i ~ _ 1 •; J _ - l i J j ‘ ’ dbA'J_____________ -

- h Naujienose galima-gauti 
„AUGUSTINO PAŠKONIO 

knygą apie

MARIJAMPOLĖS KARO MOKYKLĄ IR 
JOS KARIŪNŲ LIKIMĄ

i r

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

Čekį rašykite ir siųskite:

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

e

KOVOS DEL LIETUVOS

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

KAINA •— $17. '(Fersfuntirrnl pridėti $1)'

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Ncujfenose guKma panti nepaprastai įdomins Rydy- 

tojOj vfaaomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.
Dr, A. G«mc« — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 1905 

metą įvykiu*, Jablonakio tr Totoraičio jauna* diena* Ii 
ri*Irūpiidiną_ _________________________

Dr. A. J. Gusmo — DANTYS, ją priežtūr*, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais _______________

T Nariai su mcUiKHins ir žmOno- 
ni> rinkos* į parapijos salę. Sta

lai padengti sVi!<kiigtėniis ir ap-
( krauti lė J temis, šakutėmis ir
i kitais v išbj priedai-

Pirm. Kalvaitis, atidarydamas
Misii inkimą, sveikino gausiai su
sirinkusius dalyvius. Kun. V. Mi- 
kclaitis sukalbėjo maldą.

Šeimininkės apkrovė stalus 
maistu ir atnešė kavutės. Prie

Į garbės stalo pasodine vaišių fun- 
i aatorių J. Yerkes su ligoniu tė-
' vu. Sūnus John sveikino visus 
dalyvius savo tėčio ir šeimos va r 
(iu Noriu priminti, kad Yerkes

I šeima yra stmbiausi aukotojai 
mūs parapijos bažnyčiai. ,

V/. Kalvaitis pranešė apie ser
gantį n.’ri. Du nauji nariai pri
imti su tinkamu r’o'imu. ▲ * 'k

Einamuose reikaluose Jakula 
prašė po atostogų pasikviesti 
naujų narių.

W. Kalvaitis pristatė savo sū
nų baigusį farmacijos mokslus. 
Plojimu pasitikome naują far
macininką, kuris tarnauja J&J 
Pharmacy 2557 W. Lithuan-.au 
Plaza. ‘

Kun. V. Mikolaitis apie 10 vai. 
malda baigė susirinkimą Daly
vavo 100 asmenų.

Valdybai ir vaišių fundatoriui
J. Yerkes padėkoję už vaišes iš- j 
siskirstėme. |

Dabar rinksimės po atostogų ’ Liut^ų Tėviškes par. 
rugsėjo m- pradžioje. Valdyba 
nariams linkėjo malonių atosto- ( 
gų. Kun. Kuzminskas kalbėjo] 
apie religinę šalpą.

A. Cooper Skupas

bažnyčioje, kurias atlieka vysk. 
A. Trakis.

BAISIŲJŲ BIRŽELIO TRĖ. į 
MIMŲ MINĖJIMAS

Chicagos Lietuvių Tarybos 
baisiųjų birželio trėmimų minė- i 
jimas, pirmininkaujant Matildai 
Marcinkus, įvyks šia tvarka:

Sekmadienį, birželio 16 d., 
16:15 vai. vėliavų pakėlimas 
Marquette Parko liet, parapijos 
aikštėje. į

10:30 vai. pamaldos š. M. Mk- į 

Tuojau po pamaldų, 12 vai- 
parapijos salėje akademija. Kal
bės Mažosios Lietuvos veikėjas 
Martynas Gelžmis. Meninę dalį 
išpildys dainininkė - gitariste Jū
ratė Tautvilaitė ir deklamuos 
Agnė Kižienė.

Lietuvių visuomenė, spaudos 
ctstovai ir organizacijos kviečia
mos gausiai dalyvauti. Organiza
cijos vėliavų pakėlime ir. pamal
dose dalyvauja su savo vėliavo
mis.

Chicagos' Lietuvių Taryti

’ pamokslų sako klebonas kun. A. ’ 
Zakarauskas. Gieda parapijos 
choras, dir. A. Linas. Vargonais Į 
groja A. Eitutytė. Solistė — A J 
Giedraitienė. į

10 vai. pamaldos Liet. Even- 
! II

SLA 134-tos Moterų Kuopos

, pildomi pūietybės ptt-

* ■K į '

I

!
i

ClATt «t“

d

!?

18.00

*4.00 
18.00

to once a day, after ths 
werJng meal, and cut 
excessive use of waz^

$606 S. Ktdrle Avė. 
Chle»ęo, HL $0629

Tel: 778-8000

REPAIRS — IN GENERAL 
IvairOt Taisymai

MISCELLANEOUS _ 7 į 
^irt^Bal^ei 4' ■' į

C1985 Dorsev Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc., Lincoln. Nebraska 68501.

advokatų draugija
V. BYLAITIS 

fr V. BRIZGYS
Darbo valandom:

Muo 9 ryto Ud 5 vaL popiet

Dr. JL J. Giuseo — AUKftTA KULTŪRA — ŽIAURŪS
EMONES. Kelionė* po Europą įspūdžiai. Tik___  I
G«Jfan> taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainoe pri- 
bedant SI persiuntimo MflaWoma

Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

. Darbo nlindos: Kasdien: nu* 
j 9 vaL ryto iki 0 vaL Takrro.

Šeštai: nuo 9 vai r. iki 12 t*L L 
h pagal susi tarimą

TeL 776-5162
‘ «64J West 63rd Stratf

Chlear*, DL 66621

—

GOVERNMENT JOBS.
S16,559 — $5O,553/year.
Now Hiring. Your Area.

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

Naujienos Chicago, El. Thursday, June 13, 1985

Triaminic® Syrup
' ejriaminicin® Tablets
? ■' ■ or '

vTriaminic-12®. Tablets
Tor Allergy Relief
' that’s nothing to 

sneeze at.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

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

Knyga su formomis gauna-
< ma Naujienų administracijoje, 
j Knygos kaina — $3.95 (su per- 
i siuntimu). .

HL 
►-N*

rošiį) draudimo agentcia

*

..
3

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

BUTŲ NUOMAVIMAS
E NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

P NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ES PEMATS NT'CX TVOT ATS MĖNESINIAIS IfiSIMOKtJTM Ali 

DEL VISŲ INEORMACUŲ KREIPTIS t

Mmutual federal savings
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

B212 W. Cennak Road Chicago, DL Tai. 847-774J

M a 
f i 
B J 
i j
i i

SAL ■ FTATI FOR 1AL1

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

n

Čikagos miesto vaizdas J
—— j 9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.

Į Dilelis butas savininkui. Geras inves- 
susirinkiinas įvyks ketvirtadie.' tarimas.
nį, birželio 13 d., 12:00 vai. r. 3 mūrinis su garažu. Pelningas 
Great American Savings patai- pirkinys.
pose, Chicagoje. Maloniai kvie-* Dideli?> g^i įrengia bungalow, 
čiarnos narės dalyvauti. Bus ka_ J Nebrangus.
vntė. Valdyba I s>-»*■ A Trrq-Q nn * t TV

>2

ELEKTROS ĮRENGIMAI 1 
PATAISYMAI

Turtu Chicago® mieste
Dirbu Ir užmiesčiuose, gr«Ht, 

ja rantuotai ir sąžininįaL | 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Ay®, 
T*L 927-3559

i
i I

— Skokie srityje Salmonella 
apsinuodijo 350 žmonių.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

Tel: 436-7878

D ĖMĖ S 10
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkan®. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Ayk, 

Chicago, III.
Tel. 523-8775 arba 523-919T

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair);

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

Ext. GH-6917
for information.-

Karaliaučiaus apygarda 1933 
m. apėmė 13,146 kv. km. plotą 
ir turėjo 957,363 gyventojus, iš 
kurių vienas Karaliaučiaus mie- Į 
stas — 339,495 gyventojus.

Gumbinės apygarda apėmė ■ 
9,399 kv. km. su 546,250 gy-; 
ventojų. «

Karaliaučiaus sritis iš šiaurės 
pusės rubežiuojasi tik su oku.' 
puota Lietuva, o iš pietų pusės HELP WANTED — MALE-FEMALF 
— su Lenkija. J Reikia Darbininkę ir Darbininkię i

PATS SKAITYK IK KITL’8 |.

PARAGINK SKAITYTI J 

DIENRAŠTĮ ‘‘NAUJIENOS*

Dengiame ir taisome visu rūį 
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdrausti:

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171

■

: ; WANTED HAND SEWER
FULL OR PART TIME 

HLMMEL FURS 
220PW. 95th~Si, CHK&GO J.

tel- 779-700Q.,. g

M. ŠIMKUS 
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-745C

ė Agent t;- 
W. «5th 5t 

Everg; Park, III. 
40642 - 424-8654

du dreserius. ■. *• v?
6947 S. Washtenaw.

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkyi 

Tek 585-6624

JOHN GIBAITLS
Advokatų ištaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

Miko ši įeik io 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 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 8729*80. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.




