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jos šalininkų rankas. Jie bus. ga
benami į Hondūro teritoriją, ku v 
jie apmokomi vartoti ginklus.

Prezidentes pranešė.- kad — Sunaikinti į JAV karo Įai- 
JAV karo laivyno mąniėvrai i us paleistieji greitieji Libijps 
Sidroslįlankcijė vekar buvo baig-laiveliai ir rak'etO' kidžiantfęji 

centrai. ’

' VASARIO 16-tos MINĖJIMAS ST- PETERSGURGE,
; kla.

JAV Valstybės sekretorius mybę, jis pabrėžė, kad ‘‘tokios 
George Shultz pasiuntė Lietuvos nepalaužiamos dvasios tautai ne 
atstovui Vašingtone, dr. Stasiui reikia naujų apsisprendimo eg- 
Eačkar.i JAV v^nriausybės ir ame zaminų”. Nors pasaulis nepakan- 
rikiečių sveikinimus ir linkėji- karnai remia L'etuvos bylą, ji 
mirs Vasario 16-tos proga. Shul- pastaruoju metu tvirtėja Euro- 
tz-’o Jaiške rašoma: "Prieš 46-rius poje, Australijoje ir šiaurės;Ame 
metus ginkląi’s. ir prievarta su-rikoje. Grinius ragino Vakarų 
triuškinta Lietuvos nepriklauso- demokratijas imtis visu priemo- 
?nybė tebėra gyva, kaip idealas, niu laisvei ir žmonių bei tautų 
kurį palaiko.lietuvių drąsą, ryž- teisėms užtikrinti, traktuojant 
tas ir moralinė styprybe. Neprik ‘as kaip nedalomus klausimus. 
iMisoinybės pietinė ‘ sukaktis ir Minėjime dalyvavo apie 800 
toliau švenčiama, kaip paJdidžiažmonių/ įskaitant Ontario prem- 
vimo šaltinis”., jerą, David’ą Peterson’ą ir par-
; Senatorius Alfonse M. D'Ama- A Boyer,
lo, negalėjęs dalyvauti New Yon ' nt^rew } er ii un ur -o. 
ke vasario J6 d. vykusiame minėt L,etuvos vėl'Na |,umą sykl.bl1’ 
jime, pasiuntė ALTos pirminiu-'’0 bkel‘“ Mississauga rotušėje 
kui P. Ąžuolui laišką, kuriame VLIKO Valdybos Posėdis 
jis rašo, kad .“Kaip Jungtiniu x , ATT r
Valstybių senatorių ir Hekmkitf s' ">■ vasario 22 d. įvyko VLI- 
KopiMjos pirmininkas, aš lieku Ko valdybos posėdis Vašingtone.

, T ■■■-. , • • , t iiirmininkaujant dr. K. Bobe-pasisventes Lietuvos laisves ko-. ■* . J -s i
* . - c •' - t- t Tirti. Posėdyje dalyvavo dr. D. I vai.-Mano įsipareigojimas Lietu- ■ - J ;

vos.žmogaus teisių .klausimų yra 
tvirtas ir .ryžtingaš7’. ; .

- Iš VLIKO -VEIKLOS ' ■' ‘ 
Vasario 16-tos Minėjivias- St.

Petersburg'FLa.

Š.-‘hi. vasario 8 d. St. Peters- 
burge, Floridoje;' buyo iškilmin
gai paminė^'^^V^P^iolikto  ji.'

VLIK^pii^mininkas.'cftxjK' ^obe
lis, .kuris gausiai. subrinkusiems 
Floridos - lietuviamš.kalbrtjo \apie 
Lietuvos laisvinimo,veikla;. Savo 
kalboje jis pabrėžė, kad iki'1975 
metu,, kai.buvo priimtas-Helsin
kio'Baigminis. Aktas.- mūsų veik
la daugiausiai siekė tai, kad JAV 
vyriausybė nepripažintu Pabal
tijo valstybių prievartinės oku
pacijos ir inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą: Po Helsinkio, mūsų 
bvla įgavo visai kitos veiklos 
prasmę ir Pabaltijo valstybių by
la buvo perkelta i tarptautini 
forumą. Dr. Bobelis ypatingai 
akcentavo ateinančių Bern'o ir 
Vienos konferencijų' reikšmę ir 
ragino lietuvius galimai daugiau 
dalyvauti š. m..lapkričio mėn. 
VLIKo rengiamoje ekskursijoje 
j Vieną, bei dosniai remti VLIKo 
veiklą aukomis.

; Šio piinėjimo progą buvo su
rinkta aukų $11.000,. iš 
graži $6.000 suma suaukota VLI- 
Ko-’.tdlimesniems laisvinimo dar- 
batus paremti

;NcprikPiisomybės šventė.;
' - Minč’imds Toronte

Krivickas, dr. J. Stikliorius, ’dr. 
K. Jurgėla, dr. E. Amianiene. 
inž. L. Grinius, J. Vitėnas, V. 
Jokūbaitis ir M. Samatįenė.

VLIKo pirntkiinktS plačiau 
jpainformavo apie Pasaulio Pa-Į- 
baltiečių Santalkos posėdį, įvy-I 
kusi vakario 21'd. (žiūr. Pasaulio 
Paba^ęcĮū Santalka), ir ap.ie 
rubši^ĄčlVĘIKo; seimą£14>ndo- 
ne. -Tūb•'rėikaIu--pijĮrūni.hfes kon. 
taktavo kelionių biuro agentus, 
J. J. Stuką ir V Jėnnškiehę: Dr
J. J. Stuko patiektais duomenį-į 
hiis,zš. m. lapkričio mėn.' ruošia- j 
ma’kelionė Į Muenchėną. Vieną " 
ir-Londoną 10-eiai dienu, įskai
tant transportą, viešbučius, pus- , 
ryčius bei kitus susijusius su ke
lione patarnavimus, atseitu apie 
Ą'1.000 asmeniui.

Ryšium su planuojama plates -t 
ne akcija Vienoje, Europos Sau- ‘ 
gurno ir Bendradarbiavime Kon- j 
femuijos metu, p. J. Vitėnas su- . 
tiko paruošti informacinio pobū
džio leidinėlį apie . Lietuvą ir 
trumpą jos istoriją, ir platesnę 
brošiūrą skirta daugiau besido-' 
.mintiems dabartine Lietuvos pa
dėtimi.

— Kol. teismas išaiškins Illi
nois demokratu vadu neapdairti-

kurių'< mą, Aūlai Stevenson ir kiti de-

Vasario; 16 d. Toronto mieste. 
Kanadoje, ivvk'-siame Lietuvos 

- nepriklausomybės šventės minei 
jime pagrindinę kalbą pasakė 
VLIKo vicepirmininkas Liūtą-, 
Grinius. Apžvelgęs lietuvių ko
vą už savo laisvę ir nepriklaiisc-

Ą
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JAV HELIKOPTERIAI NEŠA HONDŪRO 
.KARIUS Į PASIENĮ

Vakar 14 helikopterių permetė Į pasieni ištisą karių 
batalioną.

TEGUCIGALPA, Honduras. Kovu rietu ž"vo apie 200 san- 
— Keturiolika neginkluotų Arne- dinistų. o 6 pateko į tiemokrati- 
rikos helikopterių vakar suspdi j 
no ištisą Hondūro kariuomenės 
batalioną į Nicarag-jos pasieni, Į 
kur jau antra diena eina žutbū- . Yra pagrindo manyti, kad 'ąndi- 
tinė kova tarp Nicaraguos ka-j 
riuomenės ir komunistines sau-j 
dinistų vyriausybės.

Amerikos helikopteriai nebu
vo paruošti kovai. Hondūro ka-j 
riai taip pat neparuošti ieškoti į 
priešo. Jie nuleisti saugioje vie- I 
toje. Jiems įsakyta tuojau ap.si- į 
kasti, kad priešas negalėtų įsi- ’ 
veržti į Honduras teritoriją.

Jau kelinta diena eina krūvi- j
■ ui susirėmimai tarp Nicaraguos ’ 

demokratijos šalininkų ir komu- į 
nistu.ojančių sandi.nistų. Demok
ratijos šalininkai gin

■ zicijas, bet jie neturi reikalingų ' 
moderniškų ginklų, tuo tarpu ’

; Sovietų Sąjunga gerai apginkla- ■ 
vo sandinistus.

Nicaraguos teritorijoj praei- , 
tos savaitė viduryje prasidėjo su- I 
sirėmimaį. Demokratijos šaliniu- • 
kai buvo Įsitaisę gerus apkasus, ' 
puolančius -sandinistus jiems p i 
vyko pakirsti.

nistai gali bandyti veržtis t Hon
dūro teritoriją, užtat kariuome
nės batalionas užėmė pasienio- 
ruožą.

GAVO HONDŪRO PREZIDEN
TO LAIŠKĄ

WASHINGTON. D.C. — Btft-, 
zidentas Reaganas ketvirtadienį 
gave Hondūro prezidento Jose 
Hzcona Hogo laišką, kuriuo £J*ą- 
šė pagalbos. Baltieji Rūmai pa
skelbė, kad Hondūro pasienyje’ 
eina kruvinos kovos tarp komu- 

savo po- ! rištinės sandiįlįstų valdžios ir de
mokratijos šalininkų. Yra pavo
jaus. kad Nicaraguos komu.ni-,- 

. tai gali įsiveržti į Hondūro teri- 
] furiją. Honduriečiains reikalin- 
, ga Amerikos pagalba, kad sulai
kytų komunistus prie pačius sie
nos. Prezidentas Reaganas ap
svarstė padėti ir -įsakė Amerikos 
kariams permesti Hondūro ba
talioną j pasienį.

KAZYS OKSAS PRALAIMĖJO PIRMINIUS 
RINKIMUS

mokratų partijos veikėjai lap
kričio. mėn> kandidatuos neprik
lausomos partijos sąrašu.

■—.11 senatorių demokratu
balsavo”ž paskyrimą pinigų sa.n

I d’n'stu priešams, ir 11 rcspubli- 
kortų, pasisakė prieš'.

-- Sichai v?.kar nušovė Indi
jos krniunistu partijos sekreto
rių. pelitiniai sumetimais atvy
kusi j Antim: ą.

LINKSMŲ PAVASARIO ŠVENČIŲ

NAUJIENŲ” SKAITYTOJAMS, y
' BENDRADARBIAMS,,

. BIZNIERIAMS IR RĖMĖJAMS

Oksui pakenkė Illinois respublikonų partijos fondas, 
paskyręs pinigus kitam

merių Kazį Oksą būti respubli
konų partijos kamfidatu į JAV 
Kongresą. Oksas jau ėjo įvairias 
savivaldybės pareigūno ir par
tijos nario pareigas. Jis yra susi
pažinęs su resĮMiblktmų parti
jos veikėjais ir dalyvavo keliuo-j 
se rinkimuose. Dabar rcspubli-’ 
konai neturėjo kandidato iš tre
čio rinkiminio distrikto. Oksas 
tarnavo JAV kariuomenėje, bu
vo inžinierius, pavo pulk, laios- 
nį.Cent. komitetas jį užtikrino, j 
kari jis bus vienintelis resoublr į 
konų kardklatas Kongreso pa-i 
reigoms, o Oksas prižadėjo res
publikonams sumūkti dumokro- 
lą Martin Ross. Oksas užmez
gė rysius su trečiojo distrikto res 
publikomis ir dalyvavo pirmi
nių rinkimų kovoje. Oksas į>uvo 
pasirvžęs supliekti atstovą Ross.

Respublikonų centras paskyrė 
p. ūk. (Asą. o Jmn.s J. Tierney j 
prisitakė prie suvienyto resoub- 
likonų pnrtjci' fondo. Pats Oksas 
prie to f(." '<> prisidėjo, o kai 
atėjo rinkimai, tai Respublikonų 
suvienytas fondas stambias su
ims davė p Trcmey, o inž. Ok. , 
sui nepaskyrė nė cento. Tierney 
turėjo pinigų skelbimams ap
mokėti. o Oksas negalėjo nė vie” 
nų skelbimo nupirkti.

Gubernatorius Thompson lai
mėjo, bet šiaip respublikonams 
bus simku laimėti. Jie tarp sa
vęs nesusikallia. Okasas pajuto 
dklelį kartumu kai patyrė, kad

Inž. Kazys Oksas

Kazys Oksas pralaimėjo rinki
mus j Kongresą. ■

Illinois respublikonų partijos 
centro komirtbs paskyrė nži-

KALENDORĖLIS

Kovo 29 <ln. — Alnvutė. 
R.virl.i.

Saulė t<-ka — 5; 10. leidžiasi -- 
6:12.

Administracija, Saulėtas šiltesnis.

respublikonų partijos vatdoyyvė 
l.'ūių taip nus'kriaudusi. Tiek lai
ko ir pastangų jis įdėjo į partijos 
gyvenimą, c kai partijos vado
vybė jyrjvalo jam padėti, tųi nuo 
jo nusisuko-

Inž. Okso žmona ir visa š-ima 
patarė jam ivSkarwiidatuoti ir. ne 
leisti betekalirgos energijos, bet 
jis pamanė, ka'd yra proga pa
tekti į JAV Kong-psą. Krūtinėje 
jįs jautė kartelį, bet kai patyrė, 
kad Tiempy laimėjo pirminius 
rinkimus, tai pasakė:

— Tamstą sveikinu ir linkiu 
sėkmės lapkričio mėnesio rinki
muose.

Oksas visą laiką buvo džentel
menas.

ASTEROIDAI GAVO
ASTRONAUTĖ VARDUS

FLAGSTAFF. Arz. - Erdve
le siira'tcii žvaigždė pavadina
ma to a-trrnomo v.ardt. kuris 
pirmas tą žvaigždę pasteri, 
nustato jo'ios vietą erdvėje, už- 
registruy.; i- praneša Tarptau
tinei astronautinei sąjunga'.

registravo Lowell observatorija 
■981-84 įimtais.

žvaigždė Nr. 3350 pavadinta 
Scobee, žuvusio “Challenger” ko 
mnndieiiaus pavarde žvaigžde 
Nr 3351 laivyno lakūno Smith 
vardu, žvaigždė Nr. 3352 — mo
kytoje1' McAuliffe v?.r 
3353 — astronauto Jonės 
Nr. 3354 — fizike M'VOr 
Nr. 3355 — astronauto 
Onizuka vardu, Nr. 3356
ron.autės specialistės Reznik var
du.

vardu, 
pulk

— ast-

■ Adm. William Crove Ji".
pranešė kongreso komitetui. — Manoma. kad Chadafi nie

kad elektroninės priemonės ap- kad daugiau r.esike>ms į Vidur- 
s<-,ligojo laivyno lakūnus;, nežu žemiu jūra plaukiančiu., JAV 
vo nei vienas karo ir prekvbos laivus.

ATLEIDO TRIS AUKŠTŪS HAITI VYRIAUSYBĖS 
PAREIGŪNUS

— Jeigu nebūčiau krikščionis, tai būčiau pudaręs 
charakiri, — pareiškė Marcos

PORT — AN - PRINCE. Ha
iti. — Dabartinė Haiti 
bė atleido 3 aukš'Us pareigūnus. 
Manoma, kad visi 3 bus atiduot: 
teismui ir turės tei'intis dėl 
bendradarbiavimo su pabėgusiu 
diktatorium.

Praeitą ketvirtadieni leiskis 1 
1 ministeris Ccr.ird Gorgucs. Ji' > 
pat' <?vo laik skelbė genilus. j 
kad yra dikta'.ci iaii' Duvalier] 
priešas, bet visą laika buvo dikta- i 
tor.aus bendradarbis.

Gen. Henri N;.cnhv .-.tleistcjc■ : ivieton užs reikalu miristeriu j 
paskyrė pulk Pr^'per Avnl ’.ž ! 
'ienio reikalu mir.i't^riu. vietoj i 
Gorgu.C'f.

Taip pat atleis1.: mini'tei:ai l 
I lex Cincvr.s :: Ma\ V?JI< s Jie- ; 
du bus traukiami teisman už pa- j 

■ grindiniu žmoc. •- 1eū:ų min I 
; (Ižiojimą. Ne vi< n sostinėj, bet 

ir kitose victri'O vyko demons4.- Į 
‘ racijos ir bėgimai -- protestai 
prieš Duvalier bendradarbius

1 HONOLULU. Havaiai- - Ja
ponu žumalist. s įplaukė Mdr- 
<O' ir paklausė tolimesnius j>

1 planus.
Jei aš būčiau, žinojęs, kad JAV 

lėktuvas skrįs į Havajus, tai bū- 
čiati padaręs eharaktirį. - jam

I pareiškė Ferdinmdo Marcos,

— O kodėl viduriu nepers-pio- 
vyriausy i vej9 — paklau-ė japonas.

— Turėk galvoj, kad .'š v'e’.i 
j krikščionis, o k-ikščionvbė drau- 
, tižia žudyti', - jam panišku ) 

Marcos ir tuojau pat papi’dė:
— Jeigu aš būčiau planavęs 

• ykti i užsienį, tai ar aš būčiau 
ėmęs filipiniečiu pe-ti'9 Aš pla- 
•Kvau vvkti į save ūkį o kai pa- 
■.yriau. kad vykstame į Havajų 
'art', ta; mane sukrėtė ii turėjo 
uU'ilei'ti Guam saloie ir vežti

Ne tik Ispanija bet Panama, 
eng Kongas ir Pietų Afrika 
'is?kė priimti Fore inando Mai‘- 
s ir jo žmoną.
K Ii filipinų kariai p
•i nardo Marcės ir 

turtus, ntita!
Jie nežinoję kad Mar
enge valstybė' brange

atyrę api«
I ne klos 

ė prižti I
Manilą, 
n- ta p 
i\-be-.

— S-natas nutarė skirti $10‘) 
•nilijenu padėti demokratijos -ie- 
kiantieni' Nicaraguos gyventa-

— Japonai nustttė, kad 198* 
metais keleivinio lelSkuvo meti
las pavargo atrileidb uodega vai 
rą pasuko i kalną k džinus* vi
sus 520 keleivius. j

f



— dis nustotu regepmo.
— O kpdėl taip Įuanąj?
— k^atpte, ponąs profesoriau 

nebebūtų už ko užkabinti aki 
niu

BINGUMĄ

Maloni Žinia

r«i2ia

Sovie mokslininkams • 
, kuris turės I

išradimu būsiąs labai pakeltas 
ttąsupiaą iy | 
to mieg a

v 1
žmonių darbo I

bus padąrytp są^kįijtoye sutrurųpįn- j

4yn^ųs p?? Danay]jw* ĮMa-
ęjąjbv ųašųrųųi lęęlJi institute, išdirba

kuriuo galima pakelti dirbančiųjų našumą, sąskaitoj su- 
ttumpinto miego, kuris ateityje tęsis tik nuo 4—5- va
landų kasdiena. T" r. /1,

Ateityje darbininkai Sovietų rojuje;turėsią pereiti 
tam tikrą miego atsu’adimo ųiankštą. 'Tikrasis-'to moU- 
clo receptas nenurodomas. Tik sakoma, kad darbininkas 
.tųręsį^S PŪsi^įkyti tikriausio paskirstyme: atliekamo 
darbo, la^volaikie, gaištį raciqpavimQ, di^tidio maisto, 
-ypač priimant tam tikras; piliules ir intravenozinius 
jšvįrkštirųus- i AG* : ■ ’ -./V

Sovietinių fizialįĮg^n^uym^/ žmogau^ fnųegas 
atavistinė liekana iš'tų-la-ifeų. kaiŠa žmonija' dar huvųši 

. “gyvuliniame išsivystymo j laipsnį1. Ik toji-liekana kliu
danti pilnai išvystyti dirbančioje dvąsipius sugebėjimus 
Bei pakelti kuriamąją jėgą ^)cįyj§^i^ei statybai. .

Tąs pauja^įs Sovietų dąrhinįųįpji daug “žadantis” | , 
išradimas, anot Maskvos-radi jo, suteikia neaprėpiamas T: 
galimybes kelyje Į komunizmą  , . * . ' r > į

■w

ergąreieni

Moterėlė nuėjusi pas daktarą 
pasakoja:

— Ęlpgai jaučiuosi; tur būt 
man nebeilgai |eks gyventi.

— Bet juk tu neimkai!
— Aš tai ne... bet ji rūkų!

turės
i

Pasikalbėjimas 
Naikiu 
su Tėvu

,— Neisirūpinkite savo sveika
ta. Tamsta dar palaidosite dabar
tinį savo vyrą ir antrą magary
čiom.

Pacientė nusišypso ir nedrą
siai sumurma:
— Ach, ponas daktare’ Jūs tą 

sakote, kadsuteikti man malonu
mo....

Sovietų mokslininkai' Jau. i^ndo _ daug ’ n^gWUiu-j 
tivia 4"n >1 rlnnbl1 ■ darbo žmonėms eksploatuoti;*prie.tų -nesąmkjnių dabar, 

prisidėjo dar viena — miėgįi'ir-poilsio atėmp^fe. iš dtr-' 
~bapčiųjų- Paskutiniš:4šradbnasr-atrodo,^blfe; atprątini- 
įmas valgyti- Nors sovietų pilietis1 jau ir-šiandii’ 
*kių mokslinčių padarytų išradimų, valgo labai škur-

— Teisybė, Tėvai sakei, Kad 
nieko negalima laukti, kai “pro- 

I tas” už razumo užeina, tai gieda- 
1 n.a kita daina”.

— O kas dabar dainuoja? pa- 
Į klausė Tėvas.

— Dabar uždainavo Prancūzi- 
I jos socialistai. Prancūzijos pre- 
! zidentas yra Pranciškus Mite- 
I randas. Premjeru jis buvo pasi- 
} rinkęs plepų partijos narį Fabi- 
Įjušą. Pastarasis buvo priešingas 

" 1 prezidentui MiteranUui.

tęlžiąi.

“ Lentelė Atminčiai .

*■ Prie vieno namų Paryžiuje 
§?uvo prikalta bronzinė leptelė 
^$u užrašu jog tame name gyvė
sio ir mirė toks ir teks, i G ; ■ 
Ž Po seremonijų. du- kiti rašy
tojai, grįždami namo kalbasi-- įe 
Z — Kaip manai — ptiklatfeiė 
Zvjenas — ar po mano jųirtiej ir- 
£gi bus prikabinta kokia nefrs' 
lentelė? ’’ \
2 — Taip, lentelė su užrašu: ‘iš- 
Xn u emuo j amas kambary s

Ir Velykos visai arti.
Lietus pila, balos tvinsta,

Pirmutinė tulpė — gėlė, 
Štai su Kristum prisikėlė- 
Priminė saldų mielą, 
Džiaugsmas glosto žmogaus sielą.

Kai gyvybė atgal grįžta, 
Daigas lenda, žemė plyšta, 
Tąi pavasario mums dieną, 
Jąu praėjo nebe viena.

rudęns, žiemos jaunystė 
Vėl gamtoje išsivystė- 
Ir paukšteliai kaip ir talka, 
Gūžtus pina, nęša, velka.

Vasarėlę ir jie jaučia, 
Tad būryje čulbia, siaučia; 
Šeiminėles kuria peria, 
Mažutėlius vabzdžiais šeria. - * /
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Aleliuja mums vis girdis, 
Kažką jaučią žmogaus . širdis.: 
Lietuva G pakils iš grabo, /
Sutryps galią to nelabo. {

I

— Jeigu nepagalvojai, tai ne
galvodamas man pasakyk.

— Šiuos rinkimus laimėjo 
"neo gaulistai”. Sekančiame 
prancūzų parlamente jie 
daugiausiai atstovų.

—- O kas ’U vadas ?
. — Rene Džiakons Čirijakas/ ■
— Tai aš turėsiu pakviesti 

Džiaką Čirijaką prancūzų vy-; 
sausybei sudalyti. Matau, kad 
Tau nepat'nka Susiraukei, kaip , 
mergaitė citriną pakandusį. Bet ■ 
tu nenusimink. į

— Jis daug karštesnis negu į
tu. ' J

Plyš ta uždangą ant pusės, 
Kris sargai net juodos musės, 
Sutrūks sieną^fgeležinė,

Iš vargų, kančių ir kraujo, 
Lietuva atgims iš naujo- 
Dievas, geras ir teisingas, 
Tikim, bus mums gailestingas.

Perkūnas
■/ . S'

Pirmomis sąvąitęmis viskas bu
vo, gerai, ką Miterandas patarda
vo, bet už kiek laiko Fabijušas

; norėjo daryti atvirkščiai. Užten
ka, kad Miterandas pasiūlytų, > takošis. Jis buvo prancūzų ka-ū
tai Fabijušas siūlė dai-yti atvirkš . riuomenės karininkas. Jis 
čiai. Fabijušui atėjo noras pra-! navo Alžirijoje. Jis buvo

Į vesti rinkimus, gauti parlamente |
daugumą, ir pravesti i

Izraelio mokykloje mokytojas 
.... . • . . i------ 'su
romėnais. • Mokinys pasikelia ir 
klausia:

— Pone mokytojau, o kurioje 
tada kariavo amerikįe-

ėną. be jo-, aiškyn?. įdavęs žydų karus s
- . - . * 1 • ' •’ \ ■< /r i •• • 1 • C —' i

I

Posi-aukavimas

J
j pusėje 
’ čiai?

>

Vyras: — Ką9 Dyidešimt do*U
lerių už skrybėlę? Tai yrą dide-.L 
k" nuodėniė išleisti tiek pinigo 

• dėl skrybėlės-! * • p

. — £mona: — Ach,,tegul toji 
nuodėmė ■ krinta ant 'mano gaV

* * *
NURODĖ KAIP

Egzaminuose .

Kalbėtojas pusėtinai ilgai iš-? 
/kalbėjo. Jausdamas, jog nuvar- 
Į'gino publiką, jis ėmė pasakoti: 
-s —- Labai atsiprašau, kad per
daug jus nuvarginau. Matot, aš 
^neturėjau laikrodžio, o jo nebu
vo ir salėje.

— Bet juk ant seinos kabąs 
žmogus ■ kalendorius. — atsiliepė veinas Į 

Į klausytojas.
— Kas atsitiktu,, jei ■ 

taigą netektų abiejų ausų?

♦V-*

tar- 
susi- 
Ėdė- 
Jam 

« kelias reformas. Reikia franką, nepatiko nei Prieinąs, nei Lava- 
sutvarkyti. reikia Prancūzijoje

Į žemės reformą pravesti, tiltus 
. } taisyti ir praplėsti kelius.

j daugiau automobilių, tai 
tako neužtenka, reikia 
kryptim bent dviejų takų, o da
bar jau reikalingi 4 takai. Be 
to, reikia palikti taka arkliams ir

; dviračiams. Ūkininkai vis dar 
važinėja arkliais o jaunimas 
spaudžia dviračiais. Reikia pra
plėsti kelius, o tai ne toks leng
vas dalykas. Reikia rinkimų pra
vesti daugiau atstovu, kad ture 
tume platesnių kelių.

— Miterandas patarė palaukti
• iki rudens. Vėlybą rudeni bus 
Į.-u vesti javai, nukastos bulvės, 
į tai žrtioniu nuotaikos bus gėrės- 
> nės, bet Fabijušas panoro anks- 
r tyvesnių rinkimų. Jis nepaklau- 
l sė ir paskelbė rinkimus, o kai 
i rinkimai praėjo, tai atėjo su pert 
j lėliu pas Miterandą ir pasakė.
• kad rinkimus prakišo.

i Miterandas jam neišmetinėjo.
i Jis tik paklausė:

— Jei prakišai, tai kuriam ga
lui tu su poitfeliu dar vaikš
čioji?

— Portfelyje atsinešiau atsis-
■ latydinimo pareiškimą.
1 — Pareiškimą galėjai čia pa si ra- 
i jyv, jeigu manai pasitraukti.
į — Nenorėjau, kad susiglamžy 

!ų.
— Ar pareiškimas suglamžy

tas ar ne. tai neturi jokios svar
bos. Aš jį Įsegsiu į šios dieno- 
bylą ir jis prezidentūroj pasi 
liks. Svarbu yra tavo savijauta 
Jeigu tu planuoji pasitraukti, 
tai jau kitas dalykas. Ęa^cįš^i- 
T-ias, bęgulėdamąs byloje, kąd >r 
suglamžytas išsitiesins. Bet man 
-varbu. ar ui. praradęs premjero, 
pareiga', išsitiesinsi. Žinot, kad 
\ isiiomenmiame darbe nereikia 
'Klibėti.

! juoko 
ėios, o jeigu būtum neskubėję',

I 'ai ir pareiškimo tau nebūtų rei 
•. kėję rašyti. : '

- Ąš buvau'taip į'Ttndnęs. 
man jokių«į»fccjonių nekilo.

niau. kai himėsime.
- Tai žinai. ka« daba- atsiti-

Dabar 
vieno 
abiem

Paskubėsi — kitiem 
sr.kelsi Iš tavęs pasitv

- Apie tai aš nepaga'voja

Rene Džiakas Giri jakas kars-; žvaigždės Ne Vietoj.:.

Garsus astronomas Vilhehpas 
Strove, Pulkavo observatorijos 
vedėjas, buvo truputi keistas 
žmogus ir nemėgo bendrauti ęu 
kitais Vieną dįęną į observatori
ją atvyko, aukšti svečiai: didy
sis kunigaikštis Michailas ir vi
sas būrys palydovų, apsagstytų 
ordinais bei žvaigždėmis. Sruvė 
buvo nepatenkintas ir vos atša
lt i nėjo. Į smalsuolių klausimus, 
žvaigždėj popai ėmė šaipytis iš 
“šeimyniškai” apsirengusio Strų - 
vės. Didysis kunigaikštis pasa-

pykęs su visais karininkais, 
si ir su Alžerijos arabais.

lis. Jis su visais buvo susipykęs. 
Jis gerbė tiktai gen. Charles de 
Gaule. Pradžioje klausė *jc įsa
kymų. bet netrukus pradėjo abe
joti. Jis įsitikino, kad jis žino 
daugiau negu Degaulis. O kai 
Charles de Gaule mirė, tai ne
buvo kito, kuris būtu žinojęs, 
Jok kiek Charles de Gaule pa
iko daug savo šalininkų, o kai 
Džiakas Čirijakas laimėjo Pary 
/inus miesto rinkimus, tai nehu- 
.o kito, kuris būru galėjęs tiek 
:inoti. kiek Čirijakas žinojo. Ta- 
a jis pasivadino "neo - golistu”.

Pasirodo, kad Prancūzijoje yri 
la.ug degelistu. Jiem.- vadovau-

— Rene Džiakas Čirijakas yra 
kaištakošis. Jis daug karštesnis 
už tave, — Fnbijošiui aiškino Mi- 
lerandas. Tiktai dabar jis atsai
nesnis. Jis labai apsidžiaugė, kad 
iš rengiuosi jį pakviesti būti 
Prancūzijos premjeru. Bet jis ne 
nori ir Paiyžiaus mero pareigas 
at-išakyti. Jis eis premjero ir 
n.tro pareigas. Jeigu galėtų ap
žioti, tai bandytų ir prezidento 
pareigas eiti. Ta mokykis iš jo. 
Visi prancūzai taip pat turi mo
kytis iš Renės Džiako Čirijako.

bėk tai neužrašyk; 4) jeigu, jau 
esi privytas rašyti, tai nespaus
dink ; 5) jeigu1 atspausdinsi, tai 
turėk paruoštą, apgailestavimo 
išpažintį.

• Išminčių knygoje užrašyta: 
į "Ir iš blogiausio padėjimo yra

išeičių, bet ji dažniai užversta 
■j-assifna.nvlom.is kliūtimis.”

* Męs neturim teisės džaugtįs 
.laime, lieoasi'dalindarni ja su ki
tais.

• Drąsusis pasitiki pats savo, 
badys savo kojo-pajėgomis, 

mis .

❖ Kad mes yūlume tokie 3,1- 
Icaklūs. kaip žiema, liuksmi,kaip 
pavasaris, malonūs k^įp vasa
ra, ir turtingi, kaip ruduo.

♦ Vandicnį gėręs, girtas ne-

k ė kandžiai:, z/1 .;
— Mano -ponai! Gia visai nėra 

ko šaipytis, nes. suprantama, 
mūsų garbusis astronomas sumi- 

. šo, pamatęs tiek žvaigždžių ne
deramose joms vietose....

Taurūs Vyras

, — Tiesiog baisų: mano žmona 
prašo iš manęs pinigų, iš ryto

’ po piet įr vąkąrę-
— Kuriems galams jai reikia 

.tįęk ppi.igų!
— 'bięžinąų., nes ąš jai. niekuo

met neduodu.
* - * . '*
Užaąrbjs

Vienoje Šiaulių /dirbtuvėje:
— Kodėl dabar mums išmoka

mas uždarbis kiekvieno mėne
sio 27 dieną, vietoj pirmos?

— Ar dar uežinai? Tam, kad 
užtektų iki pirmos!

Būtu Buvę Kifa'rp ~ '

— Ir kaip tamstai ne gėda taip 
girtuokliautą. Juk tas kenkia 
sveikatai.

— Nieko panašas. Žiūrėk ir 
sulaukęs šešias dešimts rąetų 
aš esu sveikas.

— Jeigu tamsta būtum negė
ręs, tai jau seniai būtum sulaukęs 
štuopių dešimtų metų.

Skola

Vyras- žinai brangioji. šį kar
tą aš nieke nepirksiu $n vardi
nių proga, bet už tai užmokėsiu 
tavo skolą siuvėjai.

Žmona: Tai būtu kvailas da
lykas. Juk tai ne jos, bet mano 
vardinės’ '

busi.

♦ Karas išmėgina drąsuolį, 
piktumas —galvočių, o nelaimė 
— draugą.

2)

kai-

, 9 Konwnistu kontroliuojami 
rašytojai Lictuv°j>? yra tMubkę 
> eš us prisakyinus.kurįy griežtai 

i ’i laikomi;
1) negalvok FavystoyAi;

jau ką *Hga|vojfl>-, tai 
kalbėk; 3) jeigu jau turi



batutis Pataikė i susirinkusiųjų
. < J NUOTAIKĄ

Matas Batirtis, Lietuvių ^auti
nių Kapinių ilgametis sekreto 
rius. šiame susirinkime ktbai gra
žiai pataikė į susirinkusiųjų nuo
taiką, kad siLsiri likusieji jam 
smarkiai plojo.

J ‘rae'tą sekmadienį Dariaus 
Girėno legiono salėje buvo iš
keltas klausimas, ai’ susirinkime 4 . ’ 'privalo kafbėti lietuviškai, ar į 
angliškai. Viėria Amerikoje gi-i 
i.iusi lietuvaitė pasakė, kad visi 
turime sklypus -Lietuvių Tauti
nėse kapinėse. Angliškai jos va- 
i’masi Lithuanian -National.;-Vi- 
stir eina žodis lietuviai, pirma, 
t. i pirmoje vietoje ir privalome 
.M'bė.i rieinviškai: Kas lietuviš-

:i nemoka,’ tai gali pasiklausyti i sfc,jtyti angliškai, tai
ir ipramokti. Ko nežino* gali pat 
Mausti. 4 TpA *

< ’ r į.

^Vienas lietuviukas, darJS me- 
tų- nesulaukęs, pabėgo nuo tėvu 
ir neišmoko lietuviškai. Liete vis 
kj/i jis nesupranta, o kalbėti vi- 
• Ąį negali, jo liežuvis apsivėlęs. 
L<-t jis įsivaizduoja, kad ji.K lie
tuviškai kalvėti moka. Jis nekal- 
! .xi "tik dėl to, kad mes gyvena- 
nae Amerikoje, tai. čia reikia kal
bėti angliškai”. Tas tik atsikalb'- 
nėjimas. Lietuviškais nekalba, 
tai nori, kad susirinkusieji kal
bėtu angliškai. s

? Kai ’pinninrnkąs pakiauįs»ę, kę- 
.tautinių kapų'sklypų savmin’ 

htji nesupranta lietuviškai, tai 
b<ivo pakeltos tiktai keturios ran 
ills O kai. šiuo klausimu keli as-

Dauguma buvo patenkinta, kai 
Bi.tnLs pradėjo protokolą skaity
ti lietu viškaL

Pirmininkui buvo nesmagu, 
kad sekietorius jo nepaklansė. 
Pirmininkas . atsistojo ir pareiš
kė, kad nutarta ši kartą kalbėti ■ 
‘angliškai”. O sekretorius jam ‘ 

atsakė, kad:
— Tokio nutarimo nebuvo. 

Per ilgus metus visuotino susi
rinkimo protokolai buvo rašomi 
lietuviškai Ir dabar nebuvo nu
tarimo, kad tie protokolai būtų 
rašomi angliškai. Aš protokolus 
lašau lietuviškai ir mane proto
kolas parašytas lietuviškai. Jei- 
ku man’^dabar šitas protokolas 

užimtų 
daug laiko. Man iš angliško iš- ■ 
versti — lietuviškai daug leng-Į 
visu, negu iš lietuviško išversti j 
angliškai.

Salė smarkiai paplojo Balu
čiui, ir jis.ne tik protokolą per
skaitė lietuviškai, bet vėlinu, vi-j -------- ----------------- ---—
sa Tautinių Kapinių direktorių» kad jis daugiau neiškeltų galvos, i 
pranešimą skaitė lietuviškai. Oi Lietuviai “pakavoti” nevartoja.: 
kai pabaigė, tai visa salė jam« Tai ne lietuviškas žodis. Tai : tidarytų.

lenkiškas, “pachovech”. Bajorai 
;Į atvežė į Lietuvą, o lietuviai

kai pabaigė; tai visa 
smarkiai paplojo.

Plojimams nustojus, Klemka 
atrištojo ir pasiūlė, kad protoko
las ir pranešimas būtų priimtas, 
kaip skaitytas. Ir vėl pasipylė, 
smarkus plojimas.

Pirmininkas nesusigaudė, ir 
pasakė, kad šiame susirinkime 
kalbėsime ir skaitysime lietuviš
kai ir angliškai, bet kitame susi-

r&nys pasisakė tuo reikalu, tai i linkime bits tiKtai angliškai. Vie* 
ftfrmininkas (paskelbė; kad. buvo nas .sklypo savininkas atsistojo

Klausimas buvo neišaiškintas ir pasakė, kad kalbėsime angliš-
i p rankų pakėlimas netikslus. 
Bėt pirmininkas nustatė,; kad 34 
uf anglų kalbą, -o 24 už lietuvių.

■-— šiandien kalbėsime angliš
kai. — pareiškė pirmininkas, — 
Ūr tuojau pakvietė sekretorių 
Bhtuti perskaityti praeitų metų 
susirinkimo protokclą. Visa tai 
htuvo pasakyta angliškai, o kai 
f4 tutis priėjo prie garsiakalbio, 
prisidėjo pasirašytus savo lapus 
ir pradėjo: . , , . .

—/Praeitų metų Lietuvių Tau- 
'■i'nrii kapinių sklypų savininkų 
susirinkimo protokolas..,. - 

iVi’sa salė jam smarkiai plojo.

sako ‘ palaidoti”, “pa.-lėpti” “nu
kišti”, pakasti, kad niekas nea-

reporteris

MAŽOSIOS LIETUVOS FONDO STEIGIMO NARIAI 
IR RĖMĖJAI

Prieš šimtą su viršum metu, 
kada Vokietijos valdžia sąmonin
gai vokietino Mažąją Lietuvą, 
drausdama lietuvių kalbos pa
mokas mokyklose ir visokiais bū
dais slopino bet koki lietuvinin
kų judėjimą atsirado entuzias*kai,’jeigu bus tų sklypų sarinin- J

I’u nūtaj’imas.- Tokio nutarimo, Į tų rinkti ir saugoti visa tad, kas 
kaip Batirtis pasakė — nebuvo, lietuviška.

•Batutis .skaitė lietuviškai sklam
džiai ir gražiai, kirčiai buvo tvar Karaliaučiaus universiteto rėk 
kingi ir viskas skambėjo puikiai.' 
Jo vartojamas vienas žodis rėžė 
lietuvišką ausi. Batutį kelis kar
tus kavoj o,, kavojo ir pakavojo.
Būtų jam labai naudinga, kad 
šitą žodį riuvežtų Į Tautines ka
pines^ įmestų Į ten iškastą gi; 
tiaušią duebę ir pakavotų.

Jeigu kontraktoriai dar tebe- 
vers' cemento gabalus, tai galė
tų, tą pakavoti žodi prispausti,

Prof. Dr. A. Bezzenbergėrio

sveikinu Naujienų redakciją ir administraciją bei 
klulbiečius, prietelius ir geros valios lietuvius.

Trinkiu visiems linksmai praleisti šventes

ir laimingai' sutikti Šv. Velykas!

Jnlia Sačauskas-Ramanauskienė
l ‘Marquette Park, Chicago

lOriaus. archeologo ir baltisto dė
ka susiformavo “Lietuviu litera
tų draugija” tikslu išlaikyti 
mokslui lietuvių kalbą ir lietu
vių dvasinį — kultūrini paliki
mą. Kad tasai mokslui nežūtų 
pritarė ir kiti pasaulio ir lietu
vių mokslo žymūnai. Įsijungda
mi savo materialiniais ir kūry
biniais įnašais i “Lietuviu lite
ratų draugiją”, kaip Dr. J. Basa
navičius, K. Būga, Aug. Janu
laitis, Dr. V. Gaigalaitis. A. Kur- 
šaitis, Dr. J. Šliūpas, Dr. V. Sro- 
rosta — Vydūnas, E. Volteris, 
Fr. Brugmann, Beaudouin de 
Courtenay, F. F. Fortunatoral, 
R. Gaiithiot, Hermann Hirt, Au
gust Leskien, J. J. Mikkola, M. 
Niedennan, De Saussure, V. 
Thomsen ir kiti. Jų pastangomis 
paskelbta daug vertingos litu
anistinės medžiagos, kuri ir šian
dien mokslininkų cituojama ir 
naudojama. Jų darbai liks neiš
dildoma dokumentacija, kad Ma
žoji Lietuva savo dvasiniu tur
tu suaugusi su visa lietuvių tau
ta ir prisidėjo prie lietuvių tau
tos formavimosi.

Šiandien nebėra tos draugijos, 
kaupiančios ir skelbiančios Ma
žosios Lietuvos lietuvių kalbos

tyrinėjimus, tautos sakmes, mi
tus. tarmes ir kitą svarbią kultū
rinę medžiagą. Nebeliko ip žmo
nių krašte, o nžsier.yje likę bai
gia ištirpti ir išnykti kartu su sa
vo praeities pažinimu ir atsimi
nimais.

Bet dar ne vėlu. Dar yra gyvų 
mūsų praeities liudininkų ir ži
novų. Yra jau ir sukauptos ne
įkainuojamos rašytinės medžia
gos, laukiančios leidėjų. Taippat 
yra entuziastų, raginančiu skelb
ti tą medžiagą, kad išliktų atei
ties kartoms ir ateities kovoms 
dėl Lietuvos laisvės.

Mažosios Lietuvos Rezistenci- *311 j
jos Sąjūdis, suprasdamas šią pa
dėtį, savo paskutiniame suvažia
vime 1985 m. rugsėjo 1 d, Čika
goje Įsteigė Mažosios Lietuvos 
Fondą, kad galėtų leisti ir skleis
ti studijas ir knygas, liečiančias 
Mažosios Lietuvos gyvenimą, is
toriją. kalbą etnografiją, kad iš
liktu dokumentaciia. kuria bus 
galima naudotis ir remtis Lietu
vos ir Mažosios Lietuvos išlais
vinimo žygyje šiandien ir atei
tyje-

Norėdami ži kilnų tikslą at
siekti. Įsijungsime visi Į Mažo
sios Lietuvos Fondą, ar tai: a) 
Rėmėjais, remdami Fondą bet 
kuriuo būdu ir bet kokia suma; 
b) Nariais, sutikdami mokėti me
tinį šimtą dolerių mokestį arba 
vienkartinę tūkstanties dolerių 
suma; e) Mecenatais, Įnešdami 
daugiau kaip penkiolika šimtų 
dolerių arba d) Steigėjais, pasi
žadėdami įnešti tris tūkstančius 
ir daugiau doleriu iki 1986 m. 
gegužės 1 d. ir tą pažadą įvyk-

Mažurios Lietuvos Fondu vai- 1 
dyba žino, kad Tartision.s taip 

' pat rūpi Mažosios Lietuvos ?tei- 
: tis. Mes esame tikri, kad Jūs pa- 
: rodysite savo pritarimą mūsa 
! vajui ir išrašysite čekj arba paš- 
j te perlaidą (money .order) Li- 
’ thuanoan Minor Foundation vąr- 

du ir pasiųsite: f '
Ramūnui Buntinui, 908 Rob 

i Roy Place, Downers Grove, Til. 
60516, USA arba Ievai Adomavi
čienei, 18 Gracemount Cr„ Scar- 

, borough, Ont. MIG ĮK3 Canada.
Su pagarba ir padėka.

Mažosios Lietuvos Fondo 
Valdyba

A. Lymantas pirm.
V. Pėteraitis vicepirm. Į

15.

?V'. Mary- Damaška? Joms įteik*?* 
ta ligonio dovana, palinkėta g'fų* 
siisveikti.V 7 ’*

Visa valdyba pasveikino na-JI 
res. su artėjančiom Velykų šveni’ 
temis, palinkėjo gražiai praleistf 
šventes.

Komisijų raportas, — knygų 
patikrinimo komisija: Juozupi- 
na Bambalas, Marijona Bamba
las ir Stela Bobek. Juozupina ' 
Bambalas išdavė raportą, pasi
rodo, kad knygos yra tvarkingai 
vedamos, tik narių skaičius po 
tsųputj mažėja, iškeliauja Į amž>

Montrealis. 1986 m. sausio

dę iki 1986 m. rugsėjo 1 d.
Tapdami Mažosios Lietuvos 

Fondo tikraisiais nariais, mecena
tais ar steigėjais, gausime ne
mokamai atinkamus meniškai 
paruoštus pažymėjimuS) visas 
fondo išleistas knygas kur mūsų 
pavardė bus įrašytos į visas Fon
do leidžiamas knygas. Įnešę dau
giau trijų tūkstančių dolerių 
auką, turėsime privilegiją pasi
rinkti knygą, kurioj bus Įrašy
tos mūsų pavardės atskiram 
knygos tituliniam lape.

Ko Mažosios Lietuvos Fondas 
skiriasi nuo kitu veikiančių fon
dų7 Ogi tuo, kad; 1. Mūsų ina-

tuvos dokumentacija, rodanti 
mūsų krašto lietuviškumą; 2. Mū 
su Įnašais bus leidžiamos kny-' 
gos susijusios su Mažąja7Lietuvą 
lietuviu, anglų ir vokiečių kal
bomis; 3. Mūsų Įnašais bus sklei
džiamos knygutės ir brošiūros, 
liečiančios Mažąją Lietuvą ir 
Prūsiją.

Visų mūsų užsimojimas yra su
telkti šimtą tūkstančių dolerių 
per keletą metų ir išleisti bent 
dešimt ar daugiau knygų. O ko
kias knygas? Štai keletas pavyz
džių: M Gelžinis, The Problems 
of Lithuania Minor; E. Simonai
tis. monografija; A. Lymantas, 
Elzės Jankutės atsiminimas; V. 
Pėteraitis, Mažoji Lietuva van
denvardžių šviesoje; M. Purvi
nas. Klaipėdos krašto lietuvių 
mokyklos — Mokyklų Draugi
jos istorija: Dr. J. Sauerveinas, 
monografija;; J. Užpurvis, Sau
gų tarmė (vokiečių kalba); A. 
Puskcpalaitis, monografija. A. 
Lymantas. Maž. Lietuvos daili
ninkas ir veikėjas Adomas Br?.-
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Bayer’ relieves the major source ol 
arthritis pain Tylenol can4 touch.

Tylenol works on minor arthnhs pain, 
but does nothing for inflammation 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

Boyer. The wonder drup that works wonders '
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Lietuviu Moterų 
klubo veikla

Lietuvių Brighton Parko Mo
terų Klubo susirinkimas Įvyko 
kovo 6 dieną 1986 metais Anelės 

1 salėje. Vicepirmininkė Sue 
Chaplis atidarė susirinkimą, pa
sveikino visas susirinkusias nares 
pranešdama liūdna žinią, kad mi 
rė buvusi mūsų pirmininkė Ne- 

I l!ie Skinulis, visos narės atJiisto- 
Įimu ir minutės tyla pagerbė 
mirusią narę. Jai .buvo suteikta 
gėlė, garbės grabnešės, o šeimai 
išreikšta gili užuojauta.

Raštininkė Eugenija Strungys 
perskaitė praeito susirinkimo 
protokolą, bei kitus užrašus, ku
rie buvo priminti vienbalsiai.

Buvo praneštžj’kad sirgo.-Al- 
dona .Abraitis, Eugenija Strun-

Mūsu pirmininkė Nellie Skinif-j 
li$ mirė, o vicepirmininkė Sues 
Cheplis atsisakė iš valdybos vi
cepirmininkės pareigų, tai buvo, 
Į ju vietą išrinkta sekančiai: ■ <

Pirmininkė Juozupina Bamba
las, o vicepirmininkė Emily, 
Survilas, kurios sutiko dirbti vaL 
dyboj. <

Po susirinkimo visos narės bu
vo pavaišintos skaniais valgiais* 
Popietė užsibaigė su maloniais 
pasikalbėjimais. 1

Sekantis narių susirinkimą*) 
Įvyks gegužės 1 dieną

Eugenija Strungys, koresp.

— Du i(icaraguos kunigai ašt-. 
riai kritikavo užsienio miniestc- 
ri. sū komunistais dirbančiu kuų/ 
Escoto.

— Australijoj, Melbourne, 
prieš pati policijos centrą spro
go automobilyje palikta bomba, 
sužeidusi 21 praeivi.

• Traukinio garvežys viduti* 
niaį. ištarnauja apie 20 mėtų
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SLA. PILDOMOSIOS TARYBOS IŽDO GLOBĖJOS

CHICAGO, ILLINOIS

50 metų studijavęs, kaip

jj&raAė 700 puslapių knygą, kurion radėjo viską, kai bei kad* ir 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
Ir lietuvių kaJbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. X 
Būga pa? geri audus šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti.

<aT« m. KlHf

3 — N*i^*no«, Chtet jo, 8, M. Saturday. M$rch 29. 198f-



yssiigwps.
THE LITHUANIAN NEWS _ • b <&a.

Poidisi**i Wednesday ja*d Saoarday
aj Tik* UUisMua-jui New* PnbiW..n< Cs, Mm. 

1739 to. ru>i*T«4 Mrwę Chica**, ik CQMHft

M*’U'-_. r\jsS’lA<^t* PaXD A-X QHICAs^v^ i, J J.NOIŽ^ L-SPS f.

ui i Geidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. H&lated Street. Chicago, 
IL 50608. TeleL 421-3100.

Aa aH lf 1WC
Subscription ilatwu

'ū^u >*č-uu peT y^ax, $&l0£ per 
^ix .joauu, ilXUU per 3 monUA In 
other lSa $4ūjJO per ye«x»
^fcX.OC per six mor rh.s^ $Lh00 per 
jiree Canada ^d.dQ per yeeu;
■'Ehex -^ounxci^g ąd^Ju Per year.

Pinigus reikia MijMi paste Money 
Orderiu kartu m

NAUJIENŲ raštine atdara xssdien, išskynę
nuo 9 vai ryto iki 5 vai popiet š^tadieniaia ~ iki 11 vai

« ma-Reikia saugotis praplėšto šašo gelsvo ir rausvo skys- 
I čio. Bet gražioji jo žmona, visą laiką su turtuoliu gyve

nusi neužsikrėtė. Paskutiniu metu ji pastorėjo, bet nei 
rankos nei kitos matomos kūno dalys neturėjo vilkligės 
žymių- Žinoma, jie turėjo ne vien atskirus kambarius, 

| bet ir atskilus butus-
i Iškilus lėktuvui Ramiajame vandenyne, Marcos pa- 
. si juto blogai. Lėktuvui reikėjo nusileisti- Guam saloje 
ir paskubomis nuvežti Marcos į salos ligoninę. Ten jis 

Į atsigavo, pailsėjo nuo nuolatinio lėktuvo ūžesio ir vėl 
1 visi galėjo skristi į Havajus.

Lėktuvas nusileido Oahu aerodrome. Keleiviai bu- 
, vo apgyvendinti karininkų viešbutyje, esančiame pa- 
i čiame aerodrome- Viskas būtų praėję ramiai, jei muiti- 
j nės tarnautojai nebūtų panorėję patikrinti, ką Marcos 
i su savo draugais atvežė į Ameriką-

Marcos, hnelda ir kiti keleiviai turėjo teisę išsineš- 
I ti rankinukus, portfelius, valizėles su vaistais ir kitais 
būtiniausiais dalykais, bet jie neturėjo teisės išsinešti 
ginklų, šovinių ir įvairiausių dėžių- Muitininkai reika
lavo dėžes atidalyti, o kai rado didžiausius ryšulius 
naujai sukirptų dolerių, tai panoro juos suskaičiuoti. 
Tai buvo didelis ir nuobodus darbas. Amerikos lakūnai 
matė ir žinojo, ką vežė, bet tylėjo. Tuo tarpu muitinin- 

1 kai nekreipė dėmesio į įsakymus lakūnams. Jie neple
pėjo- bet ir netylėjo- Filipiniečių dienraščiai, radijo 
stotys pasakojo, kur Marcos yra ir ką jis išsivežė- 
Daug prisidėjo ir Manilos prezidentūroje palikti 20 ir 
10 metų archyvai. Jie skelbė ne vien muitininkų rastą

PA VASARISVISUS- ATGAIVINA

Pavasarį ne vįen. augmenys, bet paukščiai ir žvėre
liai praveria akis, apsidairo ir pradeda judėti- Atbun 
da ir žmonės — seni ir jauni Net ligoniai, ir tie prade
gčiau kvėpuoti, girdėti ir gaivina viltį. Jie atgauna no- 
rė gyventi ir pasidalyti _ grįžtančio gyvenimo 
džiaugsmu* . ;.j n \ ,

.. Užteko >'pre£ Ferdinandui' Marcos:\ pasinaudoti 
sprausmimu Aineirokos lėktuvu!iškristi iŠ Filipinų salų, 
ne vien kariai, policija,.‘^parlamento nariai ir visas kraš
tas pravėrė akis ir pradėjo dairytis, kas čia atsitiko. 
Jiems buvo labai sunku supasti, kokiais sumetimais il
gametis jų prezidentas galėjo ' išskristi ne vienas, bet su 
gražią žmoną, su vaikais^ artimaisiais giminėmis ir net 
gausiais Marcos šeimos ir atsakingų pareigūnų sargais- 
Jie nesuprato ir Amerikos prezidento, kuris bėgančiam 
prezidentui net du lėtuvus paskyrė, įsakydamas lakū
nams išvežti ne tik.-patį Marcės, bet ir visus svarbesnius 
ir vertingesnius buvusio prezidento dokumentus ir įvai
riausias vertybes- -.l ’ '' -p

Prez. Marcos su generolais ir pulkininkais išskrido 
pirmas iš Manilos į Honolulu, o už kelių valandų iš aero7 
dromo pakilo ir antras sprausminis lėktuvas su doku
mentais, pinigų dėžėmis, meno. paveikslaisjaiškais, ban
kų knygutėmis ir nurodymais,kur Ferdinandas su Imel- 
da išsiuntinėjo bilijonus dolerių,, ne vien savo,bet ir ar
timųjų giminių vardais-

Paaiškėjo, kad Ferdinando Marcos sirgo vilklige. 
Jo rankos, juosmuo ir kojos buvo išsuktos. Nebuvo pa
saulyje vastų, kurie būtų galėję jo šašus apgydyti. Juos 
reikėjo nuolat raišioti- Vienur jie apdžiūva ir pradeda 
byrėti, tai prasiveria gretimoje vietoje- Marcos negalė
jo vaikščioti.

Rinkiminės kompanijos metu filipiniečiai jį ant
rankų nešiojo-

j turtą, bet dėjo ii’ bankų direktorių paaiškinimus apie 
Marcos ir Imeldos išvežtas brangenybes.

Pirmiausia pasimetė Marcos šalininkai. Jie neno
rėjo tikėti, kad jeigu jis išbėgo iš krašto, išsiveždamas 
dideles, sumas pinigų ir brangenybių, tai koks jis buvo 
prezidentas? Kaip jis galėjo juos taip apgauti? Kodėl 
jis, pasiruošęs bėgti, jiems nieko nepranešė? Tie patys 
Marcos seimo atstovai, kurie pripažino kad “rinkimus” 
buvo laimėjęs Marcos, o dabar paskelbė rezoliuciją, kad 
juos laimėjo Corazon C. Aquino. Be to, jie yra pasiryžę 
ieškoti,, kiek įvairaus turto yra išvežęs Marcos ir . jo 
žmona-

Karo vadai, bankų direktoriai, muziejų prižiūrėto
jai dabar liudija parlamento komisijoms, kaip Marcos 
su Imelda nešė dolerius, paveikslus ir nuosavybės doku
mentus iš valstybės seifų- Kariai ir direktoriai stebisi, 
kaip jie anksčiau galėjo niekam neprasitarti apie 
sukto valdovo elgesį, jo įvestą karo stovį ir sau
valiavimą.

Corazon Aquino paleido Marcos “rinktą” parla
mentą, perbraukė Marcos paruoštą konstituciją, pas
kelbė rinkimus ir patarė paruošti pagrindines žmo
gaus teises pripažįstančią konstituciją. Visa tai padary
ta be kraujo praliejimo. Filipiniečiai dėkingi prez. Rea- 
ganui, kad jis ne tik išvežė, bet visiškai nuginklavo 
Maros ir jo žmoną Imelda. Šveicarijos bankai jau 
įšaldė buvusio prezidento ir jo žmonos Šveicarijoje lai
kytus pinigus- Dalinai Marcos pinigus Įšaldė ir Ameri
kos bankai.

Amerikos lėktuvu išskrido ne vien Marcos artimie
ji- Amerikiečiai Prancūzijon išvežė ir Jacques Duvalier- 
Haiti diktatorius pasiėmė ne vien savo žmoną, bet bu
vusį jos vyrą ir abu jųjų vaikus. Jis nepaliko, aišku, ir 
savo vaikų. Prancūzai nenorėjo Duvalier priimti, bet 
šiandien jis jau gyvena Pietų Pranūzijoje, turi savo vi
lą, sodą, aptvertą aukšta tvora. Duvalier gali nuvežiuo-
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AMERIKOS BALSE 1986 M-
Brangūs Broliai, ir Sesės,
Visi lietuviai laisvajame pa

saulyje su gilia patriotine nuotai
ka mimme Vasario šešioliktąją, 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo j63-tąją sukakti. Atsto
vaudamas Lietuvą šioje didelėje 
Amerikos laisvės žemėje su ma
lonumu galiu sakyti, kad mūsų 

j Tautos šventės proga lietuvių 
renginiai įgyja prasmingumo ir 

. reikšmingumo dėl to, kad JAV 
ir kitos Vakarų' valstybės ne
pripažįsta Lietuvos'inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą. JAV Vy
riausybė ir Amerikos žmonių 
vardu Valstybės Sekretorius mū
sų Tautos šventės proga atsiun
tė man sveikinimus ir nuošįr- 
džius geriausius linkėjimus. Sa
vo rašte jis pareiškė taip: “Lie- 

; tuvos nepriklausomybė ginklų 
iėga sutriuškinta prieš 46 metifs 
tebėra gyva, kaip idealas gaivi
namas Lietuvių tautos drąsa, 
ryžtingumu ir moraliniu tvirtu- 
mu .

mai irgi mini Vasario 16-tąją. 
Atstovų Rūmai ją paminės vasa
rio 26 dieną, o Senate jau vasą- 
rio 6 dieną senatoriai' GĮenn, 
Dixon, ir -Sarbanes kalbėjo apie 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
tę. Savo kalbose jie pabrėžė, jpg 
lietuvių tauta neleidžia, kad jos 
tautinė tapatybė būtų sup^ikiĮh- 
i a ir jos laisvės viltis būtų nii-j 
slopinta. Lietuviai atsilaikė prieš 
Sovietų užmačias suniekinti jų 
kultūrą ir religinius. Įsitikinimus. 
‘‘ToL kol - lietuvių. Įauta kentės 
Sovietų impęriąlisiinėje pries- 
paudoje — mūsų solidarumas su 
lietuviais negali sužlugti,” pasa
kė Sen. Glenn ir pridūrė “Vasa
rio 16. Dieną sakome — mes ne
pamiršime jūsų bylos. Mes da- 
lomės su jumis jūsų viltimis ir 
siekimais, kad vieną dieną jūs 
būsite vėl laisva tauta.” Senato
rius Dixor> prašė kolegas senato
rius jungtis su juo ir nepamiršti, 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
gyva, o Sovietų pastangos pa-

JAV Senatas ir Atstovų Rū- laužti Lietuvių palikimą ir in-

no tris įtakingiausius žmogaus laisvės persekio
tojus.

Yra vilties rasti būdą ir Nica raguos sandinistus su
valdyti- Hoduro kariai jau prie sienos sustab
dė ginkluotas Nicaraguos gaujas, besiveržiančias į

dividualybę bei ja veikti lietuvių 
tautos širdis ir ppotus — nepa
vyk*. ”Jū dr^sa fui'ipelno kiek- 
v.eno amerikiečio paramos už 
nnrsi’.Ks lietuvius, kurie kovoje 
už laisves, kuriomis mes kasdiena 
naudojamės" pabrėžė Sen. Li- 
xon. Senato’Es Sarbanes pri- 

į minė lietuvius kalkinis Viktorą 
j Petkų, dr. Algirdą Statkevičių, 
kunigą Alfonsą Svarinską, Ba
lį Gajauską ir pabrėžė,-kad “aki
vaizdoje didelės " priespaudos,

I .Lietuvių tauta tvirtai siekia, kad 
būtų laikomasi pagrindinių žmo
gaus teisių principų”.

Paminėti dalykai rodo, kad 
mes ne vieni minime Vasario še
šioliktąja, primndami visiems 
sunkią Sovietų jungą mūsų tė
vynėje ir ryždamies sustiprinti 
veiklą Lietuvos laisvės reikalais 
t<i gaivinti viltis ateičiai. Lietu
vių pastangoms ir ryžtui parem
ti JAV Kongrese yra svarstomos 

įneštosios rezoliuzijos Lietuvos 
Nepriklausomybės Dienos, Pa
baltijo Laisvės Dienos, Pilnos 
Laisvės ir Nepriklausomybės 
Pabaltijo Valstybėms bei Sovie
tų Personalo Atitraukimo iš Pa
baltijo Valstybių reikalu.

Šią Vasario šešioliktąją su dė
kingumu jAV-bėms mes mini
me ir trisdešimt penkių metų 
sukaktį lietilvių kalba transliaci
jų' į Lietuvą, kurios buvo pradė
tos Amerkos Balso 1951 metais 
Vasario 16 Dieną. LDT vardu 
nuoširdžiai sveikrm šios, sukak
ties proga Amerikos Balso-lUe- 
tvių Tarnybą ir reiškiu gilią pa
dėką visiems buyajsiems ir da
bartiniams sos tarnybos pareigu, 
uanis už jų gražų darbą Ameri
kos Balsę pateikiant teisingų 
iuformacijų visais klausimais į 
Lietuvą bei painformuojant apie 
lietuvių išeivijos, veiklą Lietuvos 
labui Vakūrii pasaulyje; Ameri • 

' k&š Balso transliacijos į Lietuvą 
yra JAV laisvės ir demokratijos 
principų priminimas pavergtoje 
Lietuvoje, kur vedama imperia
listinės komunistinės sistemos di- 

;• Jžiausia propaganda.
Vasario šešioliktąją“ vi,sį lais

vojo pasaulio lietuviai susikau
piame ir žiūrime Į Lietuvą, tikė
damies, kad Prezidento Reagano 
žodžiai pasakyti JAV Kongrese 
i986. II. 4 d. bus taikomi vieną 
dieną ir Pabaltijo taupoms. Ci
tuoju: “Tiems, kurie įkalinti 

: priespaudoje, tiems, kurie nu
kentėjo drąsioje kovoje už laisvę 
ir demokratiją — už teisę mels
tis, už žodžio laisvę, už teisę gy - 
venti ir tapti laisvų tautų šeimo
je — mes šiandieną jums sako
me: laisvės kovotojai, jūs nesate 
vieni. Amerika moraliai ir tna- 
terialiai rems netik jūsų teisę ko
voti ir mirti už laisvę, bet ir 
kovoti ir laisvę laimėti’’.

— Ketvirtadienį aukso uncija
Tvirtinama, kad vilkligė yra užkrečia- ti į Paryžių, jei ’nori, o Haiti vyriausybė jau nušali- Salvadorą- kainavo $344.

HENRI PERRUCHOP

GOGENO GYVENIMAS 
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI 

(1848 - 1885) 
n-

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
Ir š’anakt mano v’dihės akys buvo 

atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą.

SVEDENBORGAS

I

(Tęsinys)
Gogenas apsispredžia iš jo mokytis. Jis par- 

sikviečia Pisaro, jį klausinėja, parodo jam savo 
bandymus, dedasi į galvą jo pastabas ir kritiką.

Meta atrodo susižavėjusi ta nauja pažintimi- 
Juk ne kasdien jnS vyras parsiveda ką nors į 
namus”-

(Pnla Gogenas; “Mano tėvas Polis Goge
nas”’ rį

? * i

G Visam tą pan’ureiį htržininką labai gerai 
veikia: G-ių prie -io tapytojo atrodo ne toks 
•įsitempęs.

P? t'., I’ūatG. nors portugalų kilmės, bet gi-

V l , „ M —

męs dnams priklausančioj Sent-Tomo saloje, An- 
tihiose, todėl jis, galima sakyti, Mėtos tėvynainis. 
Beje, danų tapytojas Fricas Melbie buvo jo pir
masis mokytojas. Meta, pralinksmėjusi nuo tokio 
įdomaus susitikimo, “eina į giminystę” su Pi
saro.

Pisar susidėjęs su tuo pačiu Fricu Melbie, 22- 
jų metų amžiaus pabėgo iš namų, ir tai nulėmė vi- 
s4 j° gyvenimo eigą. Jo tėvas, laikąs Sen-Tomo 
saloje geležes dirbtuvių parduotuvę, žinoma, nu
matė, kad ir sūnus bus prekybininkas.Tačiau jau
nuolis galvojo vien tik apie tapybą Dar vaikas 
būdama, visą laiką piešdavo. Šis potraukis pa
ryškėjo, jam besimokant Paryžiuje, viename 
pensione, kurio direktorius jį skatino plėtoti sa
vo gabumus-

“Pieškite daugiausia kokosines palmes!” — 
patarė jis, kai Pisaro pasisakė grįšiąs į Atilūs- 

i Darbuodamasis tėvo parduotuvėje, susipažino su 
Melbie, kuris jį pkvietė vykti kartu su juo į Ka- 
rakasą, ir ,pasakoja Pisaro. ”aš daug nesvarsty- 
dams, viską mečiau”. Po 3-jų metų jis iškeliavo j 
Paryžių — dabar jau studijuoti v»pybos6 Pnę- 
šingai, negu, tur būt galvoja Gogenas ir Pisaro, 
Sen-Tomo geležies krautuvininko sūnus moko 
Moskosų ainį ne vien impresionizmo pradmenų; 
jis, to nė nenorėdamas, šiam yra pavyzdys žmo 
gaus savo gyvenimą ištisai paskyrusio tapybai. 
Merias nepakenčia dalybų. Viską mečiau: tie du 
žodžiai yra tarytum kokie fermentai.

Gogenas kartais nueina pasimatyti su Pisaro 
į “Nuvel Aten” kavinę. Pigalio aikštėje, i kurią, 
palikusi “Gerbus”, nusikėlė “Alane gauja”, pa
gausėjusi naujais rekrutais. Įvairūs impresioni
stinių parodų dalyviai, jų bičiuliai, kritikai, ke
letas literatų susirenka čia pasišnekučiuoti ga
liniame, rotondos pavidalo kambary, kuris vadi
namas Cėnacle—Rateliu.

Biržininkas nieko nebesiųs Solono žiūri. Jis 
stojo į nekliusniųjų eiles. Gogenas — tai buvo ne
išvengiama — pasirinko ne akademistus, prie ku
rių vis dar linksta gerasis Šufas, bet ujamus ir 
koneveikiamus impresionistus- 1887 metais šie 
kartu su savo galva Mane (nedėkinga galva, nes, 
atkakliai geisdamas oficialaus pasisekimo, jų iš
sigina, nors juos myli ir jiems padeda) yra vie
nintelė gyva tapybos srovė. Pisaro žodžiai Goge
nui atrodo, lyg apreiškimas, bet tam apreiškirr’’i 
viskas jau buvo jį paruošę —pradedant susijau
dinimu. kai pirmąkart išvydo Adozų paveikslus, 
baigiant sąmoningai prisiimta Koro, paskui Ma
ne įtaka-

Tačiau Gogeną ne vienodai stipriai Veikia 
įvairių impresionistų kūirniai, ir tų dailininkkų 
grupė toli gražu ne tokia vienalytiška, kaip ma
no besišaipantieji parodose žiopliai, šviesos žais
mas danguje ar vandenyse, pro miglas ir lapiją, 
tviskesys, šešėliai ir refleksai, kuriuos mėgsta 
perteikmėti tokie dailininkai, kaip Mone, Renua- 
ras. Sislėjus (Mone kaip tik šiuo metu tapo se

riją drobų po Šen-Lazaro stoties stikliniu stogu, 
Renuaras tik ką užbaigė “Šokius Mulen de la Ga
lėtoje” Sislėjus — “Por-Marli potvynius”), ma
ža jį tepatraukia- Tai perdaug mirguliuojanti 
perdaug orinė dailė, kad įstengtų jį tikrai jaudin
ti- ši dailė taip pat neatsisako jo kontempliatyiai 
prigimčiai, kaip neatsako ir tam tikri impresio
nistų mėgstami siužetai, visos tos drobės, kurio
se jie dabitiškomis spalvomis vaizduoja besilink
sminančią sekmadieniais liaudį, užmiesčio smuk
les irklininkus ir irklininkes, čiuojancisa saulėje 
ribuliojančia Sena, įsimylėjėlius soduose, kur 
tarp vešlios žalumos marguoja gėlės-

Jau daug geriau jam tinka Pisaro paveiks
luose vaizduojami laukai blaivesnio, duslesnio, 
ne tokio žėrinčio tonalumo, kupini žmonių ir že- 

'mės dalykų rimties!
Niekad biržininkas (kurį galų gale vos dvi 

kartos teskiria nuo jo sencHn Ga'n^ kaimiečiu 
ir kuris kaip būdinga kaimiečiams, lėtai ir sun
kiai mąsto, kantriai gromuliuoja) niekad dar ei- / 
lindrėtas biržininkas netapys Paryžiaus gra- '' 
žuolių, vaikštinėjančių su “tumiurinėmis” suk / 
nelėmis po išskleistais nuo saulės skėčiais ir ža
vinčių aki§ duageliui “Nuvel Aten’”kavinės dai
lininkų. ; j

(Bus daugiau)

4—Naujienom S-»turd?v. March 29. 1986
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Modernios poezijos knyga. Kaina 5 dot Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

W«*tcbes4»r Community kUalkoa 

Modlcino* diroktorlut

19U S. Manheim Rd, Werfchertar, UL

/•

' A “Lietuvos Aidai

KAZĖ BRAZDŽ1ONYTE 
Programos vedėja

TeL; 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-MM

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

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

Chicago, Illinois 60629
Telef. 778-5374

ū V,''y^ų vAj^iĮį rau
sva saulutė r...sileiiG-vo už kaj- 
uw bertyJač-Uo, pusipuosusio, it 
šventėm piriguLU, su ką tik 
spipgdtaikiais šilkiniais punų>u- 
ičliais, k at b sumirkčidąvo 4an- 
gaųs skiHautuose pamoktos 
žvaigždelės, iš gretimo kaimo 
su dainomis atikraukdivvo “ląląu 
mukai”.

Kiek sąmojaus būdavo paša-1 
koma, kiek prsijuakiama, pri- 
sikvatujam^ ...

“Tėveli, uioyuk, gal turit ža-1 
lių rūtęlių, baltų lelijėlių ?” —; 
klausdavo laląunipkai tuoąe pa- 

Prisikėlimu šv. mišių pa-į muose, kur jaunų mergių Uit 
reję, su kokiu pasigardžiavimu į V°- 
valgyxiavoau.e mamytės patiek- 
’us valgius, kin ių tarpe būtinai į mano,

Funeral Home and Cremation Service
Charles SUsukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Kalstė d St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
ciiam s kic.< išiKulmingiau ten> 
negu kitos metinės šventės.

() kiek džiaugsmo ir linksmy
bės kaitLūse Valyikų metu Lie
tuvoje buvo....

Ne vienas rš mūsų savo vaiky
stės d’rnas praleidęs Lietuvoje, 
pi isiincnąiųę su kokiu ilgesiu ir ' 
su kokiu nekantrumu jas lauk- ' 
tlavorųe.

Margučiai —kiek daug rūpės-' 
ėk) jie mums sudarydavo! Su , 
tikriausiu užsi<U«imu ir vi$3- Sa- ’ 
vo ęsyibę sudėję margužius da- i 
žydavome gražĮntiavcmie, vįso- i 
kiais raštais margindamom, kad 
tik mūsieji būtų gražesni, Įvai
resni -už kitų....

Pačius gražiausius margučius 
pasitn^jvorne kartu su .tėveliais 
ėdami ant Prisikėhno šv. mi
šių....

nuėjo būti ii- pašventintieji mar 
gmiai.

Q kįęk džiaugsmo, kęsk juoko 
ii- kiek klegesio bučiavo prie vy
resniųjų mtūsų bx<?hų p^tatylų 
sūpynių apie kurias susiburda
vo visas kaimo jaunimas ir pri
augančioji karta.

Čia skambėjo malonios, sielą 
glostančios lietuviškos dainos, 
krištolinis juokas ir mūsų — 
jaunosios kartos, klegesys dėl

‘‘Ženteliai mano, sakalėliai
— atsakydavo motulė, 

“žalias rūteles jūs džiovinai įę 
lelijėles suivy<tinat.’’

— “Ne, motinėle ne, širdųžė- 
n? mes esame tikro tėveiio sū
neliai ir nepripažįstame piktų 
darbelių.”

Taip.... yra kas prisiminti .ir 
pasvajoti, nors mintimis grįž
tant i savo mieą tėviškėlę 
brangią Lietuvėlę....

SENIAUSIA LR DIDŽIAUSIA LĄHKJJIMO ĮSTAIGA 

4605-0? so. HERMI'} ĄUĘ AVENŲE 
Tel 927-174 Į - J 742

4330-34 SO. CALĮFilRNlA ĄVENUE 
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDU IUNED KOPLYČIOS

'I

a

METINĖ MIRTIES SUKAKTIS

2618 W. 71st St. Tel. 737-510

Į

SOPHIE BARČUSi •

5’

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
IPfClALYM: ĄKĮŲ LIGOS

i 
1 g

ŽIUPSNELIS' PRISIMINIMŲ I 
APIE VELYKAS LIETUVOJE

0 T"
PERKRAUSTYMAI

St. Petersburg, Fla. 33710 
Teh (813) 321-4200

3

Nors ir labai toli nuo Ameri
kos yra Lietuva bet kiekviena 
proga gimtinę męs .prisimena
me. Prisimename tą gražų, mie
lą kampelį, prie Baltijos jūros,

SU MOKYT, rože KRIAUČIŪNIENE
< ■ ATSISVEIKINANT_ 1 * <- r ' » : •>

Laldlmai — Pilna apdrieki 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charga
i, ir' VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tai. 225-8063
l I » —— ■» I .!

lykas* ncaųstokiuie tikėję — Kė-. 
margučių gražumo^ didinimo bei įęsį nukąnįkięųąs Kristus — kel- 
mušimo.... sis ir aęfįsų >twiškėlė!

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 63Q iki *3® T<4- rYto- _

~ Stoties W0PA - 1490 AM 
transliuojamos iš musę studijos 

Marquatte Park*.

I Prostatos, inkstų ir šlapumo 
f- takų chirurgija.

ApdrtusUi perkraustymat 
a įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS
I TeL 37S-1882 ar 376-5991
!____ _________

9

n
laidotuvių direktoriaiiiialIDuANI) PO4-V

L> IVr

ANt
M

3* Nuliūdę:b

^£38(3

'*-4

Palikė nuliūdę • v šuo He
len I^anęik- sesers \aikai

i — Naujienos, Cbica^x 8. HL
Sesuo ir kiti giminės su šeimomis

Laid i \ i4 Direktoriai

ASSCIOA t »ON 
hvevnt.

Chicago, H, 60632

CHICAGO, IL 60632

su žmona 
Ccetry, Louis su žna^Ąa 
a»K ir kįti g mi
nės, A aug-ii liet pažįstami.

IN įklausė Ą me rikius 
giono pau tus - Girėno 
tui 2 41.

Visi a. a. VklKCUtos
ruš <ūs gmuucs, d< augai u 
ĮMzistami muiširdzbii kvie- 
čiaffiH uz 
ir gražiai ją prisiuimtL

Dr<ALG,KA VAUŪN AS
Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas.

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

OPTOMETRISTAS

ir “contact lenses”.

. INKSTŲ, PŪSLES IR 

.PROSTATOS CHIRURGIJA 

>656 West 63rd Street 
Valandos: antrad. 1—4 popiet, 

ketvirtai 5—7 raL vak.
Ofise talonas: /76-2UC, 

KaridenclĮos 44S-5S43

KAZIMIERA ZEMGULIS

Gyvenusi Chicagos šiaurinėje dalyje.
Mirė 1985 metų balandžio men- 1 dieną, sulau

kusi 92 metų amžiaus. Gimė Lietuvoje. Plungė* apy
linkėje. Palaidota 1985 m. balandžio 4 dieną Lietuvių 
Tautinėse kapinėse-

Paliko nuliūdę: 2 sūnūs — Walter, marti Marta, 
ir Joseph, marti Stasė; 3 anūkės — Laura Jessica sų 
vyru Gary, Diana ir Maria; proanūkė Julie, brolienė 
Anna Zemgulis su šeima bei kiti giminės, draugai ir 
pažįstami-

' Visi a. a. KAZIMIERUS ZEMGULIS giminės, 
draugai bei pažįstami nuošiidžai prašomi prisiminti 
ją kilniomis mintimis- Ji buvo pavyzdinga motina ir 
gera lietuvė.

Ales Tavęs ,Mūsų Brangiausioji, niekuomet ne
užmikime. Tu pas mus ,įau nebesugrjši. bet mes anks
čiau ar vėliau pas Tave nueisime. Tebūna Tau lengva 
ši žemelė!

Visai.netikėta? kovo 17 d. sa- Mokytojų Sąjungos vardu su 
yo namuose,’YKrquette Parke, Rožė K. gražiai atsisveikino Ap. 
Chicagoije 
Kriaučiūnienėj kuri 
daugeliui lietiįv 
italei ir į atsisveikfciiiną su vt 
lione prisirinko uaug 
kurie • netilpo Pęekaus koply- 
etoje. '''■ ■ i .J

Kan, V. Zakarauskas su daly
viais sukalbėjo maftlas.Atsisveik- 
kinimą pradėjo bųv. veUonės mo 
kiny s (dabaiT Panevėžiečių klu
bo pirm.) Vaciukas’ taręs, kad l 
■jo .mokytoja Rožė K. keletą mę- ’ 
•tų jį mokiusi.il Paš-karui prasi
dėjus ji su. vyyu ir vaikais traukė 
į Vakarus} tačau juos frontas iš 
skyrė. Vyras liko užfrontėje, gi ; 
ji su 3-jais vaikais atvyko į Chi- 
cagą; da vaikus užaugino įr iš
mokslino. Jį organizacijose dir
bo kaip bitelė. Rožė K. priklau
sė Liet. B-nei, Baltui, Lief. Mo
rų Federacijai. Liet. Dulkterms. 
Let. Mok stoju sąjungai ir vi
sose draugijose buvo valdybose. 
Velionės liūdi ne tik liet, čikagie- 
čiai, b^t gustonieciai, panevėžie 
čiai ir kiti Lietuvoje, Vaciukas 
pareiškė užuojautą šfjmii, duk
rai su šeimomis ir prį-^š 2 metus 
mirusios dukters sūnui ir jos yy- j laidotuvių dalyvių ir giminių, 
rut | Magd. šulaitienė

mife" mokyt. Rožė Į Bagdonas, pabrėždamas, ,kad ve 
priklausė' lionė parodė kūrybinį ryžtą m°- 

onganizacijose. kaaiit Ma,rqui~lte Parke liet, mo- 
yklos vaikus. Jis paskąitė savo

žmonių, xjjrybos puikų eilėraštį ‘‘Manęs

TĖVAS
MARQUETTE Ft i N ERAL HOME

UJ SvNUS

Nuliūdę lieka SŪNŪS ir ARTIMIEJI-

Nuo 1911 metu
Midi ’ ’ rKLHSKAt, 
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkes. Drk^jame 
Jums už muuu parodytą pa 
sitikejimą Mes norėtum nu 
ti Juiiu nai’ūirmi ir ateityje

Vadėj* — Aldona Daukua

7159 So. Maplewood Ave.

Idcf. 778-1543

HT HfA»T ©IStfiSM

Sąskaitos apdrausto* 
iki 5100,000.

2657 V/. 6Vih STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel 925 7400

8*29 SO. HARLEM AVE 
Bridgeview, IL 60455

ų-ibųs”,. ' ' - .
St. Vanagūnas Balfo vardu 

lai ė, kad mokyt. Rožė K. kilusi 
š Aukštaitijos pasaulio klajūnė, 
ruošė liet- jaunimą eiti gero eha- 
rakteJ'iuų; ji pasišventusiai rinko, 
Bąlfui ąųką>-

Kųn. Kuzmickas atsisveikino 
Liet. Kronikos v2'fdu.

Jonas J ak u-ta a, panevėžietis, 
atsisveikino ateitininkų vardu.

Sekantį rytą kan. V.Zakarau
skui atkalbėjus maldas koply
čioje, velidnė nulydėta į švč. M- 
Marijos Šįdnyčią, kur pamaldas 
atnašavo klTbonas kun. Zaka
rauskas su asista, o po pamaldų 
nulydėta į šv. Kazimiero kąpi- ! 
nes. Kan. V. Zakarauskas su 
kelių kunigų asista, pasimeldė; 
Visi dalyviai, vadovaujant kan. 
Zakarauskui sugiedojo “Marija, 
Manija”.. “Gold cost” buvo pus
ryčiai, kur susirinko apie 100.

18 METŲ MIRTIES SUKAKTIS

VINCENTA PETRUšONIS
VASILIAUSKAITĖ

Gyveno 9^2 W. 381 h P1-, buy- tavernos savininkė
M i- ė 1!M>X m. kovo men. 30 djeuą, sulaukusi 76 me

tų airū ;rus. Gimusi Lietuvoje, 
duklės parapijoje.

Amerikoje išgyveno .’>5 metus.

2533 W. 71st Street
1410 So. 5oth Ąve., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AIMOM0BIL1AMS PASTATYTI

VANCE F
1424 South 60th Avenue 

Cicero, ill. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE S0RIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

‘ no • JfWAiT • n- gg|lgg L.L

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
I.ACKAWICZ

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

U028 South west ||wy.. Patas Hills, Illinois

VASAITIS-BUTKUS

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas

mokiusi.il


Kas ruošia tuos p ries velykiniu s

PUSRYČIUS?

vėl skelbiami ip Hešvelykt- 
pušryčiai, ruošiami Verbų 

nudieci-i. Ęęt kas juos ruošia, 
turi nors organizacija, ar pa
nų asmenų grupė, ar paga- 
i, tėvai jėzuitai? Taip ir ne. j 
:u. Reikia pastebėti, kad dėl 
pusryčių, jau kelinti metai

imnmri ir vaikučia"
Štai vieno /tokio himno ž-O-

i-agos lietuvių, ue tik span- i

> nemažas pasipiktinimas.Jie 
vėjams primena, kad Verbų 
na^liunę .tolių pusry.ių run
as nes Įderinu su tq seknpa- 
iia liturgijos dvasia ir su tau-

•kryžių. 
Kadai is Azijos atėję gali 

niekinti mūsų žemę,
Kodėl mes turam mirti iš 

namu išvyti?
AleĖkJ mūsų žemę kur tiek 

ntamii ..-lų už laisvę,
K aptiek vilties sudėta Į 

Tavo šventus kryžius, 
Palaimink mūsų žemę, 

mūsų -mėmės laisvės 
šaukia,^ ..

ik'rai kį’istai skamba Draii- 
oks skelbimas kad tokių pus
ti metu mūsų mažuosius ap- 
:ys vehikinis- kišk uitis, aišku,’ 
ir margučiai. Paskaičius toki 
bima, atrodo, kad jų remgė- 
ektų tą neseniai ’paskelbtą 
litetą, pasivadinusi: “Salutė 
jthuania”jkuris pasikvietė iš 
trgtos Lietu-vos solistus ir I 
arnins Didžiąją Savaitę, Chi i 
>s lietuvius. Kaž ką pana-!

1 Jaunimo Genite nebūt 
suruoš- 

tttittfctų Didžiosios Sayai-

I 
g’alma ką nors p; 
ti, kas 
tės nuotaikai r jos dvasiai. Juk
Vprbų šekma'dk-nio liturgijoje

MUTUAL FEDERAL SAVI

T.L M

BAL 15TATB FOM SALI 
fesstet, ZMM — Fertavlfe®!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM! 
.IS ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKAH¥4 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS fe

BUTŲ NUOMAVIMAS
« MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS ® VALDTHAŲ 

j’ S NOTARIATAS ® VERTIMA!.'

fZ12 W. Cermak Road -c Chicago, HL

WBAL BSTATH FOB

tižiai:
“JcrtKalw vaikučiai su alvvų 

šakelėmis rankose paliko Vieš
patį, šaakd*_mi ir giedodami 
Osana aukštybėse.”

Arija ir vėl:
”Jeruzalės vaikučiai drabužius 

klojo cnt žemės ir dži-augsmin- 
gai šaukė; Osama Doyvvlo Sū
nui!”

Ir kaip ovutimi tokie Virbų 
sekmadieniui velykiniai pusry
čiai su kiškučiais ir velykiniais 
margučiais ir kitokiomis išdai
gomis.. Tikrai, sunku pateisinti 
tuos, kurie tokius pusiyčius Ver
bų sekmadienį ruošia Jaunimo
.patJcos^. Ni.^auJ ir tokių r en . (ąjg) 244-2267. t erų ir mišrus; komandinės var
gintu sniKiama piniginio peno. j Kanados sporto apygardos at- žybos — vyrams ir moterims.

j viras šachmatų turnyras bus vyk | Galutinė programa bus vykdo- 
j domasT ratų šveicarų : ‘
I Laiko riba — 40 ėjimų per 90 
! min. Tins ratai vyks pirma die- 
I ■ 1 ’ z ”j na ir du antrą.
1 Pirmojo rato pradžia — šeš
tadienį gegužės 3 d.. 10:00 vai. 
ryto. Registracija 9:00 ryto.

; Šachma’ų varžybos vyks — 
Mohawk College, West 5-th St..
& Fennell Ave., Hamilton, Ont. 

{ Esant pakankamai žaidėjų, I 
varžybos bus vykdomos A ip B ’ 

į klasėse pagal žaidėjų reitingą.

Į .Turnyro vadovas — Juozas 
Chrolavičins, tel. (416) 648-0511.

Į namu,-(416) 522-2704 — darbo. 
Dalyvavimas atviras visiems lie
tuviams šachmatininkams, ne- 
vien tik Kanados apygardos. Šios 
varžybos- nėra 1986 m. š. Ameri
kos, lietuvių pirmenybės. Oficia
lios J. A. lietuvių pirmenybės 
įvyks 1986 m. rugpj. 30, 31 ir 
rugsėjoM d d.. Toronte. Jas vyk 
do Toronto Lietuvių šachmatų 
Klubas.

Stalo teniso pirmenybių prog
rama numatoma sekanti: Viene
tai — vyrų, vyrų senjorų gimu
siu 1936 m. ir vyresnių, jaunių 
gini. 1967 m. ir jaunesnių, mote
rų’ir mergaičių gini. 1967 m. ir 
jaunesnių; dvejetai — vyrų, mo-

Ateitininkas

XXXVI-sios š- AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 
ŽAIDYNĖS HAMILTONE

Kaip jau anksčiau skelbta, 36- 
sios š- A. lietuviu sporto žaidy
nės i vyks 1986 m. gegužės 2, 3 ir 

I 4 d.d.. Hamiltone, Ctntr. Jas vyk- 
( do Hamiltono LSK Kovas, talki- 

ir t>*iu pusryčiu rengėjai! "ūkauja - Hamiltono i.MZK 
asi atlikti Jwnimo Centre, ’ Giedraitis”, zaidynn; orgamza- 
au sekmadieni, Itaksmimtai komite-0 var<į'’as„y'a L“’

■ i n-1 n.-is Meškauskas. LSK Kovo pir- ivius Negali suprasti, kodėl: ’ ,
*. .. ..... mminkas. ■ Iu pusryčiu rengėjai taip at- ( * t

iai kelia 'lietau tarpe tą j Žaidynių programoje — 1985 
bereikalingą erzelynę.Kvie- ni- Š- A. lietuvių krepšinio, tink- 

ūsus gausiai drlyvautį, ypač, 
as šeimas su jų vaikais. Ir.
i vaikams įvairiausių pramo. 
ir tani; rengėjai nepailsdami ( 
iasi.

linio, ledo rutulio, stalo teniso, 
raketbolo. kėgiiavimo, ’ (Bow
lin?) ir medžiokliniu šautuvų 
šaudyme pirmenybės. Taip pat 1 
vvks atviros Kanados sporto 
apygardos šach

Pasibaigus preliminarinei re
gistracijai. nustatyta galutinė žai 
dyniu programa:

matų pirmenybės, i

jor.-ims papildomai leidžiama 
žaisti ir vyrų neriboto amžiaus 
klasėje. Dalyviu skaičius r.ėapri- 
totas. ‘

Raketbolo varžybos vyks Circ
le Racquetball Club, 1545 Stone ’ 
Church Read. E., Hamilton, Ont. f 
Varžybų pradžia — šeštadienį 
gegužes 3 d., 9:00 vai. ryto.

Raketbolo varžybų vadovai — 
Antanas Kybartas, telf. (416) 
123-0301.

Kėgiiavimo (Bowling — 10 
pin) pirmenybės vykdomos pir- j 
ina karta. Programoje — indivi- ' „ i 
dualinės. “Handicap” tipo varžy
bos vyrams ir moterims. 5 žai-. 
dimai. Amžius neribotas. i

sistema. ’ ina pagal registracijos davinius.
Stalo tenisas vvks — Mohawk 

College, West 5th St. & Fennell 
Ave., Hamilton, Ont.

Varžybų pradžia: šeštadieni, 
gegužės 3 d.. 9:00 vai ryto.

Turnyro vadovė — Valė 
botnikaitė.

Sit-

tiekVisi žaidynių dalyviai 
1:1 ubai, tiek ir pavieniai žaidėjai 
privalo būti atlikę 1986.m. ŠAL-

RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪE2

f. BACEVIČIUS — BELL REALO
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.;!

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS.

8 butų mūrinis Labai geros pajamos.—, ' * X. • kJ U ~ LU UI J11AJ Cl L/o yUjuJllUO,

FAS S-gos metinę registraciją. Dilelis butas savininkui. Geras tavęs- --

?iškia, taip.bus pradėta Gu
os Didžioji Savaitė Jaunimo 
:re’ kurio tikrieji šeinūnin- 
/ra tėvai jėzuitai. Ir koks ., , ! Kropsimo pirmenybesrastas. Skaitome tame p-a-1 ’ . n

. TT a , i siose klasėse: vvru A, vyru B,;e Drauge kad Los Augeles I . . ~ \ ' . ;’ • ‘vyru senjorų, jaunių A/jaunių,
B ir jauniu C.

Tinklinis — vyrų, moterų, mer 
ičių A. ir mergaičių B klasės.
Krepšinyje ir tinklinyje prie

auglio A klasei priklauso gimę 
, 1967 ui. ir jaunesni, B kl. — gi- i 
mę 1969 m. ir jaunesni ir C kl. I 
gimę 1971 m. ir jaunesni. Vyrų j 
senjoru klasei — gimę 1951 m. I 

I ir varesni.
i Ledo rutulio pirmenybės vyks 
I tik vyru klasėje, amžius iieribo- 
tas.

Raketbolo pirmenybių prog- Į 
ramoje — tik individualinės yie- 
netų varžybos šiose klasėse: Vy-; 
tu neriboto amžiaus, moterų ne- i 
riboto amžiaus ir vyrų senjorų; 
gim. 1951 m. ir vyr. Užsiregist- Į 
čavus pakanh mai dalyvių, vyrų 
neriboto am--.ms klasė, pagal žai : 
dejų patyrimų, bus padalinta ’ 
2 ar daugiau grupes. Vyrams sen

viai Verbų sekmadieni su- 
rckolekcijas, kurias užbai- 

t atliks “Septynių Kristaus 
:ių”' oratoriją, kurios metu 
nos saimbūrys 'deklamuos 
viską tų “Septynių Kristaus 
iių” arrčciriją. parašytą poe- 
ialio Gaidžiūno.O deklamuos 
.K žodžius:

tąSys; šakinis

AETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko

. Darbas garantuotas.

612 S. Paulina SU
- (Town of Laks;

ir E vidaus.

:ambinti TA 7-9107

p

Kėgiiavimo varžybos vyks — ' 
Mount Hamilton Bowl, 1525,’ 
Stone Cdurch Rd E., Hamilton,’! 
Qnt Varžybų pradžia: 11T0 vai. j 

; ryto. Turnyro vadovas — Rimas 
i Sakalas, telf. (416) 561-6680.

Lėkščių šaudymo (Trap Shoo 
ting) pirmenybės vykdo Hnmil- ■ 
tono lietuvių žuklautoju ir me-' 
ežiotojų klubas “Giedraitis”, sa-1 

i vo nuosavoje šaudykloje, šešta-1 
j dieni, gegužės 3 d. Informacijas I 
j praneš ŠALFAS S-gos šaudymo 
j komitetas, kurio vadovas yra Ba- 
lays Savickas. 340 Dixon Rd. 
ui 2004, Weston, Ont. M9R 'IKI.
7T 7 7 • 1

Dalyviu registracija — krep
šinio, tinklinio ir ledo ritulio var
žyboms privalo būti atlikta iki 
balandžio 1 p d., o raketbolo, sta
lo teniso, kėgiiavimo ir šachma
tų — iki balandžio 26 d., šiuo 
- d resu:

Leonas Meškauskas, 54 Proc
tor Blvd., Hamilton, Ont. L81-I 
2M4. Telef. (416).544-2749.

Visų šių šakų smuilkios ins
trukcijos praneštos visiems spor 
to klubams Informacijų neturin-į- 
tieji ar norėdami jų papildomai 
gauti, prašomi kreipti Į L. Mes-} 
kauską ar i atatinkamos sporto! 
šakos vadovą. Į

Tolimesnės informacijos bus j. 
nuolatos skelbiamos.

ŠALPAS S-gos Centro V-ba

tavimas.- • ■ ■ • , 'A

3 Butų mūrinis su garažu.. Pelningas t 
pirkinys.

Didelis. gražiai įrengtas bungaloyr. 
Nebrangus.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd. St 

Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES
from $1 (U repair).

Also delinquent tax property.
Call 1-805 - 687-0000

Ext. GH. 9617. • 
for information. .

REPAIRS — IN GENERAL
Įvairūs laisymai

Parduodamas ligos 
laimės ‘draudimas a 

'. siems tš Lietuvos i 
kraštų. Kreiptis: j, / 
Inc Agency, 4651 S 
land Ave., Cliieagė,’! 
Tel. 312 523-9191. <

Dengiame ir taisome ' 
siu stogus. Už darbą 
tuo jame ir esame apc

ARVYDAS KIE
6557 S. Tęrfman Av 

| Chicago, IL 6062 

1434-9655 ar 737

•z

M. ŠIMKUS
Notary Public 

COME TAX SER VI

4259 S. Maplewood, Til. i -kJ

Taip pat daromi vertimai,. 
'škviptimaL pildomi piliety' 

šymai ir kitokie blank

i

■ 3

Y

>?■

NAUJA LIET. PENSININKŲ 
VALDYBA .

TAISO-DRO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO ! 
ER DŽIOVINIMO MAŠINAS

BEI KROSNIS. T
H&.'Tnan Dečkyi

' ,./£el. 585-6624 j

Praeitą savaitę įvykusam? Lie-Į 
.tuvių Pensininkų draugiojs susi-Į 
rinkime išrinkta šio sąstato yaU 
dvba: St. Vamagūnas J.Skeivys- 
EI. Pakeluirieinė Ant. Zautra J; 
Petrauskai.;.J. Skama. S. Dagys, 
E. Erčius ir J. Blažys.

o rh e įwnė r s :ti i sš c 
■ ■ A. *Zapoiis,: Agent- 

'Wi.’wrt st V
Everg. Psrk. III. ' e 

- ’ Ų S0642 X’2'4-J654 - '
-State yxj Casualty Con^i”y-' '

SIŲSKITE1 PINIGUS' '■ 

Į LTETUWA 
, L RUBLIS;

S1.S5'?;
: . ’ ’ . - f, • -• • ” 'I 

paskiriant perlaidą r ap- 
draudą) ;■ 

Mažiausieji perlaida 30 rub
lių.Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
:vvks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

mokesčiai pilnai garan- 
.1 n s ga usi te p a k v itavi - 

Jis teisėtas ir apdraustas. 
GRAMERCY 

Shipping Inc.
7 1 1 Broad St.

HELP WANTED — MALE-FtMALF 
Reikia Darbininky ir -Darbininkiv

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

— Sekr. George Shultz trečia- 
’dieni du kartu susitiko ;su prem- 
■ieru Andres Papandreou. Pasa
koja, kad pastarasis pakeitė nuo
monę apie komuniiit’ūš ir norėtų 
atvykti Į Washingtcna pasitarti.

GOVERNMENT JOBS.
$16;040 — S59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list
Advokatas ’ ■

sae ui for

L

Konjaky pasididžiavimą nuo 111
Imported Cognac, 80 poof. The Jcs. Gameau Co, LoursvUe. KY,

2212 WEST CERMAK ROAD ’• CHICAGO, ILL 60608

Peter Kazanauskas, Pres. Tel.; 847-7747 
?OUSS| Zo.i.ruc.rri.. 7-4 Thur.?-« >'1

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

i FOR COUGHS
I THERE'S NOTHING 

STRONGER WITHOUT A
I PRESCRIPTION!

snx rx ata:® k acaos a ss-sssc r< s; z: a. ss >

Ilgametis patyrimas -- sąžiningą^ iarhas 
;ti ruo*iate« Keliauti — kreipkitės 1 Lietuvis puatgap 

American Travel Service Bureau 
5727 8- Westom Ave-, Chicago, 111. SOSA-3 

Telef. 312 238-5787
- patarruirunrj uizw.ks.nt lėktuvu, mokiniu., lalrq keti©-!
(cruises), viešbučių ix automoolliu nuoma rimo rexervaci i-as; r'ird'uois-1 

ne idiomą draudimas; Organizuojame keliones j uietuvą ir kitus t-sktos; 
Sudarome iškvietimus yiminių apsilankymai Amerikol# ir teikiame lnfw- 
xsnsaxa Velioniu reikiisla.

* Taupysite skrisdami Chartered lėktuvais. Ui .eimv reserruoa rietu 
i sukam — on e« 45-60 dierm

PASSBOOK 
SAVINGS.,.

rtfl

HtM
<1 R*tM 

P*m5 on Savings

CorxxMji>><ž

0-**-*7 <^L*rtertjr

INCOME TAX SERVICE 
Pajamų mokesčiai

. Dsrbo valandos: Kasdien 
9 vaL ryto iki S vaL vsk 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
• SS4? West 63rd Stri 

ChJcass, HL 6OS2J

AT CXJJ 10W UTB

Turintis ilgų metų 
patyrimą

Pranas G- Meilė, CPA
2649 West 6-Ird Street

Chicago, Ill- 60629 <
Tel.: Raštinė — 776-5163

Namų — 636-5347

n

Miko šileikfo apsakymų knygr 
“Liucija” jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
nradžios iki II Pasaulinio kan. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

X
kyrnai, 184 psl. Kaina 85.

Gaunama “Naujienose” ir pa> 
jutnrių: 6721) So. Campbel)

Ave.. Chicago, IL 60629.

žJDVOKATŲ DBAUGD 

V. BYLAITIS ■ 
ir Y. BRIZGYSU 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. pop: 
Šeštadieniais pagal rusitir

WO6 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. £062$ 

TeL: 778-8000 •

-JOHN GIB Am 
Advokatų įstaiga.

S247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

TESTAMENT;
Tuo reikalu Jums gali 

padėti teisininke Prano į 
paruošta ir teigėjo Alpi 
WELLS peržiūrėta "Sūdt 
išleista knyga su legališk 
formomis. -

Knyga su formomis gi 
ma Naujienų acLminIsIrac

6 — Naujienos, Chicago, 8, IU. Saturday. March 29, 1986




