
GENOCIDO MUZIEJUJE TURI BŪTI MINIMA 
LIETUVA

Vašingtone, su JAV vyriausy- bendru susitarimu su parapijos
Lės moraline ir medžiagine para- klebonu rasti tinkamiausą spren
ma organizuojamas genocido mu- dimą.
ziejus, v^Oinamas Holocaust mu- 
ziejun’i.jĄmerikos Lietuvių Ta
rybos vricJovybė kreipėsi į mu-

Kai kard. Bernardin paskelbė 
pareiškimą., pasisakydamas prieš 
prez. Rcagano planuojamą para-

ziejaus organizacinio komiteto 
pirmininką Elie Wiessel, pi įmin
dama, kad tame muziejuje, mi
nint naciu sunaikintus žydus, tu

ntą sukilėliams Nikaragoje va
dinamiems 'Contras’, Alto pirm. 
Teodoras Blinstrubas laišku kar
dinolui atkreipė dėmesį, kad ne

ri būti minimi ir nacių nukan
kinti lietuviai bei kitų tautų žmo
nės, o taip pat muziejuje turi 
būti pavaizduotas ir Sovietų Są
jungos genocidas.

Negavus patenkinamo atsaky
mo, Alto pirm. Teodoras Biinst- 
rūbas tuo reikalu specialiu raštu

davimas parąmos tiems kovoto
jams tik didins pavojų Nikarago
je Įsigalėti priešingam laisvei ir 
religijai komunistams-

Kardinolas atsakė, kad specia
listų nuomonė, karinė parama 
ten nebus veiksminga. Specialis
tai mano, kad diplomatinis rpau-

kreipėsi į JAV prezidentą Rea- dimas, kokį organizuoja vadina- 
ganą, kuris pavedė Holocaust mos Contadora grupės valstybės,1

STALINO ANŪKĖ OLGA PETERS PASIEKĖ 
LONDONĄ, EIS MOKYTIS

Svetlana Stalinaitė atsirado Chicagos aerodrome, 
bet ir vėl dino;o O

muziejaus tarybai atsakyti Į tą 
raštą. Muziejaus vykdomojo ko
miteto direktorius Nicah H. Na- 
ftalin kovė 27 d. raštu pirm. T. 
Elinstrubui pažymėjo, kad šalia 
išžudytų žydų būsiančios pami
nėtos ir kitos aukos, jų tarpe ir
lietuviai, tačiau nieko tikro ne- 

“ .t > .

jeigu jos bus stipriai remiamos 
JAV, bus;daugiau sėkmingos.’ 
Antra, JAV tebeturi diplomat!- ; 
nius ryšius su Nikaraguos vy- ' 
riausybe. Pagal tarptautinę teisę, 
netinka remti ginkluotų sukilę- . 
b’ų veiksmus prieš vyriausybę,1
su kuria palaikomi diplomatiniai .

pažadėjo dėl atžymėjimo Sovię-Jryšiai. Vyskupai daro savus pa- (
tų Sąjungos genocido. Šiuo rei-j 
kalu turime išvystyti gyvą ak-’ 
ei ją, kad nebūtų užmiršta daugi 
tūkstančių komunistų išžudytų I 
lietuvių. Ręįkį ..rašyti . laiškus ‘ 
muziejau^^^|zatiSjg^s adre- j 
su: U- J-fdt<šausC ^Šttmorial

reiškimus Nikaraguos klausimu 
turėdami galvoje moralinius dės
nius, bet šie vyskupų pareiški
mai neturi Bažnyčios mokamojo 
autoriteto.galios, — rašė kardi

Baltijos Veteranų Lygos konvencija Kanadoje, Toronte, 
• < Nuotrauka St. Dabkaus

PRIARTĖJUS AMERIKOS LAIVAM^ CHADAFI 
IŠRŪKO I DYKUMAS

Užsieniuose veikiantieji agentai nepajėgia susisiekti 
terorizmo centru

■GIBRALTARAS Br. kolonija, centrą. Nespėja jis išeiti iš save
_ - -■ - ' I w

—- Iš Rytų Viduržemio ateinan-ž cemento apsaugotas rusies, pasi- 
čios žinios sako, kad Amerikos' girdo stiprus sprogimas. Pirmas

nos šviesos. Nespėjo jis užrakyti 
kilimui nustatytų sparnų, visa 
jo sėilir.ė, jį surišusi iškilo į 

i viršų. Lėktuvas leidosi pirmyn, 
c pats lakūnas, stabtelėjo sekun- 

; dei ir pradėjo leistis žemyn.

CHICAGO. Ill.. — Svetlana 
Sialiniutė trečiadienio vakare at
sirado O'Hare aerodrome, susi
žinojo su čia turimais pažįsta
mais, bet netrukus ji ir vėl dingo 
ii Čikagos.

— Jaučiuosi grįžusi namo, — 
. ji tepareiškė sutiktiems žurna
listams, bet tuojau išvažiavo pas 

į savo pažįstamus į Wisconsin^. 
Ten ji tikisi apsigyventi kurį lai- 

. ką ūkyje, kol susiorentuos ir su- 
• tvarkvs savo gyvenimą.

Svetlana yra Stalino duktė, bet i 
i ji atsilakė naudoti savo tėvo pa i 
f varde. Josios motina vadinosi 
Į Alilūjeva. ji negalėjo sugyventi ' 
Į su Stalinu. Tas 'pareidavo namo '■ 
Į ryte; kartais girtas, prie žmonos i 
Į kabinėjusi ir 'ją mušdavo, pik- 
j tais žodžiais kpliodamas. Aliiu- 
jeva negalėje • pakęsti Stalino j 
žiaurumą ip nusižudė. Motinom! 
mirtis tiek paveikė mergaitę. ■ 

i, kad ji nutarė .vadintis ne Stali
naitė. bet Alilųjeva..

kai ir gruziniškai.
Iš Maskvos atėjusios žinio- sa

kė, kad >ovietų valdžią nutarė 
išleisti abi moteris Į užsienį. So
vietų Sąjungoje jos sukelia val
džiai įvairių rūpesčiu. Nesugyve
no Maskvoje. Brežnevas jas iš
siuntė į Tiflisą, Gruzijos sostinę. 
Pradžioje jos sugyveno s tėvo 
ir motinos giminėmis, bet ne
trukus su visais susipyko. Jos 
susipyko ir su Gruzijos komunis
tų partijos vadais.

Buvo pasakojama, kad sovie
tų valdžia išleis abi moteris išva
žiuot: iš Anglijos, bet kai ten 
atvykę tiktai Olga Peters, tai 
tai vyravo įsitikinimas, kad so
vietų ‘valdžia Svetlanos neišleis.

Paaiškėjo, kad išleido ir ją. Ji 
sovietu; lėktuvu atskrido Į Ciu- 
rirtią. o iš ten šveicarų lėktuvu 
atskrido į Čikagą.

Svetlana yra 60 metu moteris. 
Ji jau susižinojo su savo vyru 
William Peters-

Council*' 2000 L ...;§tręęt 1% W. 
ri^ C.

20036. Būtų naudinga .šiuo Reika
lų kreiptis i v į savo senatorius 
bei kongresmanus..

LAIŠKAI KARDINOLUI

šv. Kryžiaus bažnyčioje, Či
kagoje, pertvarkant pamaldas 
atsirado pavojūs, kad lietuviš
kos pamaldos gali būti perkeltos 
i nelabai, patogų; laiką. Tuo rei
kalu Alto pirm. Teodoras Blinst
rubas pasiuntė raštą kard- J. 
Bernardinui, prašydamas, kad to
je lietuvių pastatytoje bažnyčio-J 
je būtu reikiamai saugomos lie
tuvių teises. T 1
Kardinolas atsiuntė Alto pirmi
ninkui raštą, užtikrindamas, kad

ATSILIEPĖ J NIKĄRĄGOS 
REIKALUS • /

Amerikos Lietuvių .Tarybos 
pirm. Teodoras Blinstrubas vi
siems Illinois senatoriams ii kon 
gresmanams pasiuntė . ‘ telegra
mas, kad paremtų- prezidento 
Reaganc pastangas gauti-lėšų ka
riaujantiems dėl demokratinės 
laisvės Nikąrigcs sukilėliams.

Atsiliepdami Į telegramą, Al-, 
tni atsiuntė raštus kongresmanai 
Frank Anhunzio, Philip M. Cra
ne, Marty Russo, ypač plačiai tą 
reikalą savo rašte Alto pirminin
kui palietė Čikagos kongresma- 
nas William O. Lipinski, pažy
mėdamas. kad dabartinė Nikara- 
gos vyriausybė yra Sovi°tų Są-

lakūnai visiškai išardė pulk. Mo-1 
hometo Chadafi ryšius su savo; 
agentais įvairiose pasaulio v’e-' 
tose.
Pačiam Chadafiui dingus iš Tri- Į 

polyje buvusio centro, nutruko 
visi radijo ryšiai su Chadafio ( 
vadovaujamais teroristais.

Kada Amerikos lėktuvnešiai 
priartėjo prie Sirtės įlankos ir 
pasiekė Chadafio nubrėžtą mir
ties liniją, tai Chadafi nepajėgė 
užmigti. Jis nujautė, kad šį kar
tą Amerikos karo laivai gali ap
šaudyti Tripolį ir palaikyti į jo

kongresmanas John E. Porter, 
paprėždanias. kad Nikaragos vy
riausybė laužo savo duotus lais
vės pažadus.

IsSKI AIDS SOVIETŲ 
PROPAGANDĄ ,

Šv. Kryžiaus bažnyčioje nesie
kiama naikinti lietuvišku pamal
dų, tik stengiamas suderinti su 
parapiečhj sielovados reikalais. 
Kardinolas pažymėjo, kad yra 
pavedęs T Čikagos lietuvių sielo
vados vadovui kun. J. Šarauskir

jungos įtakoje kovoja prieš Baž
nyčią. areštuoja katalikų veikė
jus, uždarinėja nepiįklausomus 
žinių šaltinius^cenzuruoja vieti
nį dienraštį “La Prense”. ruošia 
teroristus veikti įvairiose pasau
lio šalyse. Panašiai atsiliepė ir

JAV - Sovietų Sąjngos santy
kių ir pasikeitimų centras Čika
goj e? miesto bibliotekos kultū
rom rūmuose, suruošė eilę paskai
tų apie Sovietų Sąjungą. Kovo 
24 d. du paskaitininkai kalbėjo 
apie religiją Sovietu Sąjungoje, 
išryškindami ten esančias, laisves. 
J paskaitą atsilankė ukrainiečių, 
latvių, gudų išeivijos patriotai, 
o taip pat rr Alto informacijų 
direktorius kun. dr. J. Prun>kis. | 
savo klausimais išsklaidė paskai
tininkų propagandines miglas, 
atkreipdami dėmesį į religinę’ 
priespaudą Maskvos kPntroiiuo- I 
jrmu.csc kraštuose.

Alto Informacija I

KALENDORĖLIS

kelias minutes jau girdėjosi kul
kosvaidžiu balsai, saugojantieji 
artilerijos lizdus ir priešlėktuvi
nės patrankos.

Chadafi išėjo ne vienas. Jį ly
dėjo 3 karininkai ir grupė kul
kosvaidžiais gi nkluotų jaunuo
li ų. Jeigu, kas būtų bandęs sustab 
(lyti pati Chadafį, tai kariai buvo 
pasiruošę. Pats Chadafi balia 
turbina apsiraišiojęs galvą, kak
lą ir veidą. Trys karininkai buvo 
užsimovę smėlio spalvos “šlia- 
pas” 1į- hetpalčius. Dykumoje i 
užsidengus galėtų rarmai gulėti, 
kol lėktuvai praskrenda.

Iš namų ištrukęs Cradafi gir
dėjo, kaip viena bomba po kitos 
kėlė į viršų stipriai įrengtą te
roristų štabą. Girdėjo jis žemyn 
besileidžiantį ir švilpiantį sprau> I 
mini lėktuvą, o netrukus jį pa 
siekdavo sprogstamos bombos I 
garsai- Ten buvo likusi vi>a joj 
šeima, žuvo pačioje giliausioje 
rūsies vietoje paguldyta duktė, 
ir dn prieaugliai sūnūs.

Buvo pasklidusi žinia, kad ne
begrįžo vienas didelis bombone
šis. Buvo skelbiama, kad ji> pa
siekęs Ispanijos pakraščius nu
sileidęs žemyn ir bandęs pasiek- 
t Zarogozą. buvusį JAV aerod
romą. Buvo pasakojama, kad jis 
praskrido Zarogozą ir artėjo- pru< 
Rotos aerodromą, esančio centui 
nėj Ispanijos aukštumoje. Bet į 
jis Rotos nepasiekė.

Ispanai labai atidžiai apžiūri
nėjo visas kalnų pašlaites bet 
niekur inkio lėktuvo nerado. Is
panų radijas įkinkė ne vien vals 
lybės tarnautojus, bet ir krašto 
gyventojus. J darbą stojo visas 
Rytu Europos blokas Ispanijoje, 
bet niekus JAV lėktuvo nerado 
Nerado todėl, kad jo ten nebuvo.

Nebegrįžo i lėktuvneši vienas 
Amerikon naikintuvas Jam be
sileidžiant mesti bomba< nuredy-,

Staiga jis pamatė didelę švie 
j są. Jam buvo aišku, kad jo lėk- ’ 
; iuvo motoras sprogo, nubliuro, 
! o žarijos pradėjo kristi žemyn. • 

Savo akimis jis matė savo lėk
tuvo sprogimą ir šviesos kritimą ; 
žemyn.

Lakūnas buvo patenkintas, ; 
kad laiku buvo išmestas iš lėk- f 
tuve. sėdynės parašiutas atsida
rė ir leido jam sekti sprogusio 
iektuvo žarijų kritimą.

Aukštumoj jis matė ne vien 
žėrinčias krintančio lėktuvo ža- , 
rijas, bet Rytuose jis mate rm-’ 
šviestą padangę. Jam buvo aišku, 
kurioje vietoje tekės saulė. Pir
mieji josios spinduliai apšvietė • 
padangę. Žvilgterėjęs į Pietus, 
jis matė žaibuojančius šovinius •

1974 metais ji atvyko į Ameri
ką ir ištekėją už architekto Wil
liam W. Peters, susilaukė dūk- j 
Lės Olgos, bet vėliau su juo ne-į 
galėjo sugyventi. Persiskyrusi su j 
architektu, ji vėl vadinosi Ali-j 
lujeva Amerikoje ji išgyveno 17 j 
metų. Pilnoko kalbėti ,ahgfiškai. ’ 
Chicr.gc^^t.stUifcūsi scnusT; save v 
i ažįstaraįįsį, jt*labįū nu-sižftiaugė 
ir parciskėl kad jaučia>i?-v kilių ! 
namie^ji. niekam repasakė,. pas ‘ 
ką ji ršyąžiayu<i. k :k rast i niūkei 
negali įo£ pasiektu

Trečiadieni i Londoną atškri-' 
do jos dųkjė Olga Peters. Ji p: - 
reiškė, ka(l ji pasilikdami . mo-, 
kykloje, kur mokysis literatui os’. I 
gamtos nieksią ir praktškus da-7 
lykus. Ji kalba angliškai, rusiš--

— Iki-trečiadienio vidudienio 
Chadafi dar nepriartėjo p;ie ra
dijo ir netarė nė žodžio, h t ar
timieji tvirtina, kad jis g \ s ir 
nesužeistas. * <

— Nkū’garet Thatchcr leido 
Atmerkęs lakūnams bombai duoti 
'Jt-rc;c c< htn> Libijoj P ancū-, 
-7V.-premjeras.uždraudė į-kr^ti į* 
Fraiv “viją/

— xtasakojaima, -k,H I/b- t? 
imžudvri -3 britų pd-cč'.u. kn- 
Ciics a-iybė* fan: iški -n.. vd- 
munai..

lakūnų išgriautus teraro centrus.

Balandžio 19 
Namgaila.

Saulė teka 6:(

šiltesnis, gali

du. — Simonas,

)5, leidžiasi G:35 

palyti.

! toje vietoje, lakūnas nujautė, 
'kad jam pataikė priešlėktuvinei
patrankos raketa. Lakūnas pnjė-

1 gė paleisti bombą ir iškelti lėk 
tuvą į jūrą. Jis pasako lėktuvai 
kilti auk^lvn. bet sužibo raudo- 1

ir sprogstamas bombas. •
Netrukus ji> įžiūrėjo neuidc lę * 

Lampedazos salą, i kurią vėjelio 
pučiamas parašiutas nešė ir jį 
patį. Jis nebuvo tikras, ar para
šiutas nasieks žemę. ar nuleis 
j; i vandenį. Į

Trečiadienio vakare laivyno 
vadovybė paskelbė, kad i laivą 
nebegrįžo vienas lėktuvas. Ne
begrįžo ii’ jame b’.vę lakūnai, 
kap. Poni P. Lorence ir kanjo
nas Fernando L. Ribas — Domi* , 
nici. Jiedu skrido F—111 lėktų-, 
vu, kuru snrogo S'rtės nadan-* igeje.

Chadafi 2 diena. ir 2 naktL 
pragulėjo dykumoje, 60 mylių 
atstūmėję nuo Trųjoho. Jį dre
bulys krėtė dieną ir naktį.

— Tripolio gyventojai vaikš
čioja po Tripolį ir stebisi kaip 
Amerikos lakūnai galėjo taip 
tiksliai pataikvti i penki- Tripo-, 
lio teroro centrus.

Nepaliete nė vieno greta bu
vusio namo, bot Chadafi centrus 
išg/iovė. c vėliau .akmenimis už 
vertė.

Chadafi nė vimu žodžiu ne 
prasitarė apie terorą prieš ame- 
rikiccius. 1)01 kalba ao;e lab’jvs 
gymmą. i

Amerikiečiai išvažiuoja iš 
Sudano nes dabartinė VA’riausv- 
hė neąxijėgs apsaugoti ju.

— Penktadienį aukso vienos 
urrijos kaina Luvo £311.00.

Amerikos transįmrto lėktuvai vežė maistą, 
žius ir anglis rusą apsuptiems Berlyno gyvento;



Kęstutis Radrilėnas

SUKAKČIŲ KARŠTLIGĖ

.: Palietė ir mūsų išeivijos, atsiprašau —tremtinių am
basadorius- Su nepaprastu entuziazmu buvo paminėta 
Vilniaus Uiuvęrsiteto sukaktis. N e vienas iš mūsų ten 
paradavo raudonų vėliavų pavėsyje, kartu su krašto pa-

• vergė-’ai0.. Ką gi, kur raudona — ten gražu. O raudonos 
....spalvos tik bulius ii- buržujus nemėgsta- Taip jau teigia 
"“mums mūsų liaudies išmintis....

Sugrįžę iš Vilniaus, pradėjo reklamuoti Kazimeiri- 
metus. Na, žinoma, jam ir vėl pavedėme

- u .Lietuvą.
Šiemet suėjo dešimtmetis, kai buvo pasirašyta He>- 

sįjįkv^e 3a-kių valstybių apgavystės aktas, kuris Įteisino 
^sbiiėtinės imperijos sienas ir tuo pačiu pateisino grūdi

ngą į gulagus ir Psichines ligonines visus tuos, kurie ko- 
.ų.vpja už tas žmogaus teises. Ir, šį sukaktis — autiameriki- 
..„,nė pompa už “gėdos sienos” buvo triumfališkai 
• > - paminėta.

Dabar jau ruošiamasi- paminėti Lietuvos krikštas, 
*_ ri *’- * > i rr J ' * f '1 .

. .kaip lenkų nagaikininkai mužikus krikštino- Prie to- ti- 
' “.kėkime, kad bus nepamiršta paminėti ir Liublino’ 

Unija....
Iš to visi gali suprasti, kad lietuviai yra ne

maršus- Ypatingai keliaklupčiauti svetimiems.
.. . Deja, jokiame parengimų-'kalendoriuje neužtikau, 

kad būtiį ruošiamą LIETUVOS NEPRIKLAUSOM Y- ■ 
—•■•BES. LAIDOTUVIŲ sulaktis^ Nejaugi taip ir praeisi-j 
--’•■me tylomis nei nekriuktelėję? Vis mėgstam kaltinti Ame-/ 
■'•• rik, kad Lietuvą pardavė sovietams. Taigi ■ žvilgterėkim

į. Savąjį paskutinį’vyriausybės kabinetą- I
Tai viena medalio pusė/ _

- Atvertę, antrąją medalio. Pusę, pamatysime, kad tie, 
kurie entuziastiškai priėmė sovietų reikalavimus, pil

amieji'pateko į L. Berijos enkavedistų nagus.- Simpatijų 
"“'neužsitarnavo. Mauras pareigas'atliko-

M. ŠILEIKIS ŪKIO DARBAI

NEDERA DEGUTUOJI HARRY 
TRUMANĄ 7

WASHINGTd^t D. C.' — Ge
nerolai, aukštesnieji karininkai, 
departamentų sekretoriai veng
davo eiti pas Ttumaną, ne< jis 
duodavo jiems velnių. .

Plepėjimai pasiekė prez Trii- 
mano ausį. Jam nepatiko tokie 
gandai, neturintieji jokio pag- 

■ rin.do. Pats Trumanas į velnius 
netikėjo, jis neturėjo ir kitiems

, duoti negalėjo.
į — Atsakingiems pareigūnams 
, aš jokių velnių neduodavau, — 
I pareiškė prez. Trumanas, — Aš 
i jiems pasakydavau teisybę, o tei- 
] sybė jiems atrodydavo tikra pek- 
' la. ~ ' šri

f pJkkjte jav taupymo bonus

FELIKSO VAITKAUS 
ALBUMAS

Taigi, atkreipkite tinkamą/dėmeąį, kultūrinių ryšių j 
--puoselėtojai:- Vilniaus parodų lankytojai, parodų re'n- ’ 

; 'gėjai, Kapsųkinių kursų klausytojai, tarybiniams - “me.-. 
•' hihinkamsA. koncertų-rengėjai iri visi: kiti;bvi'ešŲdr slapti 

“porųčikai”/— !
-ta, visų kaulelius vienodai nulaižo. ' i .

-J * * » S

i - Nepriklausomybės laidotuvių, rytą J

Paskutinis' posėdis Pi-ežįdentūroje, Lietuvos \ 
Z Ministru 194Q m, birželio mėn. 15 d.

*■ ■ ‘ j s

Kremliaus" meška amnestijų nepripažis

I O
.S

'O
. 1 I’.Uiv

 '

Prieš auštant birželio penkioliktos rytą, 
Sukilę iš miego ministrai frakuoti.
Į posėdi rinkos valandą jiems skirtą, 
Net Kryžiais ir laipsniais kariai dekoruoti— 
Autoritetą Vado likviduoti—

Ultimatumas buvo griežtas rusų: 
— Skučą, Povilaiti teismui atiduoti. 
Darnią vyriausybę sudaryti mūsų. 
Kiwi sugebėtų su jais kooperuoti 
Ir Įgulų skaičių rusams neriboti.

Padėti pramatęs krašto Prezidentas \ 
Sako:—Jie grūmoja Laisvei Lietuvos. 
Galima svarstyti tik antrasis punktas— 
Pakeist vyriausybę siūlomą Maskvos, 
Kad ji tik tarnautų žmonėms Lietuvos- 

—Mūs' aukščiausias tikslas,—tęsė Prezidentą;
— Būkime vieningi, nepameskime viltį. 
Laisvės idealas principas mūs šventas; , 
Kritusius už laisvę negalim apvilti, 
0 tik jų pėdomis ginklu kraštą ginti. į

Energingą kalbą čia Bizauskas tarė: j 
— Aišku, antrą punktą siūlote svarstyti. 
Įgulas jau turim, blogo nepadarė, 
Jei padidint prašo nėr čia ko ožiuotis — 
Skučą. Povilaiti teismui atiduoti! \

Į tai Prezidentas griežtai jam atkirto:
— Galėsi Įkalint Įsakais Maskvos, / 
Kai tik mano vieta bus Tamstai paskirta.
Jie mūs’ pareigūnai, sūrius Lietuvos, 
Kokią teisę turi Kremlius teisti/juos!?

Peržvelgę Ministrų “kilnius” komentarus,

* Nature’s Remedy.
for OMU OVtIMCHT XLUff Of CO^S^TA DOV
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Jų meilę Tėvynei sąvokų miražus,
Kam -čia. kelti ginklą prieš..nuožmius barbarus,
Jaū'tėka “saulutė” iš Kremliaus vitražų,

v Nešą1 “taiką/ laisvę” ir pažadą gražų....

Jų tarpe despotas rado fariziejus, 
Besielius, veidmainius, be garbės savos;
Taip-naiviai sutikę isileist engėjus,
Kad laisvę užgniaužtų jaunos Lietuvos, 
Be protesto notos! Be šūvio! Kovos!

Ponui Žemės Ūkio Ministrui pagailo
Puikius krašto ūkius, derlius sunaikinti-
— Rusai čia užėję, juk nelups mums kailio,
Siūlau- visus punktus ištisai priimti--
Kam čia mums kariauti, kam laiką gaišti?..

— Gynimasis sunkus, trumpas, nesėkmingas,— į
Rimtai tamprotavo Ministras Musteikis, į
— Bet jis ateityje tautai bus reikšmingas,
Siūlau pasipriešint šiam bandymui rusų— Į 
Slinktis apgaulinga gaubia žemę mūsų...

— Dabar.—sako.—turim vos tris bazes rusų, 
suverenitetas mūsų suvaržytas
Nors- dar šeimininkais esam krašto mūsų, 
0 kai užims Kauną, strategines vietas, 
Tada Lietuvėlę valdys jau sovietai!.... ■

0 Susisiekimo Ministras šiai krizei:
. Pavojui ištikus, konfliktų reik vengti.
Pasitraukt prie sienos visai vyriausybei. —
Taip Krašto Gynyba siūlė pasielgtu....
Į protėvių žemę! Į Rytprūsius žengti....
Prie progos Bizauskas, gavęs tarti žodį.
Pirmininką Merki užpuolė piktai:
Būk jis sumanumo savo neparodęs, 
Rusams prielankumo trūko kaip tiktai.
—Ko nerezignuoji?—Užklausė griežtai?!

Ir čia pat pridūrė—Kvieskime Raštikį, 
Tautoj populiarų — priimtiną Maskvos. 
Ne koki rėžimo išauklėtą rikį 
Tegul jis sudaro valdžią Lietuvos — 
Ginčus tarp valstybių išspręs be kovos—

Mat. Merkys gavęs užmetimą:
— Atleidot Raštikį, mums palankų vadą, — 
Tokį Molotovas daręs jam spaudimą.
—Grobia mūs’ kareivius, suktas kvotas veda, 
Tai pasekmes blogas jūsų kraštui žada....

POSĖDŽIŲ PERTRAUKA *•

L V (Laukta;’ atvykstant.buyusid ijgambeįę Kayįuo- 
’ f \ '• mėmės \ ado ’div. gem Stasio Raštikio')- M«-

g, Prezidentui salę laikinai apleidus.
Bizauskas vėl tapo genijų pedantu: 

—Ech mus’ generolai’--Tiktai dėl paradų— 
'Nesiryžta -keisti griūnančius kamantus, 
IR NUSIKRATYTI--—Suprask, Prezidentu....

Pusbalsiu vapėjo keist autoritetą, '
Ir parlamentarizmo sugrąžinti raidą--
— Iš naujų idėjų kursini paritetą,
Su draugais maskviniais pagal naują gaidą,
Mes švogerių žemei, pakeisim veidą!
Gavosi prislėgta ir nejauki, tyla, •
Kai toks pareigūnas, tragišku momentu. 
Su tokia vylinga idėja iškyla.
Kiekvienas nustebo jo gestu nelemtu,
Bet nei vienas nedrįso pareikšti komplimentų.....

Raštikiui atvykus Į prezidentūrą, .
Bizauskas pirmasis čia pat instruktuoja.
Grįžęs Prezidentas tęsė procedūrą:
Aiškino, kad rusai griežtai reikalauja 
Sudaryti krašto vyriausybę naują- 

—Ar Tamsta sutiktum,—klausė Prezidentas,— 
Sudaryti naują Ministrų Tarybą?
—Jei neužvetuos tik Kremliaus prezidentas, 
Sutinku priimti Premjero tarnybą — 
Valstybinio masto vyriausią žinybą.
Taip abstrakčiai tapęs galva vyriausybės, 
Buvo Prezidento konkrečiai užklaustas, 
Kaip naujas Premjeras Lietuvos valstybės: 
—Ar principas Laisvės, mūsų tikslas šventas, 
Be kovos, be šūvio rusų bus užgniaužtas?

Raštikis atkirto kariškai ir drąsiai: 
—Gintis nėr paruošta kariuomenė mūsų! 
Būt savižudybė priešintis tai masei, 
Priimt visus punktus pasiūlytus rusų! 
Tuo noriu atkreipti dėmėsi Čia jūsų.... 
Čia ir vėl Bizauskas šoko, kaip Įgeltas: 
— Greičiau visus rusų siūlymus priimti! 
Dėl raudonarmiečių dingimo Įveltas 
Visas mūs’ saugumas! Ar verta to imtis? 
Tuoj prokuratūros kvotas panaikinti....

. . / ’ - /.‘.v* <3??;
. - - fc..

Antrojo . transatlantic/ skri- 
1 diriao 50 metu sukakfiės/proga

I uš išleistas specialus leidinys 
! albumas. Kaip. žincme,-'šį:«kridi- 
j mą atliko-Amerikos lietuvis. įeit. 
[Feliksas Vaitkus 1935 m. rugsėjo 

. 21-22 J ? 'Į . ■

Albumas bus 8 1/2 x Įl. colių 
formos, spaus.dintas ant geresnės 
rūšies popieriaus; Įrištas T kietus, 
meniškus viršelius " su aplanku, 
ir turės apie 200 psl. Jį paruošė 
inž. E. Jasiūnas, aktorius prieš 
dvejus metus išleisto Dariaus* — 
Girėno albumo. Tekstai ir nuot
raukų paaiškinimai bus ąhglų ir 
lietuviu kalbomis. Albumą lei
džia tas pats komitetas, kuris iš
leido ir Dariaus - Girėno albu
mą. Rankraštis ir vaizdinė me
džiaga jau yra atiduota M; Mor
kūno spaustuvei Chicągoje.
_Visuomenė yra kviečiama- al

bumą nedelsiant užsisakyti/ ko
mitetui prisiuhčiant 20’U. S. 
dol. adresu: •' " .

F. Vaitkaus Albumo Komi
tetas,

c zo J. Kavaliauskas
6437 S. Washtenaw Ave.
Chicago, III 60629i ' >
At'-iuntusieji 25;.dol ar dau

giau, bus laikomi garbės/prenu- 
n<-!7itoriai. Visu prenumeratorių 
sąrašas bus atspausdintas alba
no pabaigoje. ,

F. Vaitkaus Alkumo'Konū-tas

WISE J

— Kelis kartus siūliau:—Ištikimi būkim 
Laisvės idealams Tėvynės savos.
Stokim Į kovą! Išlikim ar žūkim!
Taip jau deklaravom tautai Lietuvos, 
Kad nė pėdos žemės be kraujo, kovos L...

— Nuomones išklausęs keleto čia Jūsų, 
Jaučiu jos paslydę Įtakų keliais — 
Dar nepasiruošę ginti krašto mūsų? — 
Kur dingo didybė?.... Kur tautos šaukliai?! 
GęĮšta paskutiniai laisvės švyturiai-- 

u- —

Lkrtt t** et disvnoMr I
C į one? a day. afįer tn* 5 r- 

' "etninę are čir" z

(Bus daugiau)
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i KANADOS. BALTIEČIŲ KARIŲ — ŠAULIŲ
K Sėkmingas suvažiavimas

į ■ . S ’
Šiais metaisJCauados Baltječių 

Veteranų Lygos .suvažiavimas, 
Įvyko kovo mėn. 15 d , Toronto 
Sėtuvių namuose, vKaL, atžvil- 
kiais buvo gana sėkmingas. Su
važiavime dalyvavo ir sveikino 
daug žymių Kanados valdžios 
pareigūnų bei Kanados kariuo
menės atstovų.

Įnešus vėliaya's, karių buvo 
16. šios Lygos jpirmininkas St. 
Jokūbaitis pasakė trumpą ir rei
kšmingą suvažiavimo- atidaiymo 
kalbą. Prasmingą invokaciją skai 
lė kurir A. Simanavičių-.. Po to, 
prie pirezidiumb' štalb buto at
nešta naujai įsigyta graži šios v' - 
tėrr nų lygos vėliava, kurią kun. 
A.' Si manavičiusj pašventį no. Vi
sų trijų tautybių’-atstovai pasira
šė vėliavos šventinimo aktą.

Suvažiavimui vadovavo lygos 
pirm. St. Jokūbaitis, kuris pri
statė dalyvaujančius garbės sve
čius: Senatorių Dr. S. Haidasz, 
kultūros ir pilietybės reikalų mi- 
nis'terė LI Munro, . Ontario par- 
lamęritarąfY. Šhymko, Kanados 
karinio štabo generolą B. Legge, 
Toronto kareivinių —• York Ar
mouries — viršininką pulk. A.. 
Stevenson, buv.'ministerį ir Ka
nados transporto k?jos pirm. J. 
Munro, Toronto miesto vald. ats
tovą B. Grys, Estijos konsulą L 
Hęirisoo, Latvijos ’ konsulą' Dr. 
Upeniekš, buvusius Kanados 
parlamento narius, j. Flisš ir K. 
Robinson, Laisvojo pasaulio len
kų - vengrų federacijos atst. S 
D'omzaI Kanados Lietuviu Bend- 
rusmenės krašto vald. vicepirm. 
IHStep.aitį',' Pasaulinės estų lais
vės -kovotojų federacijos pirm. 
A.'-Jurs, K.L.B. ‘ Toronto apyl. 
v-bos pirm; Vaičiūną, estų - ame
rikiečiu centro vald. atst R. Tra- 
IJa ir Detroito, LŠST jūrų šaulių 
vad. M. Abarių, “Vilniaus” šau
lių rink. Kanadoje pirm. J. Šiau- 
čiulį ir kt.

Pagrindinę šio suvažiavimo kai 
hąLpasikė, kultūros ir piliečių 
reikalų ministerė gerb. Lily Mun- ’ 
ro. Jos kalba buvo, palydėta gau
siais plojimais. Po to, sekė suva
žiavime dalyvaujančių garbės 
svečių sveikinimai. Jie visi, be 
išimties užgyrė gražią Kanados 
Baltiečių veteranų veiklą, ypač 
j u ryžtas, kovoje yjž^Bąltijos pa - 
vergtų tautų'jldIsye^jatstatyma. 
Suvažiavimo pirm. ŠE Jo&ibai- 
tiš taip pat pristatė visų šiame

stivržiavinie dalyvaujančių šau
liu - kariu “Ramuvėnu” estu ir 
latvių dalinki pirmininkus.

Rašfu šį suvažiavimą sveikino: 
Kanados Ministeris pirm. B. Mu
lroney, Kanados Karlų - Vetera
nų Ministeris G. Hees, Kanados 
krašto apsaugos štabo generolas 1 
G. Bell, Kanados Daugiakultūri- 
nių Reikalų Ministeris O. Geli- 
nek, Kanados parlamento narys * 
A. Witer, Ontario teisiniu veika- , 
lų k-jos pirm. pulk. J. Brei- . 
thaupt, Kanados krašto apsaugos į 
štabo viccadmirolas N. B. Bro-. 
deur, St. Butkaus šaulių kuopos ' 
pirm. V. Tamošiūnas, iš Detroi
to, JAV.

Suvažiavimas priėmė labai į 
reikšmingą rezoliuciją, kuri bu- j 
vo pasiųsta, Kanados ministerim ( 
pirm. B. Mulroney, užsienio rei- Į 
kalų minint. J. Clark, Kanados 
parlamento opozicijos vad. J. Į 
Turner ir daugeliui parlamen-i 
tarų.

Sugiedojus visu trijų Baltijos Į 
tautų himnus, buvo išneštos ve- j 
liavos ir' tuo baigta iškilmingoji > 
šio suvažiavimo dalis. Po to sekė 
1 vai. pietų pertrauka — vaišės, 
kuriose dalyvavo ir suvažiavimo 
garbės svečiai-

fAntroji suvažiavimo dalis pra
sidėjo filmo rodymu, 
metais, Kopenhagoje — 
je, Baltiečių-surengtas prieš So
vietų Są-gą tribunolas ir laisvės 
žygis laivu Baltijos jūroje. Pa
aiškinimus davė, šių Įvykių da
lyve _ _
litą rodė, V. Čitiplinskas, 
jaunos kartos atstovai. Po to, se
kė Lygos pirm. St. Jokūbaičio ir 
kitų pareigūnų pranešimai, Įvai
rūs pasiūlvmai. diskusijos iy kt. _

6 -irt rt .... i kotarpio, nei tautininku vakizicsSu vėliavomis suvažiavime Ga- r
. . m x th- Nors ir įkalintas jis galėjo laisvaiIvv'av’O: Toronto VI. Futvio sau- -. ■' y J

i • £<-d 1+;,- i susisiekti su savo seimą, drau-liu kuopa ir Baltijos jurų sau-j . . , , ,
c u .. v r i eais ir bendradarbiais, gale'o Dūliai Vilniaus • šauliu rin.-mne. I ■- . .

ir TvT- j ’-Ji,- v-r. rt ti lankomas  ,dr visa tai atspmde-Kar- Mindaugo saulių kp. is 1 1 1
Montrealio, iš Hamiltono DDK 

■Algirdo šaulių kp., ir Hamiltono 
‘Ramovėnai’, iš St. Catharines P. 
Lukšio šaulių kp. ir St. Cathari
nes “Ramovėnai”, š Dehli DLK 
Gedimino šaulių kp. Kanados es
tų ir latvių karinių organizacijų 
vėliavos ir naujai įsigyta — paš
ventinta šios lygos vėliava. Vi
so 16 vėliavų.

. šiš’:suvaži avimas buvo gerai 
Į,suorganizuotas ir gerai pavykęs. 
I Jis atliko sėkmingą darbą Baltie-

Balandisk unienė

m įšventintas 1953- 
lŪMi žiniomis tai jau 

į r.šamta?. šiemet Lietuvoje įniręs 
kunigus. Lietuvoje jau daugiau

I k..ip 159 parapijų yra palikusios

R. Andrikonis Gavo V'zq

Vilnietis ckoncrr’stis Ričar
das Andrikonis, kuris lapkričio j 
15 dieną Marselio tieste Praneli- , 
gijoje pasitraukė iš sovietime l?i- | 

i ve ir pasiprašė politinės glebes. ; 
i reseniai gavo amerikieč'ų vizą1 
ir yra pasirengęs artimiausiu lai- j 

į ku išvvkji Į Jungtines Amerikos 
i Valstijas. Ričardas Andrikonis 
i vra 35 kerių metu amžiais. Vil- 
i niuje ėjo aukštas pareigas mies- 
l to Vykdomajame Komitete. Pa- 
; sirinktisi laisvę lietuvį pabėgėlį j 
Prancūzijos policija iš M;.rst!*j. 

j tuoj perkėlė į Paryžių, kur jis, 
! iki šiol gvveiio. vietiniu lie.n- ; 
vių ir prancūzų rūpestingai glc- j 

, bojai nas.

NEIEŠKOKIM I

Naujosios Vilties 18 nr ii visoj Sytas tik dviejų z 
eilėj straipsnių Dirvoje, prisa
kančiu dėl A. Masonic atsimini- 

'• inu iš nepriklausomos Lietuvos 
Tai 1985 ' laikotarpio, buvo gana aštrokai 
Danijo- j kritikuojamas atsiminimų aute- 

! rius, ateitininkai ir karts nuo 
karto gerokai užkabinti lietuviai 

1 krikščionys demokratai. Mūsų 
nuomonė, kai kuriei pasisakymai 

"rt"’ .. e. ., "t,„„Irt ’ h’H I buvo nereikalingi- Nemėginda- yve p-le Sigita Bersenaite. J? ii-! y
abu mi ginti ar teisinti p. Masionio 

1 nuomonė, kad jo atsiminimai bu
vo perdėti. Atrodo, kad p. Ma
sionis tikrai nenorėjo suniekinti 
nei nepriklausomos Lietuvos iai-

jo jer atsiminimuise. Straipsnis 
Naujojoje Viltyje kažkaip nesi
derina su šio gero žurnalo linija 
ir turiniu. Gal dėl to jis pasira-

Į čių fronte už pavergtu Baltijos 
Į kraštų laisvę.
i ' - - f i i Dalyvis

2759 W, 71st
s

mi

ši kartą mus labiau domino pa- 
įsakiusiųjų visiškas sutapatini

mas ateitininkų ir krikščionių 
demokratų. Ties.’, didelė dalis 
ateitininkų dalyyavo krikščionių 
o ome kratų veikloje arba ją rė
mė. Tas išplaukia iš ju ideologi
jos ir pasaulėžiūro-. Daug kas 
tebemato, kad sąmoningas ateiti

kė žinomus raitelius Z. Šarką.
Klimovą ir kitus-

statoma nauja mokkla

..užeikit. >->e, u.nijaj; ant* gy\3- 
na-mojcme kvartale riatama to
ji \ J. i’ė mokykla, b?n? pati 
g’ i "Jausią ir inoiierniuasia raj >- 
re. Ją srtaro 1231 violų karpiu 
s: . aktu salė, valgykla, sporto 
salė plaukiojimo baseinas.

"Tiesa” rašo, kad š ;rs mokyk
las statyboje yra nemaža prob
lemų, (Irt i Msrlikę. Pirmu kar
ti. rajūne via naudojamas klijuo
tos medinės konstrukcnos.

skirtumų Įvairiais klausimais kas Į 
yra būtina demokratinėj sant
varkoj, bet mes labai sutariam 
visuose mūsų bendruose darbuo- j .
se. Mūsų visų tikslas yra laisva 
ir nepriklausoma Lietuva. Tam 
atsiekti mums atrodo geriausia 
priemonė sutartina veikla VLI- 
Ke ir' ALTe ir tam visi skiriam 
daug energijos, laiko ir išteklių.

Mums teko artimai pažinti ke
letą Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
pirmininkų ir su jais artimai 
bendradarbiauti, o taip pat ir ne- 
maža skaičių iškilių Tautinio Są
jūdžio veikėjų, kuriuos : slęa&>. 
r.ie tikrais lietuviais patrijbtais,'- 
praktikuojančiais krikščionims ir

Nauja Premjera —

j Trečiąjį kaną Kauno valstibi-
1 niame teatre pastatytas F. Leha- 

ro “Grafas Liuksemburgas”. Re
žisierius V. Staknys, dirigentai 
S- Domarkas ir A. Kievišas, dai
lininkė G. Riškutė baletmeiste-

! ris ž. Smirnovas ir chormesteris 
K. Plančiūnas.

FESTIVALIS “VAIDINAME 
DARBININKAMS” V

Festvalis ‘Vaidinam,? darbi
ninkams” Kaune rengiamas jau 
10-ta k utą. J; nu- dalyvauja rcs 
pub’rtns dramos ir lėliu teatrų 

kolck '.y vai.
Ak.-icci?.i. režisieriai, teatro kri 

tikai pat .ves gamybiniuose ko
lektyvumą?, suspažins su jų pa
siekimais, papasriks apie savo 
darbą, konsultuos Įmonių savi
veiklininkus.

“E. L.”

. > LITERATŪRA. Trnrvių Htentūrcs, meno h? mcžsžt 
m* m- metrsitl*. Jam® yrt vertingi, niekuomet netenrią, Viu-.v 
Irėvėt, Igno SlapęHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stsnief. 
1. Raukčlo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir 7 
Meflaui rtrtdpsnlai bei rtudijos, ffinstmotos nuotraukoml/ % 
M.K. Čiurlionio. M. Šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės Iz A. Yriri

> DAINŲ FUENTES LAUKUOSE, poetes, rxlytojoe ir LTl 
SshĮ lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalai 
tvaate* bei jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtHiuml Ir surinktai? ducm*aimi 
bad uikulislalsJ Studija yra 151 pusk, kainuoji F?_

’• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke spraiy
Fuoxo Adomaičio.;— Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne saues 

gyvenimo bruožų apraiymai, bet tiksli to laikotarpio buities llt» 
ra tūrinė ttudija, nuskiratyta skirsneliais. T* 203 puslapių knyg

įdomiai yjrafytt. ttudija įpie Rytprūsius, remiantis Pakalnėe , 
Labguvos apskričių duomenimis. Apvalymai Įdomūs kiekvienas' 
fletuvini. Leidinys Hiurtruotw uuotrankomla pabaigoje duodam.

if>a

KU<flngo> KS prmi knygoje jta RytprūsNĮ KaIt.’ V

S K4 CAUM23 GIMS, rslytojo* Petronė^ Orintaftėf 
mirimai ir mlnty» ip> tsmenls Ir rietas neprft. Lietuvoje ir plr 
mairisls bolicvDcų okupxcijcx metai*. Knygi turi ZM puabpi-aj 
bet kainuoja tik S3. .< ,

1 JULIUS JANONIS, poetas fa? reroRucionlerlu*, neairprsk 
(Xf ir kjaddingri Interpretuojamai gyvenime Ir politikoje] tik v 
Tvįlo Bašinsko knygoje ipie Juliaus Janonio gyvenimu Ir 
riją. Dabar būtų jf galima pavadinti kovotoju ui irnogam teia« 
Kjiyrs. y~a didelio formato, 555 puriapii, kainuoja M,

yr XATTXJNRS NOYXLSS, S. Ic*čtnko ISrybt, J. |
tnvro!» m W m o iv sovrii’a. Es.htr TI 5.

čionis demokratus. Deja, ateiti
ninkuose buvo puoselėjama idė
ja, ka mokslus einantis jaunimus 
turėtų stovėti šalia politikos ir 
to buvo laikomasi. Tą pažiūrą demokratais. Mes tebesilaikome 
propagavo prof. S. Šalkauskis,! -[ezės, kad didžiausios mūsų pas- 
riors jis pats save laikė krikščio
niu demokratu ir pasisakydavo

I partiniais klausimais. Gal dėl te 
ateitininkuose pradėjo 
• nepolitiniai” politikai 
biau žavėjosi vakarti 
autokratinių valstybių sistemoms, 
negu popiežių ir Bažnyčios so
cialiniais mokslais- 3

LKDS turi labai artimus ry
šius su Lietuvių Tautiniu Sąjū
džiu. Tiesa, mes esame turėję

L, LTJCagD, II 

RCPESTINGAJ IŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE 
DUHYNA1 » KOSiLEUKOS REIKMENTS

Atdara šiokiadieniais nuo
? fsL ryto iki 10 vaL vakaro.

D. Kl.'HLMAN, B.S., tiegistruofas vristiainkas

kurie la- 
Europos

Boyer" relieves Ui e major source oi 
arthritis pain Tylenol carft touch.

Tylenol works on minor arthntis pair., 
but does nothing for inflammation y----------------
Taken regularly Bayer works on pain
and inflammation giving fast. J rt1) į (■
effective relief. i

Bayer. The wonder drug that -works wonders.'

Jojimo Varžybos

Kaune Įvyko respublikos jojimo 
konkūrų žiemos finalineės var
žybos, kuriose rungtyniavo dau
gelis geriausių Lietuvos raitelių '

“Atidarymo prizą” laimėjo det- 
ruviškis F. Žiūkus su žirgu Fas-- 
cidu. Lietuvos taurės konkūre"— 
nugalėjo Lietuvos, žemės ūkio

— Franklin D. Rooseveltas 
mirė 1945 metų balandžio 12 die
ną. Jau praėjo 40 metų, bet iki 
šio meto jam dar nepastatytas 
joks paminklas.

—-Amerikiečiai nenorėjo kad 
Chadafi būtu užmuštas bet ti- 
kėjesi, kad patys Libijos kariai 
jį nuverstų. Libijai jis nieko ge
ro nežada.

:;s$kademijos atstovas R. Udrakis
1 sti-Žirgu Dekoracija. Jis pralen- 

■tfr '

į tangos šiuo metu turi būti su- 
į koncentruotos i oavergtos Lietu

vos laisvinimą. Mums reikia 
vengti ieškoti skirtumų ir veng
ti to. kas mus dalija ir silpnina. 
Neieškokime skirtumų, nes mes 
turim daug daugiau panašumų.

Pavergtoj Lietuvoj
Mirė Kun. S. Sakutis

Vasario 21 d. Skaudvilėje. Tel
šių vyskupijoje, mirė vietinis al
taristas kun. Stanislovas Saku
tis. Buvo sulaukęs 82-jų metų 
amžiaus. Kunigu įšventintas 1929 
metais.

Mirė Kun. A. Mikulėnas

Vasario 15dieną Panevėžio vys 
kopijoje mirė Antazavės klebo
nas kun. Antanas Mikulėnas. 
Buvo sulaukęs 66-šerių metų am-

8

• — 'Paryžiuje susirinkę užsie
nio .ministerial nutarė kreiptis į 
arabus, kad sumažintų įtampą 
tarp arabų ir amerikiečių.

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

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

SLA — išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MJLUONUS doleriu 
apdraudų savo nariams.

3A — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietu,vis Ir lietuvip draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

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

SLA—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
S1.000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA kuopu yra visose lietuvių kolonijose. ’ 
Kreipkitės į savo apylinkės ku<rnj veikėjus, 
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

60 metų studijavęs, kaip

1. Dr. Kxzio Griniaus, ATSIMINIMAI IR MINTYS, 
(H tomar_ —______________—__ -

Prof. Vaclovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY-.
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
U dalis, 229 psl.__ _____

Miko Šileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl. 

Janinos Nertinės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.

Prof. P. Pskarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. -__

J. Vencltvei, 5. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
30 psl.______________________ _____________________

910.00

2.

3.

4.

Ftsyf*' 1F*6 5a. S
0.

56.00

$5.00

Koo

J2.00

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, El. 60605 šių v 
'kite fekj Ir prid^ktj tImi^ doleri p-rairmttee

I

parašė 700 puslapių knygą, kujiop sudėjo viską. ka» 5et kada. Ii 
ėet kur, bet kuris kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuviui 
tr lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir prof. X 
Būga puą geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarč 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslius vertimus

Ir patarė mums toliau studijuoti- t

R. St, EPęagu, 1D

3 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Saturday, April 19. 1986
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Chadafio vandenimis-
Bet Chadafi ir šios pamokos nesuprato Tripolyje su- 

kviestiems savo šalininkams jis pranešė, kad jis pulsiąs

HMQ-ci-Asy PQSTaGS PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USES 87484000
PragmaKtAr; Send address to Naujienos

1739 8. Halstad St, Chicago, IL 60608

As @f ^aau<r> 1, WW 
Subscription ItStS’M

v' «*so KM8 per year, $24.00 per 
.> ionus, $12.UU per 3 months. In 
rfh -r uiA iocauu.es S4U.UU per year, 

m psi six mamns, $12.00 per 
.xree moaxas. Canada >45.UU per year; 

’■■<her countries >4K00 ner year.

25 cents per copy

Nuo gausio pirmos dieese 
Disnrešžio kainos:

Z n iru p oje u priemiesčiuose.

- metams _ ________________ $45.06
2 pusei metų ___________r J $24.00

trims mėnesiams $15.00
- vienam mėnesiui --------- $5.00
iitose JAV vietose:

rrvetamA ____ _  ___________ . >40.00
pusei metų ------  $22 00
mms merginų _______ $12.00 
vienam menesiui __________ >4.00

Kanadoje:
metams - - - - ------ >45.00
pusei metų L----- - - $24D0

Užsieniuose:

metama _______________ >48.00 
pusei metų - įf; - . ' ~ I2KD0

, Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1738 So. Halited Street, Chicago, 
1L 60608. TeleL 421-6100.

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 8 vah ryto iki 5 vai popiet. Šeštadieniais — iki 12 vaL

amerikiečius visose pasaulio šalyse, pasieksiąs juos ir 
pačioje Amerikoje Kelioms dienoms po savo kalbos, jis 
sįakė apmoki tiems savo agentams Vakarų Berlyne iš
sprogdinti “La Belle” šokių salę, kurioje laisvomis nuo 
pareigų valandomis eidavo pašokti Amerikos kariai. Jis 
tariau, nežinojo, kad amerikiečiai buvo iššifrbvę jo slap
tą įsakymą išsprogdinti “La Belle’’ sąlę. Gen Roger pra
nešė, kad jis nespėjęs pranešti Amerikos kariams išeiti 
iš “La Belle’’ salės, jam tiuko 5 minučių. Kol iš Belgijos 
atėjo įsakomas į Vakarų Berlyną galinga bomba sprogo 
“La Belle” salėje. Jame buvo nužudytas Amerikos karys, 
šokęs su Berlyne gimusią turkų kilmės mergaitę, ir su
žeisti 6& JAV kariai. .'

Prezidentas žinojo, kad paprasto įspėjimo Libijos vy ; 
riausybę’ pagrobusiam Chadafiui neužtenka. Reikia imtis : 
kitų priemonių- Pasitaręs su sausimo tarybos nariais, 
vyriausybės atstovais, kongreso abiej-ų partijų vadais, 
nutarė naikinti Libijos teroro centrus. Atsakingi Ame
rikos diplomatai informavo Šiaurės Atlanto Sąjungos 
valstybių galvas ir prašė padėti atlikti darbą. Britai ne
pritarė tokioms priemonėms, bet premjerė Margaret 
Thtcher sutiko padėti- Vokiečiai klausimą svarstė nuo
šaliai- Libija neįeina Šiaurės Atlanto Sąjungon, tai jie 
atsisakė, bendradarbiauti. Keisčiausiai pasielgė naujas

Dotnuvos Žemės ūkio akademija

VL. BAKUNAS . oirmininkc V. Pėteraičio. Galiu
i suprasti kokį milžiniška darbą PASTAEėJ Iš TOLO ■ į pasiėmė naujojo fondo vadovy- 

~ 'oė — valdybą, su A- Lymaiitu ir
laiko kai rašiau kates apdrauda yra pigi — bet j V. Pėteraičiu priešakyje, dėlto 

argi taip? Prieš devynis metus juos nuoširdžiai sveikinu ir liu- 
pinnoji mano- širdies operacija kių geriausios sėkmės ir užmo- 

Dabar' juose, nes darbo bus daug ir re- 
tur-

SVEIKINAME RONALD RE AG ANĄ; ĮSAKIUSI 
ATLIKTI SVARBŲ ŽYGĮ

Sveikiname JAV prezidentą už įsakymą naikinti 
^svarbiausius pasaulio terorizmo centrus. Sveikiname 
jsrez. Reaganą, svarbiausiai už tai, kaip jis pasiruošė nai
kinti vis dažnėjančius-terorizmo veiksnius ir .. kaip turėjo 
Zdrąsos įsakyti juos vykdyti- ; ■■■A- ‘J
- J jNfi įri^jjdšę metų Že
nevoje pranešė Gorb^ęwvui;-3cid-j^saiilyje^vis ’dažniejan- 
;čius teroro veiksmus^ reikia sustabdyti, jei norime pašau-. 
5io. taikos, esame pasiryžę rūpintis žmonių gerbūviu. Pre-, 
-zidentas taip reikalą išdėstė^ kad Gorbačiovas j j suprato, 
-būtent, kad prezidento žodžiai taikomi ir Sovietų Sąjun
gai kurstančiai kitas valstybes ne vien šnipinėti sovietų 
'karo vadams, bet ir naudoti teroro veiksmus prieš Ame- 
Ųtiką. Gorbačiovas jį suprato, bet žygių teroro veiksmams 
-sustabdyti nsiėmė- Apsidžiaugęs, kad prezidentas priža
dėjo tartis, jis žinojo, kad jam pavyko apstatyti Sovietų 
Sąjungos Politinį biurą, tai manė, kad galės apstatyti ir

'^^1

prez. R. Reaganą-
Prez. Reaganas taip pat pranešė ir pulk. Mohametui 

. Chadafiui, kad negalima tarptautinius vandenis paskelb
ia ti savo vandenimis ir kontroliuoti JAV ir visos V.Europos 

susisiekimą su Artimaisiais Rytais-Pačiam Chadafiui tas 
"susisiekimas neturėjo jokios reikšmės, nes jis neturėjo 
-ką vežti į Artimuosius Rytus arba Suezo kanalu.

Bet Chadafiui, gavusiam ginklus iš Sovietų Sąjun
gos, rūpėjo pavergti artimuosius kaimynus, kad galėtų 
-tapti Afrikos arabų galingu jų valdytoju- Jam nepavyko 
-pagrobti Egipto teritoriją, nes Sadatas, gavęs Amerikos 
paramą, sunaikino Sovietų karo bazes Libijoje ir priver
tė jo tankus trauktis iš pagrobto Egipto pakraščio. Jis 
puelė Tunisiją, Sudaną, Čadą, bet iš visur buvo privers
tas trauktis. Jis puolė Amerikos lėktuvus ir karo laivus, 
manievravusius Sirties įlankoje, bet gavo per nosį ir tu- 

' rėjo suprasti, kad tarptautiniai vandenys negali būti

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENLMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

Praėjo daug
“Naujienoms”, nes man taip at
rodo, kad kiek sušlubavo “Nau
jienos” — pradėjo išeiti daug rer kainavo 30.000 dolerių.

_ čiau, dėl techniškų kliūčių, o [antroji operacija kainuos,
Prancūzijos premjeras Čirijakas. Jis nutarė ne vien ne- ■ galiausiai sušlubuvau ir aš pats būt apie 70.000 dolerių, nes kol 
padėti, bet uždraudė Amerikos lakūnams skristi Prancū-t - \ 7 ,- , :' - - - - —
įos erdve. Charies de Goulle uždraudė amerikiečiams X"1 *
naudoti Prancūzijos teritoriją bei erdvę, jis taip pat ne
leis amerikiečiams naudoti prancūzų erdvę- Ispanai, por-

gavęs antrą stiprų širdies smū- ; kas savo, rankose teturiu tik li- 
' dienas 

intensive care” 51.000 dolerių, 
j man p įdaryta' antra širdies epe- j be -chirurgų ir gydytojų sąskai- 
• raciją, po kurios ligą la.ką roke- (tų. Kraipau galvą svarstydamas.

zultafų reikės gerokai palaukti. 
Štai žiūriu dabar mūsų spaudą ir 
dar nesu pastebėjęs kituose laik
raščiuose pranešimo apie Mažo
sios, Lietuvos Fondo Įsteigimą. 
Tai liūdnas reiškinys, kai kalba
ma apie mūsų spaudos dėmėsi

tugalai, italai, ir kiti laikėsi formalios vokiečių pozicijos ’ jo d*>.r išbūti ligoninėje, o paskui! kas ir kiek tų sąskaitų apmokės, i Mažąja! LietųvaL
-■ - ____ , .. .' , ■ . _ -v..’_____ ___ • -J-:. IV 2 ,i_u„ ižiA t Štai Trad ir +nlii- neleido’ JAV lėktuvams naudotis jų erdve.

Prez. Reagan ui neliko ko daugiau klausinėti- Jis bū
va vienintelis, kuriam reikėjo sp-ręsti. Jam būva aiškį 
problema, ji^ žinojo* ką jis daro,’Ketvirtadienio vakarą 

f jis pasišaukė JAV kar vadus ir įsakė jiems naikinti Libi
jos teroro centrus, neliečiant gyventojų- T ai buvo aiš
kiausias jo nutarimas ir šią drąsą, nuoširdžiai sveiki
name- '' /

Kas įvyko — pagrindinius dalykus, visi žinome. Cha
dafi po dviejų dienų grįžęs iš dykumos, pasmerkė prez. 
Reaganą. Smerkė ne už teroro centrų bombardavimą, 
bet už žudymą nekaltų vaikų. Trumpoje, savo kalboje šį 
kaltinimą Chadafi pakartojo kelis kartus. Jis bandė su
daryti įspądį, kad prez Reaganas iš Amerikos atsiuntė 
karo jėgas į Libiją vaikams žudyti--Bet šiuo atveju iuž- 
tenka paklausti Chadafio, ką jis darė, kai JAV karo lai
vai antra kartą priartėjo, perplūkė jo “mirties liniją” ii" 
sustojo? Jis užsidėjo smėlo spalvos lankstomą skrybėlę, 
užsimetė ploščių ir išlipo iš ‘bunkerio' . Ar jis pasiėmė 
bent vieną, du arba tris dar žemiau miegančius vaikus? 
Vaikus mylintis tėvas išlipo vienas ir laiku pasitraukė į 
pietūs, kad greičiau išvyktų iš Tripolio.

Žymiai trumparegiškesnis yra kanclerio Helmut Kohl 
nutarimas nepadėti amerikiečiams, nes Libijos puolimas 
nėra aiškus. Kaip atrodys, jeigu kanclerio paklausime, ką 
Berlyne veikia JAV karys? Jeigu prez- Trumenas būtų 
nesiuntęs amunicijos.Berlynui ginti, tai rusai seniai bū
tų užėmę visą Vakarų Berlyną- Jeigu Amerikos lėktuvais 
dieną ir naktį nebūtų vežę maisto ii anglių į Temhelhofą, 
tai Willy Brandt būtų negalėjęs apginti . Berlyno. Jei 
Ameriks kariai šiandien nebūtų Berlyne, tai vokiečiai da
lies Berlyno nevaldytų. Jeigu Amerika šiandien nesaugo
tų sovietų karo jėgų visoje demarkacijos linijoje, tai 
kancleris neturėtų teisės kalbėti laisvų vokiečių vardu.

: grįžus namo prasidėjo labai lėto Didžioji dalis, žinoma, teko tai 
stipreiimb laikotarpis kuris dar- visų baramai “Medicarą”, bet liks. tiprejimb laikotarpiskuris dar- visų baramai “Medicarą”, bef liks 
tebesitęsia,’vis ’dar gydytojams j čar ir man, nemažų sąskaitų “U- 
prižiūrint ir žrrioriŠi globojant Į kūčių”... ■ .

jąų gerokai “pasistūmė- *■ . - ~
jau Axisi-iici jau n -liurt-uuąją ma- ’ , -

šmėlę pradedu “judinti”, dėlto var

Bet,.; ■ 
jau” kad-net jau ir-rašomąją ma- 

pfrmoje'žeileję pradedu ; rašyti 
‘’Naujięjoižs^- iiorėdamaš”padė-' 
kpti už pranešimą apie mano li- 
5ą (žiūr. “Naujienų” š. m. nr. 12 
i.ąno kolegos Klausęikio raši- 

pys) netik “Naujieriims” ir J. 
Klauseikiui, bet ir visiems, ku
rie mane prisiminė ir lankė ligo
ninėje, namuose, linkėjo sėkmės 
sveikstan po operacijos, guodė 
telefonu, laiškais, atvirutėmis ir 
dabar dar tebesiteirauia mano

y"... -Visdėlto Medicare yrą, 
senų žmonių “išganymas’.’ ligos 
atveju- Pažiūrėsime. Sąskaitos,

■.. v • ik . ♦ r
Man besant ligoninėje, namie. 

•susikrovė ‘kairias? lietnvišjęųs jr. 
nelietuviškos spaudos laikraš
čių-ir žurnalų. Grįžęs į:ięhiij^ 
pirmoje eilėje nudžiugau radęs 
kad ir rečiau beišeinančias.“Nąų 
penas”, su labai geru pranešimu, 
"N” nr- 16, apie Mažosios Lietu
vos Fondo įsteigimą, švystelėjo 
mintis tuoj pat. ..pasveikinti to. 
fondo steigėjus ar bent jo. vado
vybę.-

Gaila, kad nepaskelbta
sveikatos stoviu.

Ačiū visiems, iš arti ir. toli. ' Gailai, kad nepaskelbta visos 
Kaip matote, nors ir pamažu, bet J valdybos sudėtis, bet tai steigėjų 
buriuoju pirmyn. Tikiu neužil- reikalas, gerai, kad pranešimas 
go išlipti sveikame krante ir vėl "'Naujienose” pasirašytas nirmi- 
būti kartu su visais. ninko A. Lymanto (“Lietuvos

Sakoma, kad Amerikoje svei- Pajūrio'’ redaktoriaus) ir vice-

Kancleris Adenaueris geriau suprato Amerikos karių 
svarbą ne vien Berlyne, bet ir visoje Vokietijoje. Tai su
prato ir kancleris Helmut Schmidt. Pastarasis bandė val
dyti be Genšerio, o Kohl pasiuntė Genšerį į Washingtona 
“balamutyti ” prezidento, bet Reaganas, pasižiūrėjęs į 
laikrodį, patarė Genšeriui įtikinti Chadafį, kad nesiųstų 
savo agentų į Europos ir Centro Amerikos valstybes-

Jeigu kancleris Kohl gali pasakyti, kad Amerikos 
kario nužudymas neliečia Vokietijos, nes tai nesąs Šiau-. 
rėš Atlanto valstybių reikalas, tai ko lietuviai gali laukti 
iš šitaip galvojančių Vokietijos politikų?

ŠtaL "kad. ir toks kitos srities 
pavyzdėlis: kovo mėnesiu yra at- 
iymSiriaį nei tik' Mažosįc» Lie
tuvos, bet ir visos Lietuvos isto
rijoje — 1939 m. ;kpvo mėn. vo- 
kiečiąi vėl • okupavo Klaipėdos 
kimštą, bet jokiu minėjimų ar pa
minėjimų mūsų spaudoje nepas
tebėjau. Yra ;čia išeivijoje tokių 
“išminčių”, lietuvių tarpe, kurie 
dj'įsta, teigti,-kad kam.čia rūpin- 

. tis_Kląipėdos kraštu, nes kai bus 
sprendžiamas visos Lietuvos lais
vės klausimas; — tuo pačiu bus 
išspręstas ir Klaipėdos krašto ir 
.išviso Mažosios Lietuvęs klausi
mas. Abejoju, ar.taip.atsitiks. -

.Šitokiais ir panašiais . klausi
mais .tėkįsJMažc«ios .Lietuvos Fon 
dpi vadovams'js^idurti savo dar
buose telkiant Fondui lėšas, ku
rių, reikės daug ir ilgai. Narėčiau 
siūlyti M T-L- Fonde* vadovybei 
dabar, tuoj pat, lėšų "t elkinio rei
kalu atkreipti dėmesį netik pa
vienių asmenų, bet pįrmpję eilė
je', jau egzistuojančių fondų: 
Lietuvių Fondo, Tautos Fondo 
ir daugelių kitų didelių ir mažų 
fondų, net ir tokie BALFo, ku
rie stambesnėmis aukomis turė
tų sudaryti Mažosios Lietuvos 
Fondo veiklos pagrindą, kad dar
bas galėtų būti pradėtas, kol atsi
ras daugiau lėšų iš visuomenės 
aukų vėliau.

(Perkelta į 5-tą pusi.)

• Laike didžiojo gaisro 1871 
(metais Chicaga turėjo'299.000 gy 
ventojų.

(džią “eksPerimentriniam” romanui, tai imprer 
sionistus irgi pasigavusi bendroji srovė. Nusis
tatę objektyviai stebėti, jie tapo ne daiktus, o 
tik jų regimybę ir nesutinka kad dvasia Įsitemp
tų tarp akies ir rankos, analizuojant ir pertei
kiant lakius šviesos miražus.

(1848 — 1885)
II-

ŽMOGUS SUČIAUPTOMIS LŪPOMIS
j Ir šiąnakt mano v'dinės akys buvo 
atviros: jos galėjo žvelgti į dangų, į 
minčių pasaulį ir į pragarą.

SVEDENBORGAS

(Tęsinys)
Jis dar keistesnis, negu Skredsvigui atrodo! 

Tai žmogus, kuris niekur nesijaučia esąs savo 
vietoje, kuris visur lieka neprisitaikėliu. Nepri
silaikęs prie Paryžiaus draugijos, jos papročių, 
mandagumo formų.Neprisitaikęs neturi Prie sa
vo epochos, prie europinio, buržuazinio materia
listini- Pasaulio, besibaigiant Lm XIX šimtme- 
SSi kuris taip visiška. įtikėjęs^ mokriu, jog 
neig»a dvasinius, subjektyvius pradus, svajonės 
ir jausmų gilią- Taigi dar ir dėl'Gogegui tarp 
imprc'i'ei'ų n jauku: jei Zola (jo “Nara pa

lj p: '/rtiai. metais) pasišovęs duoti pia-

Taip. tasai keistasis biržininkas, ieškant iš 
savo sielos, niekur neprisitaikęs, niekur negalįs 
prisitaikyti, kažkurią dieną iki Pat savo būtybės 
gelmių susijaudins, perskaitęs šias eiles, kurias 
sukūrė vienas nežinomas anglų kalbos mokyto
jas, Mane bičiulis Stefanas Malarme:

Bėgti pabėgti tenai, kur paukščiai apsvaigę 
Tarp nepažįstamų putų ir debesų!
Niekur, nei atspindys tų sodų vėsių 
Jūros apšlakstytos širdies nesulaiko 
O. tos naktys - Nei lempos šviesa blyški 
Ant tuščio lapo, kai savo mintį seki. 
Nei jauna moteris tyliai žindantį vaiką, 
Kelkim inkarą! Laive siūbuojąs stiebu . 
J egzotiką — mūsų kursas tebus

Tapyba Gogenui pas.idarė tokia užmačia, 
kad jam tat — išsivadavimas Gniauždamas ne
kantrumą, jis niurna prieš savo profesijos ver
gystę. Valandos, kurias atiduoda biržai, tai va
landos mirčiai o ne gyvenimui, sugadintos var 
landos-

Ak, jei verslas ne\ ogtų jam laiko, jeigu jis 
galėtų tapyti diena Į dieną, — jis patirtų laimin

gą pilnatvę, pagaliau virtęs pačiu savimi! Jis 
jaučiasi gyvenąs tik su teptuku j rankoje.

Gogenas lanko galerijas, parodas, muzie
jus;; jis gilinasi, galvoja Skvarbi Dega daile, to
kia tolima nuo impresionizmo, ola Klodas Mone, 
stilizuotoji išmąstytoji Piuvi de Savano dailė, 
lygiai kaip ir didžių japonų estampai ar azilinė 
skulptūra, teikia peno jo meditacijoms. Jį keri 
Rytai. Jis drožinėja medį, semdamasis Įkvėpimo 
iš orientalinių motyvų. Pas vieną prancūzą, ka
daise gyvenusį Limoje, dėdę Mori, jis vėl pama
tė indėnų papuošalų, inkų keramikos- TimmPa, 
širdį gniaubianti nostalgija: praėjusio pavasario 
ekspozicijoje jis parodė “Mažąjį jungą ’. Dailė 
yra neaprėpiama, ji — Patsai gyvenimas dailę 
iš. kartos Į kartą apvaisina didieji žmonių kai
menės patinai — toksai Velaskezas, “karališka
sis tigras”, arba Rembrantas “baisingasis, vis
ką išdrįsęs liūtas”.

Gogenas nelabai, nelabai ortodoksaus im
presionistas, žavisi Eugaru ir kaip Dega, nuolat 
grįžta prie šio meistro, — jame randa “vidinį 
gyvenimą”, po jo “regimu šaltumu, slypi dide
lė kaitra, smarkus aistringumas”.

Salone taip išgirtame Skredsviga. Gogenas 
pasikeitė keliais žodžiais su Piuvį de Šavanu. 
kuris čia išstatęs “Vargšą Nusidėjėlį”, “Ir ko 
jau jis čia dabar negali suprasti? — jaudinosi, 
ka'bėdnmas su biržininku, Piuvi, turėdamas

galvoje kažkurią piktą kritiką- — Juk paveiks
las labai paprastas!”

Gogenas jam atitarė; “Todėl aš jiems kalbu 
Palyginimais, kad jie žiūrėdami nemato ir klau
sydami negirdi!” Tai, kas “Vargše Nusidėjėly
je” nepatinka tam tikriems kritikams, tarp jų 
Hiuismanui, kuris Šavanui prikiša “naivų susti- 

į rimą”, “dirbtinį negrabumą”, gal kaip tik ir pa- 
• traukia Gogeną?
I Per vasaros atostogas jis vėl nuvyksta į 

Pontuazą, kur įsikūręs Pisaro- Nuo gegužės 
Pontuazo.je gyvena ir Pisaro bičiulis Sezanas. 
Pastarojo dailė gefokai išsivystė ankstesniųjų 
metų bėgyje.

i Regėjimo pojūčių jau nepakanka; jie lieka 
sudedamieji elementai, kuriuos tapytojas rtui 
Perdirbti “išmąstyti”, imiėdsmus “komponuo
ti’’.Gogenas taip susidomėjęs seka eksieČio ieš 
kojimus, — pašėlęs tapytojas tasai Sezanas! 
Jis be atvangos groja didžiausiais vargonai-!”, 
kad įtaringasis provansietis net pradeda juo:, 
nepasitikėti. Jei tas biržininkas atima jo “ne.li 
delį^auąmelį”; 'nukniauks- jA’inoTyvti8n73&

(Bus daugiau) .. 2
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Funeral Home and Cremation ServiceNaujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608
r
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“Lietuvos Aidai

Kauno Kūno Kultūros Rūmai

TeL: 562-2727 arba 562-2728 i

Service 461-8200, Page 06058

na-

ir “contact lenses”.

£

Wil

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYBĖ; AKIŲ LIGOS 

3921 West 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą

19U S. Manheim R<L WeMcUww, 1IL 
VALANDOS: 3—S darbo dienomis

KAZĖ BRAZDŽIONYTE 
Programos vedėja

II

■
l

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community kliniką 

Medicinos direktorių*

I
1 
a

■

Chicago, Illinois 60629

Teki 778-5374

Reagąno Pareiškimas Ukrainos 
Nepriklausomybės šventės

Proga

4 7 OPTOMETR1STAS
- KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71st SL?' TeL 737-5149

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 WT1S stoties, 1110 AM banga 
2646 W. 71st Street

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA
- 2656 West 63rd Street
> Valandos: antrad. 1—4 popiet

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

tokiu adresu:

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

5540 S. PULASKI RD.
Chicago, ŪL 60629

TeL: 585-2802

Ofiso telefonas: /76-2S3C, 
lUzioendio* telef.: 444-5545

s

Florida

] Prostatos, inkstų ir šlapumo 
i takų chirurgija.

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
liukių ir Pavienių Draugiško 
Klubo nariu susirinkimas įvyks 
penktadienį Gegužės 9 d. Anelės 
Ko j ak salėje 4500 S. Tolman 
Ave. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Kalys

Upytės Draugiško Klubo 
rių susirinkimas įvyks penkta
dieni, gegužės 2 d. Anelės Ko- 
jak salėje 4500 So. Talman Avė. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi
rinkimo bus vaišės.

A- Kalys

Joniškiečiu Labdarybės ir Kul 
Tūnos Klubo nariu susirinkimas 
įvyks antradienį Gegužės 6 J. 
Anelės Kcjak. salėje 4500 S- 
Talman. Avė. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo bus vai
šės. 1

A. K a I'd s

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted Si. 
Chicago, IL 60608 

24 Hour Service

rengiamas Amerikos. Lietuvių 
i Tautinės Sąjungos 19-tasis Sei
mas, kurie šeimininko pareigas

I pasiėmė Tautinės S-gos Los Ar.- 
I gėlos skyrius su jo pirmininke

Rūta Šakiene priešakyje.
Balandžio mėn. 13 d. įvyko 

i metinis Amerikos Lietuvių Taiy- 
Į bos Los Angeles skyriaus susirin
kimas, kuriame dalyvavo 18 or
ganizacijų 29 atstovai. Pernai 
ALTo metiniame susirinkime da ! vytis Polocko link. Jam pagelbė- 
lyvavo 21 organizacijos 35 atsto
vai- šiemet nuo susirinkimo “nu
byrėjo” kelių organizacijų atsto
vai, nes tuc pat susirinkimo lai
ku vyko Pasaulio Lietuvių Jau
nimo S-gcs rengtas solistės Vito.-: 
Polikaitytės - Vilkienes koncer- 
as. oarapijos salėje.

ALTo susirinkime buvo pada
ryta pranešimai ap:e praeitų me
tų veiklą ir piniginę spyskaitą — 
viskas priimta be diskusijų. Iš
rinkta nauja šiems metams val
dyba, kuri praktiškai, visiems 
sutinkant, pasiliko ta pati per
nykštė, tokios sudėties: pirmi
ninkas inž. A. Mažeika, sekreto
rė E. Gedgaudienėj vicepirmi
ninkai A. Skirtus ir Daina Pet- 
ronytė, iždininkas R. Bužėnaš, 
finansų sekretorius S. Kvečas ir 
vicepirmininkas jaunimo reika- 
kims Arnoldas Kungys. Naujo
vė š’aine susirinkime buvo tą* 
kad valdyba išrinkta-dviejų me
tų kadencijai, vietoj to, kad bū- 
iavo renkama.kasmet.

UTENOS MIESTELĮ ĮSTEIGĘ ŽEMAIČIAI 
KADAISE TEN STOVĖJO TVIRTA PILIS

Nors Utenos miestelis yra telis išaugo savaime, negu kieno 
š aur. rytinėj Lietuvos dalyje, aors tiesioginiai įkurtas, 
vienok žemaičiai ima sau kredi
tą už jo pastatymą. Tryliktame 
šimtmetyje Airiogaloįe buvo jau 
nas kunigaikštis Utena>. Sykį kai 
slavai buvo įsibrovę į pačią Že
maitiją, jis juos sumušė ir ėmė

Yra daj- vienas pasakojimas, 
apie Utenos kunigaikštį Dau
mantą, kuris besipešdamas su sa
vo tolesniu kaimynu Narimantu 
davė progos Polocke slavams už
puldinėti savo kraštą- Pralaimė
jęs viena mūši. Narimantas nu- 
sprendė atinrti sau gyvybę, bet 
pirm įvykinimo, štai ką ištaręs 
->avo konkurentui, Utenos valdo
vui Daumantui:

Saugokite iš.vieno /- 
Savo gimtą šalį,;
Nes mudu neužilgo
Persiskirt turim.. J J' -■
Kiekvieną sykį, kai laimė
Užtekės Lietuvai,
Tai Narimanto 'dulkės
Ir kajnios džiaugsis...

šie žodžiai paimti. js V. Kudir
kos veskalo “Narimantas”. Vai
dų senovėje buvo nemažai; jie 
neaplenkė ir Utenos. Kartais pa
tys valdovai daugiau padaryda
vo nuostolių. vieni kitiems, negu 
i u bendri briešai. x V —

DAlMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

7 
f 
1

* • y. .

Kovo mėn; 26 d. čia mirė ilgą.- 
; metis “Naujienų” skaitjdojas ir 

rėmėjas Kostas Urnežis, 92 metu 
amžiaus. Amerikon atvyko 1913 
metais, pradžioje gyveno Čika
goje, vėliau persikėlė Kalifomi- 

I ,ion. Čia dalyvavo daugelyje Pe
rėmėjų

4605-07 SO. HERMIT vgE AVENUE
TeL .927-1741 1742

4330-34 SO. CALIFUKMA AVENUE
Telefonas 523 0440

MODERNIŠKOS AIR-CON DU IONED KOPLYČIOS

jo kitos lietuvių giminės.
Apsidirbgs.su priešu, jis. grį

žo atgal ir apsistojo šioje pusėje 
ežeru ir peikiu. Vietiniai seniū
nai ir .žiniai prašė jo pasilikti, 
nes priešai gali vėl pasirodyti. 
Utenas sūt&b ir geresnei apsau
gai sumanė, .pastatyti pilį-' Bet 
kadangi ten nebuvo užtektinai 
aukšto kalno, tai'ji reikėjo supil
ti. Į darbą btivp' pašaukti artimes 
nių vietųtzmDdĮtiėH/ .'

Bet kai pradėta statyti pilies 
mūrus, tai vie'tiąs statytojas nu
krito ir užsimušė. Kunigaikštis 
Įžiū rėjc^tąinę-blogą, ženklą ir tuo 
jau pašišąiikė- žiniuš atsiklausti 
ką jie, mano apie tai. Vienas ži
nių taip išaiškino: —.“Tas- žmo
gus nenoromis'.dirbo ir- dėl to .ji 
dievai 'nubaudę. Taip ..atsitiks ir 
su priešais, kjirie bandys per
lipti sienas”- ’ /" -

Padrąsintas tokiu aiškinimu 
Utenas pasistatė čia ir gražius 
rugius if yęd& apyjįnkės mei^ai- 
.tę Vidą, plotina didžiojo Lietu
vos kunigaikščio C^dimino. Taip 
.'Utėnos mĮestelĮs ;§Įvo vardą -ibio 
savoj fetęigėjp.. Tfatųai- pastatytai 
pilei teko svarbicfe pareigos atlai
kyti priešus iš rytų ir šiaurės, jį
-Taip skamba populiarus pačiu, 

žemaičių pasakojimas- Vienok is
toriniai faktai'nepasako aiškiai,

...kad Utenas būtų bĮivęs Gedimi
no tėvu. Greičiausiai ir pats-mies linanii ukrainiečių patriotai.

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HO JIE

2533 W. 71st Street
1410 So. 5V(h Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS Al) lilMOBUAMS PASTATYTI

Prezidentas Reaganas paskel
bė pareiškimą Ukrainos naprik- _ 
lauscmybės paskelbimo 68-tųjų |

-—------- ------

metinių proga. Paeik jo, “nįe-1 
kas negali išsireikšti ukrainiečių '. 
gilaus tautinio jausmo”. Reaga
nas išreiškė savo solidarumą su j 
u ukrainiečiais, kurie, jo žodžiais,} 
siekia-laisvės, .žmogaus, teisių, ir 
tautinio tapatumo išlaikymo. Pa
reiškime buvo išva’dinti keli

VANCE Fu 4

50 th Avenue
III. 60650PASTABOS IŠ TOLO

(Atkelta iš 4 nsl.i

Galutinai sustiprėjęs — prie Į i uviškų organizacijų 
šio reikale grįšiu vėliau, o kol veiklą. Buvo linksmo, labai su
kas A. Lymantui ir V. Pėtcrai- 
čiui dar kartą mano geriausi lin
kėjimai.

Tarp daugelio organizacijų
Los Angeles renginių ateinančio 
mis dienomis vienas iš stambiau
sių ir reikšmingiausių tai gegu
žės mėnesio 23, 24 ir 25 d.d. čia

Cicero

ka- TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
JEAN VANCE ir GEORGE ŠORIAI

Aikštes automobiliams pastatyti ■

SOPHIE BARČUS

Vedėja — Aldone Diukue

.HEAVY

t

I

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 6C629 

Tel- 925-74C0

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

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Tefcf. 778-1543

Apdraustai perkraustyma^ 
Iš Įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

TeL 376-1882 ar 376-5991

• Basmo moterys Pietų Afri
koje, vedybinius žiedus dėvi ns 
ant pi:što, bet aolirk kakla.

Sąskaitos andrav> 
iki SI 00,020.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 ik 9:30 ^aL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

tr«nUluo|amo« U mūsų studijai 
Marquette Parko.

Leidimai — Pi In* apdrevdc 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA kortelei.

5L i ERĖ NAS. T»L 725-3063

8929 SO. HARLEM AVE 
Bridgeview. IL AQ455 

Tei, 598-9400

PERKRAUSTYMAI
M n V

kalbamo būdo, mėgo muziką 
turėjo daug draugų, kurių nema
žai dalyvavo jo laidotuvėse.

VI Bnkūnąs

MIDLAND FKDFJLJL SAV 
į INGS aptarnauja tai pymo ir 
[namų paskolų ro kai s yr os 
Lrnū^U. apy'inkės. Dėkojamo 
įjums už mums parodyta pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū 

I ti Jums naudingi ar ateityje. 2424 West 69t h Street — Tel. RE 7-1213

A

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

tabtarpoom

i

Telefonas — 652-100 3

—
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Fresh Cherries Nest 
In Summer Dessert
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STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LAUKA WICZ

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

AND LOAN ASSOC'ATION 

4040ARCMCR AVENUE 
CHICAGO II. 

PHONE 754 4-*70

i
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1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Apsidirbgs.su


VI ĮKAS ORGANIZUOJA KELIONĘ į VIENĄ
IR I ON DONĄ

km, kad ši tradicinė 
kiek vienam būtu Iii

Vokietijoje ir Aus-

Londoną organizuoja

(JFK) išvykstama į

&JA. lapkričio men- Austrijos sostinėje, Viėiibj, Įvyks 
svarai Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Konfe
rencija — plenumo posėdžiai Būtina, kad joje dalyvau
tų kuo daugiau lietuvių ir aktyviai prisidėtų prie demon
stracijų bei visuomeninės informavimo. Veiklos dirva 
į Liti ir prasminga. Latviai ir estai jau tam ruošiasi Ame
rikoje, Kanadoje. Švedijoje, V. 
t. alijoje.

Lietuvių išvyką | Vieną ir 
VLiKAS. Kelionės programa:

Lapkričio 1 d- iš New Yorko
Muencheną (Viešbutis: Hotel “Germania”);

lapkričio 3 d. atvykstama į Vieną ešbutis: Hotel 
“Hungaria”). Priėmimas.

lapkričio 4 d. dalyvaujama demonstracijose, o lap
kričio 5—8 d- paliekamos dalyvių nuožiūrai.

Lapkričio 7 d. išvykstama iš Vienos į Londoną. Ap
sistojamą Hotel ’’Strand Palace”.

Lapkričio 7 — 9 d. Londone vyksta VLIKO Seimas- 
Lapkričio 10 d. iš Londono gi įžt^ma j JAV-bes. 
Išvyko kaina: $1,095-00 vienam asmeniui (“dueble”). 
Ši kaina aprėpia transportą lėktuvu (JAN AM ir 

autobusu; viešbučius visuose miestuose; kasdieninius 
pusryčius; transportą tarp aerodromų, viešbučių, resto
ranų ir konferencijų vietų; Muencheno turą; Nymphen- 
burg pilies Muenchene aplakymą; vakarinę Muencheno 
“Hackerkeller” restorane; bagažo perkėlimą viešbučiuo
se ir aerodromuose; mokesčius ir arbatpinigus.

Išvykai registruojamasi, Įmokant $100 Įnašą- Infor
macijų kreiptis Į: VLIKO ELTOS Įstaigą, 1611 Connec
ticut Ave., N. W., Suite 2, Washington. D- C. 20009 (tel.: 
2(12-667-1^80), arba išvykos vadovą: Dr. J. J- Stuką. 234 
Sunlit Dr., Watchung, N- J. 07060 (tel.; 201-753-5636)-

REGISTRACIJOS LAPAS
VLIKO organizuojamai kelionei i Vieną ir Londoną 

1986 m. lapkričio 1 — 10 d.
4 ' -

Vardas, Pavardė:---------------- . Tel-:———
Adresas: ...... ......... .............................. •.........

Gatvė (buto Nr.), miestas, valstija, pašto zona, valstybė 
Registracijos mokestis ——— (čekis).
Pilnas parašas: ......................Data:
Registracijos lapą siųsti: Dr- J. J. Stukas, 234 Sun

lit Dr-, Watchung, N. J.. 07060-
(Užsiregisravusiems bus ištiųstos brošiūros su smul

kiomis detalėmis).

SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ;
LINKI SĖKMĖS

ku*

Lai ši tradicinė vakarienė, te
būna tautinio atsigaivinime, vie
ningų darbų, didesnio susiklau- 

• symo, tolerancijos vieni kitiems, 
| ryžto ir ištvermės nepa;!stamas 
skatintojas.

Likimas mus siuntė, pavergto
ji tauta įpareigojo mus visus, 
sąžiningai, uoliai atlikti lietuvio 
.’šeivio kilnias, šventas tautines 
tėvynės Lietuvos, mūsų tautos 
laisvinimo ir lietuvybės išlaiky
mo pareigas.
Jūs pirmieji pastebėjote, kad 
ano meto, L. B-nės vadovybė, 
kurią suktu būdv, bnvo sudarę 
fronto bičiuliai, siekė savo veik
lą pasukti Lietuvos okupantui 
palankia bendradarbiavimo kryp 
timi. i

Jūs esate tie nep:dlstami kevo- ‘ 
tojai, kurie nepabūgote įvairių 
grasinimų, užgauliojimu, pravar-

BEAL ESTATE
i

UAL BSTATB FOB SAL!

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMB 
(B ŽD1AIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIE.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
, PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, QL Tol >47-7741

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ NAMU PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS ^VERTIMAL

Plačiau plėskime, garsinkime roję. Kalbės ‘‘Varpe’’ redakto- 
R. L. B-nės organizacijos idėją, rius Antanas Kučys. 
jos tikslus, siekius. Uoliau ug- 

džiavimų, bet drąsiai ir tvirtai vykime, didinkime mūsų orgam- 
pasisakėte prie bendradarbiauto- nacijos gretas, kad ji sparčiau 
jų. tiltų statytojų pražūtingas pas aug^U- didėių, stiprėtų ir savo 
laugas pav tėvynei Lietuvai ir veiklos ribas plačiau išplėstų 
mūsų tautai. Tik Jūs jei nevisai, Į 
tai bent laikinai pristabdete pa-. 
simetėliu— bendradarbiautojų.! P&s darbus.
tiltų statytojų puolimą j okupan-I Meilė tėvynei Lietuvai, mūsų 
to lietuviu tautos krauju, kru-' įgulai teuždega mūsų širdis nau- menėsViduno Vakarų Anygar

I Remkime, stiprinkime VLIKo., 
ALTo laisvinimo ir EALFo šal-

viną glėbį. į^j jiems darbams, naujiems laimė
jus esate atlikę labai svarbius, i jimams, lietuviškam ryžtui, ne

didelės reikšmės, istorinės vertės I pavargti, nepailsti sunkioje, bet 
darbus, kurie bus įrašyti į mūsų 1 šventoje tėvynės Lietuvos, mū- 
išeivijos veiklos istorijos lapus, j sų tautos laisvinimo kovoje ir 

Jūs savo veikla, savo darbais I lietuvy vės išlaikyno veikloje.
išreiškiate didelį tautinį subren-1 Geriausios sėkmės,
dimą, meilę, ištikimybę savo

' tautai, tėvynei Lietuvai. Jūsų 
darbai, jūsų pasiaukojimas, tai 
šviesusis išeivijos lietuvių veik- j 
los kelrodis, rodantis mūsų išei- Į

j vijai teisingą, nevingiuotą, be- j
kompromisinį tėvynės Lietuves ( knopos “Klaipėda” narių šusinn- 
ir mūsų tautos laisvinimo ir lie- kime, atsisakius iš. valdybos Ri- 
tuvybės išlaikymo veiklos kelią, tai Kuraitei, išrinkta Onutė

Andrius Juškevičius

CICERU
Metiniame Cicero jūrų šaulių

šių dienų padėtis, tautinis są- j Ašoklienė. Be to, valdvbon —
moningumas Įtaigoja mus visus,; darmktas Vincas Kulbokas. Me- 
dar budriau budėti, veiksmin-■ tjnįs Cicero jūrų šaulių pobūvis 
giau dirbti, siekti didesnio susi-| jvyks spalj0 4 d ‘šaulių namuose, 
klausymo vienybės, gilesnės to-? 
lerancijos ir pagarbos vieni ki
tiems.

Čikagoje.

S. Paulauskas

HBŲ ROSIU DRAUDIMO AGENTŪB1

f. BACEVIČIUS — BELL REALT1
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. 

ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS,

9 butų mūrinis Labai geros pajamos. 
Dilelis butas savininkui. Geras inves
tavimas.

3 butų mūrirūs su garažu. Pelningas 
da rengia Simono Daukanto pa- Pakinys. _____
minėimą, kuris įvyks 1986 m. Didelis, grudai įrengtas bungalow, 
balandžio 20 dieną 11:45 vai. 
Marquette Parko parapijos sa
lėje. Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti.

JAV (R) Lietuvių Bendruo-

Apygatdos valdyta

— Chicagos Lietuvių Spaudos 
k’uljo susirinkimas vyks gegužės ' 
mto. 2 d., 7 vai. vatk., Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So. California’ 
Ave. Nariai prašomi gausiai da-; 
lyvauti'. Bus paskaita apie taip- • 
tautinius įvykius ir įvairūs pasi- Į 
tarimai. Valdyba

Paieškojimai
PAIEŠKOMAS JUOZAS 

BARANAUSKAS

Nebrangus.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

GOVERNMENT HOMES 
from $1 (U repair).

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

Ext. GH. 9617. 
for information.

REPAIRS — IN GENERAL 
IvairOt Taity me!

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
si ems jš Lietuvos ir kitų

Inc. Agency, 4651 S. Ash
land Ave., Chicago, Illinois. 
Tel. 312 523-9191.

Dengiame ir taisome visu 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1711

Amerikos- lietuviams gerai ži-r oovybės, malonias nares, p. na- 
nomas veikėjas tarė šiltus žo- Į nūs. mielas viešnias ir p. sve- ' 
džius mūsų tautinėm organiza
cijom. Ne visi dalyvavo Chica- 
goje vykstančiame suvažiavime, 
todėl ir spausdiname jo pasaky
tus žodžius, Šta i jie:

Man labai malonu nuoširdžiai 
pasveikinti R. L. B-nės Tarybos 
Prezidiumo. Centro Valdybas, 
Marquette Parko Apylinkės Va-

šiltus žo- į j jus, mielas viešnias ir p. — . 
eitis atvykusius į šią Marquette 
Parko apylinkės tradicinę yaka- j 
: ienę.

Kaip žmogaus kūnui reikalin- ; 
gas maistas, oras ir vanduo, taip i 
jo dvasiai poilsis, gera, giedri 
nuotaika, nes pavargęs žmogus 
nedarbingas, nenašus, nekūribin 
gas.

ORAFIX Special- keeps all dentures 
including older ones securely in place

Special patentee enture 
adhesive formula, 
activated by moisture in 
the mouth, helps eliminate 
slipping and sliding Holds 
all dentures including older 
ones tight.

Siųskite pinigus 
i Lietuva

R ■.
1 RUBLIS — .51.8.5 

-
(Įskaitant perlaidą“

•ir apdraudą)
Mažiausioji perlaida 30 rub

lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigu 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios' 
įvyks prieš pinigų įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

Visi mokesčiai pilnai garan
tuoti. Jūs gausite pakvitavi
mą. J iv teisėtas ir apdraustas,

Gramercv

R. Lietuviu Bendruomenės Ci- j 
cero apylinkės pavasarinis balius 
įvyks'gegužės 3 d. Amerikos’ 

■j KaroBeteranų - VFW salėje, 
J1434 80.49 Court, Ciceroje. Bus 
• šalti TtzkandziaI. karšti^, cepeli- 
{ nai ii ,š.<?k?L

ALTo ruošiamas Sovietu Ru- f « ' '’*“*• ■sijos daromas lietuvių tautos nai
kinimo minėjimas įvyks birželio 
15 d. 12 vai. šv. Antano parapi
jos salėje. 1500, So. Court, Cice-

Dominiko, Kazio duktė, Zu-< 
bavičiene norėtu surasti kur .gy-j 

- • - > - •• i

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
mldytVvus, SKALBIMO 
IR D-ŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He-man Dečkyi

TeL 585-6624
............. .......................— I'į, 1 - 

" \LE-FEMALF 
tininkių

GOVERNMENT JOBS.
$161)40 — $59,23O/year. 
Now Hiring. Your Area.

Call 1.805-687-6000
Ext R-9617

For current federal list

Baranauskas, ^ubarvičienė yra HELP WANTED — MĄLE-F 
yra jo teta. | įteiki* Dįrbininky ir Darb

PaU:'BaĮ^ūausk^, ^ąiba j£ pa- ,• 
žįštahčiuš prašome parašyti 
Amerikos Raiudonajašn Kryžiui, I 
432 East Ohio St., Chicago. III., j 
60611. arba pranešti telefonu- 
440-2137.

• Vermont valstijoje yra apie
500 ežerų. - ■ INCOME TAX SERVICE 

Paiamy mokesčiai

i

fIRAFrV GET FREE GIFTS VI Irti IA FROM ORAFIX.

SHIPPING, INC.
744 Broad Street

THE SEALOf CONFIDENCE See package for details

Newark, N J. 07102
Ėst. 1947

Ilgametis patyrimas - - sąžiningas darbai
<el ruoiiatėa keliauti — kreipkitės | Lietuviu pratgą:

JKtejZX American Travel Service Bureau
9727 S. Western Ave.. Chicago. IB 60643

Telef. 812 238-9787
• Nwnotiw petarnevknwf niaukant lėktuvą, traukinio, Latru kelte- 

do (eruiaes), vienbučiu n* automobiliu nuomavimo rerervaciiaa: ?arduoda- 
oe ke’-’onin draudimus; Organizuojame keliones i U etų va ir kitus tiktus; . 
Sudarome ižkvietimus giminiu apsilankymui Ameriknia ir teikiame Infer- į vensite.

aeuoniu reikalais Į -----------
• Taupykite skrisdami Chartered tėktuvaia. tik «trx» racervuou rietas j

4 anksto — oriei 45 -60 dieno I ■

RENTING IN GENERAL 
N u o m o e

Bridgeporte turim 6 švarius, 
šviesius šiltus ir nebrangius 
miegamuosius kambarius. Gali
ma naudotis virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270. susitarsite su sa
vininku. pamatysite ir apsigy-

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOAAE TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7459

Taip pat daromi vertimai, giminu 
’škvtetūnat. pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokie blankai.

mv>
Ever®.

- <0642
aįoSvnpKyt. nfnort \

Advokates \
GINTARAS P. ČEPĖNAS

9 wL ryto iki 6 vaL vakaro, 
feštad.: nuo B vaL r. iki 12 vai t 

h pagal susitarimą.
TeL 776-5162

•649 W«rt 63rd Street

financing 

AT OUt 10W IATB

aM*«nrt r»rt

Konjakų pasididžiavimą nuo 1715 mėty.
ImponBd Cnqnac. 80 prod The Joe Gameau Co. Louisvfie. XV 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

«•••!

Mutual Federal 
Savinas and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608 

Pater Kazanauskas, Pre*. Tel.: 847-7747

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotas.

4012 S. Paulina St 
(Town Lak«) 
ir iš vidaus.

Skambinti YA 7-9107
—___ . ........ ■ ■ '

“ L I U C U A”
Miko S i teikto apsakymu knyfa 

MLiaciįaw jao itspaumlinta
Automis pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
•nadžir»s iki II Paaanlinio kare. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai. 1X1 psl Kaina 85.
liaunama “Naujienose” b paa 
•ufnnu: 6729 *So Camnhen

Ave., Chicago, IL 60629.

LDVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITI8 

ir V. BRIZGY8
Dasbo valandos:

Nuo 9 ryto iV 5 vai. popiet 
Mtadieniais pagal raaitarimą

MM S. Kedrit Ava.
Chicago, 111. 60629

TeL: 778-8000

JOHNGTBAfTTS
Advokatų įstaiga

•247 S. Kedzie Ava.
(3129) 776-8700

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 

Tuo reikalu Jums gali daug 
padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teiaėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos“ 
išleista knyga su legališkomip 
formomis. * A

Knyga su formomfb g»nna« 
ma Naujiwi^MdminWlr«^Rja’'

fi — Naujienos, Chicago, 8, ID. Saturday, April 19, 1986




