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PADĖKOJO ATSTOVUI ANNUNZIO IR SEN. SIMON
“Congressional Record” išspau- te Heaven”, kur vienu iš pagrin- 

sdino ir tą dieną pasakytą ilgesnę kinių veikėjų yra Jan Baltic, kal- 
-kongresmano Annunzio kalbą 
ginant Lietuvos teises į laisvę.

Keldami Lietuvos laisvės rei
kalą tame kovo 4 1. Atstovų Rū
mų posėdyje kalbėjo kongres- 
manai: Robert Michei, Guy Van
der Jagt, Austin J. Murphy, 
Frank J. Gudri nL Frank Horton, 
Gus Yatron, Bob Edgar, Eldon 
Rudd, Doug Bereuter. Mario 
Biaggi, Steny H. Hoyer, Glenn 
M. Anderson, Dennis E. Eckart, 
Barbara Mikulskį, JamesJ. Ho
ward, William Carney, Jahn D 
Bangeli, Robert K Dornan, John 
Porter, Joe Moakley..

Alto delegacijoje dalyvavo 
apie ;20 vietos veikėjų. Iš Čika
gos buvo : nuvykęs Amęr, Liet. 
Tarybos atstovas inž. Stasys Du
bauskas, kuris kongresmanvi 
Frank Annunzio už minėjimo 
tų reikalų pravedimą Įteikė 
Alto vardu 6 tomus “Encyclope
dia Lrthuanica.’Ų Dėkojant sena
toriui Paul Šimbh v.ž lietuviškų 
reikalų rėmimą Alto vardu buvo į. 
įteikta dr. A. Geručio “Lithua
nia 700 Years” ir J. Pajaujo “So
viet Genocide in Lithuania”.

GRAŽIAI REIŠKIASI SKY- -.
RIAUS- -VADOVYBĖ

tinamas nacių žiaurumais. To vei 
kėjo pavadinimas Baltic vardu 
daro kaltihimu užuominas, nu
kreiptas prieš pabaliiečius. l

Apie tai patyrusi Amerikos 
Lietuviu Taryba oasiuntė NBC 
televizijos vadovybei protesto 
telegramą, atkreipdama dėmesį, 
kad toks filmas yra įžeidžiantis 
pabaltiečių kilmės amerikiečius 
— lietuvius, latvius ir estus. Mes
ti nacių dėmę ant pabaltiečių yra 
neteisinga. Altas pareikalavo to
kio filmo rodymą sustabdyti.

» NBČ (National Broadcasting 
’ Co.) vardu Altui atsakė bendro

vės vicepirmininkė Bettye king 
Hoffman, ąiškindama^ kad Jau 
Baltic pavadinimas esąs pripuo
lamas," nesiejamas su jokia etni
ne grupe. <

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu atsiliepdamas politinės ko- 
misi'j-os pirmininkas dr. Jonas 
Valaitis, telefonu susisiekė su 
NBC vadovybę, prašydamas,1 
kad bendrovė bent prieš filmo ro 
dymą duotų Įžangą, išryškinda- j 

4 ma, jog čia nęimplikuojami pa-' 
j baltięčųii. 'SusUprindamas tą. lie- j 
tuvių reikalavimą, Alto vardu 
d r. J; Valaitis dar pasiuntė te-' 

New Lietu- Į1
vių T^ybds tm^riūiias<Peta-as ’ 
Ąžuolas" įŠsii’ptę .yišie^is - r^Few 
Yorko, Brooklyno ir Lortgf^į. Is
land vyskupams lai skus,Mėtoda
mas už taip svarbią rezoliuciją, 
priimta JAV vyskupų konferen- 
čijoje, reikalaujančią laisvės Lie- American Courts”, kuriame iške- 

j karnas neleistinas panaudojimas 
Į s ovietinų įstaigų parūpinamu do- 
■ kumentu bylose dėl piŲąltiečių 
j ir ukrainiečių, kaltinamų dėl na
ciu padarytų nusikalŲrrių." Ame
rikos Lietuvių Taryba nupirko 
100 egzempliorių šio leidinio, da
lį išsiuntinė:o savo skyrių pir
mininkams išdalinti amerikie- 
čiams ir kitą dalį panaudojo iš
dalinant Vašingtono 
nams.

tu vos'žmonėms.
ŠEN.-D’AMATO LIETUVIŲ 

KOVOJE DĖL LAISVĖS

JAV senatorius Alfonse M. 
D’Amato, atsiliepdamas į New 
Yorko Lietuviu Tarybos pirmi
ninko Petro Ąžuolo kvietimą 
kalbėti lietuviams, savo laiške 
pažymi: ‘‘Kaip JAV senatorius 
ir kaip Helsinkio komisijos pir
mininkas, aš pasilieku ištikimas 
kovai už Lietuvos laisvę; mano 
įsipareigojimas ginti*žmogaus tei 
sės Lietuvoje yra ryžtingas ir 
nuolatinis”.

GINANT PABALTIEČIUS
TELEVIZIJOJE

-OSI BYLAS

Ady. T*. Zųmhakis paruošė rū
pestingai parengtą, išsamų lei
dinį “Soviet Evidence in North

D. KOBFRIO SUSITARIMAS 
SU OKUPANTU- — LIETUVIŲ 

ĮŽEIDIMAS

Chicagos kamerinio 
vadovas Dieter Kober 
pranešimus, kuriuose
kad susitarus su Sovietų Sąjun-

t

LIBIJAI,

Amerikos karo vadovybė išsprogdino dvi atomo 
bombas žemės gilumoje. Pro plyšius Nevados kalnuose 
iŠ Žemės veržiasi dūmai-

OGORODNIKOVĄ IŠLEIDO AMERIKON, KAD lis juokėsi, o ii apsiverkė. Ji pap- 
DIRBTŲ KGB AGENTAMS rašė teism?“ kad iai a?rim'

ti ir susitvarkyti. Vietoj pertrau- 
Jauna moteris pasižadėjo klausyti, bet pati pateko kos, teismas buvo atidėtas ket- 

į kalėjimą. ------- virtadieniui.

LOS ANGELES, Cal. — Svet-
" lana Ogorodnikova labai norėjo

patekti' Amerikon, bet valdžia 
?4APIE iOs nebeišleido. Ji gavo leidimą

Į tiktai tada, kai pasižadėjo įtrauk
ti FBI agentus i sovietini žval- 
gybos tinklą. Ji sutiko ir išvažia
vo.

Ne vien Svetlana sutiko dirbti 
KGB vadovybei, bet ir josios vy
ras Nikalojus Ogorodnikov. Jie 
buvo supažindinti su buvusiu F- 
BI agentu Richard Miller. Pasta
rasis užeidavo pas Ogorodnikc- 
vus į namus ir įsižiūrėjo į Svet- , 
laną. Ilgai netrukus, jiedu vienas 
kitam viską prisipažino ir rado 
kelią į lovą.

Nikalojui nelabai patiko žmo
nos didelis pasiryžimas atlikti sa- 

pareigū- vo pareigą, bet ji jam patarė bū
ti kantriam ir leisti jai tarnauti 
Sovietu sistemai iki galo.

Nikalojus papasakojo KGB 
agentam, kad jiedu su žmona jau

orkestro 
paskleidė 

sakoma.
. NBC televizija pasiryžo kovo
12 d. parodyti filmą “Highway ga ruošiamas koncertas “Saulute

Lithuania”.
Amerikos Lietuvių Taryba p. 

Kober pasiuntė raštą, kuriuo pri
minė. kad Lietuva yra Sovietu 
Sąjungos okupuota, kad JAV 
okupacijos ir Lietuves inkorpo- 
su okupantu, ruošiant “Saulutė 
su okupantu, ruošiant “Salutė 
Lithuania” yra tik įžeidimas pa
vergtai tautai.

ALT Informacija

KALENDORĖLTS

Įtraukė FBI agentą Į savo tink
lą, o FBI norėjo patikrinti ar 
Milteliui pavyks įtraukti Svetla
ną Į savo tinklą. FBI pasisamdė 
•John Hur.tą patikrinti. Nežinia 
ką jis patyrė ir ką pranešė, bet 
i is pats pateko į Svetlanos tink
lą. Jis nuėjo tuo pačiu taku, ku
riuo eidavo ir Milleris-

Svetlana Įtikino Huntą. kad 
jis ją nuvestų pas gydytoją, nes 
ji pasijuto nėščia. Hunt, sukau
pęs pinigus nuėjo ir viską lai
kinai sutvarkė.

Bet kam nors prasitarė ir vi
sas reikalas pateko į teismą. Ni- 
kalajus žinojo, kad bus bėdes. 
Jis prisipažino prie kaltės ir iš
pasakojo teisėjui visa teisybę. 
Teisėjas apsvarstė klausimą ir 
paskyrė Nikalojui 8 metus kalė
jimo. Jis jau atliko dvejus me
tus, o vakar pras’dėjc Svetlanos 
teismas.

Teismo metu paaiškėjo visa ei
lė kitu dalykų Milleris turėjo 
savo advokatą. Huntas tuiėjo sa
vo ir Svetlanai buvo teismo pa- ' 
skirtas. z

— Kodėl tu prašei Huntą. kad 
j;s tave nuvestų pas gydytoją’’
— pakinisė vienas advokatas. 
Svetlana kalbėjo angliškai, bet 
labai keistu akcentu, laužytais 
sakiniais.
— Todėl, kad Huntaf kentėjo di 
dėlę baimę. Jis norėjo, kad mu
du pabėgtume į kitą miestą, c 
vėliau sakė, kad bus. gerinu, iei 
išvažiuotume į kitą valstybę.

— Na, gerai, ar Huntas buvo 
tavo vaiko tėvas? -- paklausė 
advokatas-

Svetlanai klausimas buvo
kiai išverstas, bet ji teismui ne
norėjo pasakyti. Bet į ją buvo 
daromas spaudimas Tada ji ang
liškai pasakė:

— Man Huntas labiausiai pali
ko. Jis buvo mano vyras.

Niekas negalėjo sustabdyti sa
lėje buvusių žmonių nusišypso
jimo. Nesišypsojo tiktai teisėjas 
bet jis nieko nesakė.
Svetlana suprato, kad ji plinrp- 

telėjo ko jai nereikėjo. Dauge-

-KRUVINOS KOVOS AFGANŲ 
KALNUOSE

Dariaus Girėno Amerikos Le- 
>i Maniuette N. Banko pirmi- 
jry), Įteikia reikalų vedėjui

Tony Jan 
giono kemant 
ninką P- Me Cart 
Stanley Paulauskui $30,0°0 apmokėtą sąskaitą už naują
Dariaus Girėno namo stogą.

Nuotrauka Al Vaitis

Balandžio 26 dn. — Marceli
nas Vilūne.

Saulė teka — 4 55, leidžiasi — 
6 43.

Šaltesnis, gali palyti

— Šeštadienio nakti, 
nakties, reikia pasukti 
vieną valandą pirmyn.

12 vai. 
laikrodi

REAGANAS {SAKYTŲ VĖL KIRSTI 
JEI PULTŲ AMERIKIEČIUS

Chadafi buvo gerokai pritrenktas. Tripolio bombar
davimo metu

sostinę jie dargiau niekad ne
besugrįš. Prezidentas kviečia 
maištininkus mesti ginklus, bet 
dauguma nebeklauso, O

MOKYKLŲ VADOVAI NEPA
TENKINTI REAGANU

ISLAMABADAS, P?.kistana>
— Iš Afganistano ateinančios ži-r taigoms. '• 
nios sako, kad jau ištisos dvi sa- Į 
vaitės eina kovos Žavaro srity
je. Rusai sutraukė tankus, heli- ~ e i
kopterius ir lėktuvus, kad galė- 
tii išmušti afganiečius iš strate- ; 
ginių pašlaičių bazių. Afganie- I 
ciai turi gerus ginklus, kuriais 
numušdavG sovietų helikopte- j

NEW YORK N. Y. — Ameri- /
kos universitetų ir aukštesniųjų 
mokslu vadovybė nepatenkinta 
prezidentu Ronald Reaganu. 
Hai"ward universiteto preziden
tas Derek Bok, nuvykęs į Wa- 
,'hingtoną. kad prezidentas, turį-- j 
teisę sumažinti-valstybės biudže-

* - • ' " -I *tą, paruošė visą eilę patvarky
mų, skriaudžiančių valstybės 
mokslo ištaigai . •

Washingtope vyko aukštesnių 
jų mokslo įstaigų, p rezidentų kon 
ferencija, kurioje Hardvząrd uni 
versiteto prezidentas Bok išdės- ! 
tė suvažiavusiems, kad šiais-me- ■ 
tais dar nejaučiama biudžeto ap
karpymu, bet nuo liepos mėne
sio visi pradėsime jausti pinigų 
stoką. Prezidentas Ręagauas, kar
pydamas biūdžėtą mesirengia 
imti pinigų, priklausančių uni
versitetams,- bet jis gerai apkar
pė tiems žmonėms, kurie duoda
vo savo uždarbio-dalį mokslo Įs-

Prez- Bok atvyko Į konferęnci-. j 
■ja su duomenimis 
patvarkymais. K-ęj 
Bok pranešė,.kad- 
metais universitetą 
savo pajamų.-Papuoštos instruk- 

ne- 
do-

ir paruoštai--} 
prezidentą;,-} 
ateinančiais Į 
neteks 25 ri

Tass paskelbė, kad laimėjo 
strateginę Žavaro bazę Pakista
no pasienyje, bet nepasakė, ka
da jie tą bazę užėmė. Kruvinos 
kovos eina nuo paskutinių die
nų. bet afganiečiai tvirtina, kad 
susirėmimai tebeina ir šiandien- 
Rusai užėmė pagal kelią esančias 
pozicijas, bet jie nedrįsta ver
žtis i pašlaites, kurias teb< kont
roliuoja afganiečiai.

WASHINGTON, D. C. — Tie- 
ė, .dieni otezidentas Reaganas du 
kailu kalboje sostinei! suvažia
vusiems žmonėms. Pirmiem pa
sakė, kad jis nebijodamas ir vėl 
i-uk\lu kirsti Libijos teroristų 
centrams, ieigu būtu tikras, kad 
Chadafi teroristai pultų Ameri
kos piliečius-

Antroje savo kalboje prezi
dentas paminėjo kad jis Įsaky
tų pulti Libiją. Siriją arba Ira
ną jeigu šių valstybių atstovai 
griebtų-i teroro priemonių prieš 
Amerikos piliečius.

Paleistas gandas, kad Sirijoje 
suimtas teroristas Achncar Na
vai Manson ii jo draugė Heider- 
rse Pohmer. Policija suimtuosius 
klausinėja .apie bombos paleidi
mą Berlyno šokių salėje, kur 
žuvo Amerikos kai y s. ir buvo su- 

j žeista 68 Amerikos kariai. Ar su- 
; imtieji buvo Berlyne, ar juo> tik- 
j tai tardo, kad nukreiptų dėmėsi 
nuo Chadafio, tuo tarpu dar ne
aišku

Dabar aiškėja, kad Prancūzija 
nebuvo priešinga JAV karo jėgų 
smūgiui Chadafio suorganizuo
tiems teroro centras, bet prez. 
.Miteraūdas norėjo, kad tūlų iš
keltos karo jėgos ir suimtas pulk. 
Chadafi, pagrobęs Libijos vy
riausybę ir per 17 metų bandęs 
prime-ti savo valią kaimyninėms 
arabų valstybėms, bet JAV nęšu- 
iiko-imtis tokių planų. Amerikie
čiai norėjo ir nori, kad patys Li
bijos gyventojai atsikratytų ne- 
pngeidavjamo diktatoriaus.

ap-
— Čilė- policija praeitą savai

tę suėmė 451 prieš diktatūrą 
protestavusį studentą.

KRUVINOS KOVOS PERU 
SOSTINĖJE

LIMA. Peru. — Trečiadieni 
cm maištininkai nužudė du po 
cininkus. pač’uno jų turėtus ge
lis ginklus ir dingo orien ie>tv-

cijos sako, kad universitetai 
teks nuo 1.6 iki 2.7 bilijonų 
lerių.

Pirmen eilėn.prezidentą> 
kraus specialiais mokesčiais tuos,
kurie turės drąsos duoti uždirb
tus pinigus mok Jo į-taigoms. 
Be to, jis nuo ateinančių metu 
planuoja apkarpyti pinigus, ku
riuos valstybė davė mokslo įstai
goms, naujiems tyrinėjimams.

Vyriausybė nvtar-. kuriom-1 
mokykloms skirti pinigu- mokJi , 
niems tyrinėjimam-. Jeigu nu 
tars, kad mokslo Įstaigų vedami 
tyrinėjimai nesvarbi'-, tai gali vi 
-ai pinigu neskirti.

— Auditoriai priėjo įsitikini- 
no. kad Erdvių administracija 
visai be reikalo išleido bilijonus

I doleriu.

Dabar, pav. Stanford 
teta- gsi’B.-i iki $500 
mok.-Iir.icrrs tyrinėjimą 
nančiais metai> vyriau 
neduoti pinigu ir pa>ibaigs tyri-

nu

Du policininkai buvo priskir-į 
prie mokyklos, kad nepageidau
jami a<mcnv- nei-įveržtų į vi
dų. Policininkai nesitikėjo, kad 
jie bus užpulti. Policininkus nu
dūrė. gnklus pasiėmė, šoviniu- 
susirinko ir dingo.

Nuo 1980 metu pabaigos, vie
tos maištininkai jau nušovė 250

ūš Į policininku ir atėmė iš jų 170 
šautuvų Poru pelkininkai taip 
pat neima maištininkų nelaisvėn. 
Jeigu tiktai išaiškina. kad jie

gėjai, tai ir I i'lžia kulką į galvą.
Prieš 2 savaites policija ir ka

riuomenė apęu|>o pietinius Li
mos priemiesčiu- ir pradėjo 
mu kratas Rado 120 dokumentų
neturinčių žmonių Daugumą pa 
leido, bet Žvilgančio tako mėgė
jus išvedė j mišką ir paleido... Į

na

Ispanijos karalius Juan Carlos antradienį 
arlamentui ir lordų rūmams, 
tarimus Gibraltarui atiduoti 1

kalbą Anglijos 
m as pradėti pa

Ke
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Taip kolchozinėje sistemoje 
žmonės žemiau visad stovi pap
rasto gyvulio.
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai L

KEISTA MOKYKLA LIETUVOJE

Šių Laikų Aritmetika

tvatijai atvvkusi iš miesto mo
kytoja klausinėja fa rmerio vai
ko:

— Jeigu fanneris turėjo 5.000 
•bušelių komų, o bušelis kainuo
tų 40 centų tai ką jis. gautų už 
savo kernus?

— Valdišką pašalpą — atsakė 
berniukas.

Mirus komunistiškos 
prižiūrėtojui Kaune, prie kapo 
kalba partijos - atstovas, iškelda
mas vėlmnio nuopelnus:

“Draugas Papurtinas buvo pa
vyzdingas komunistas ir sąžinin
gai ėjo savo pareigas, saugoda
mas tarybini turtą. Būdamas šioj 
pirty per penktus metus, jis nei 

. sykio ueišsiimaudė pats”.
* ’■-# »

Atsargumas Kaulų Nelaužo •

Žvėryne paydovas aiškina:
— Matote čia, tamstos, didelė 

gyvatę, kuri gali išsykio pralyti 
visą aviną.. ‘

i Žmona, baksteljjusi vyrui į 
pašonę: ,

— Neik arti prie naro, 
gali ir tave užpulti...

Statistika

nes

— Statistika, mielasis, aiškiai 
; sako: geriau turėti karštligė, ne- j 

g u-būti milijonierium.
— Kokiu gi būdu tu priėjai to- i 

kią išvadą?
— Milijonieriai miršta visi, o! 

sergančių karštlige — tik 8%.

— Ar girdėjai sensaciją, Tė- kaitų parašys, 
vai?

ATVIRKŠČIAI

ŠIŲ LAIKŲ KEISTUMAI

Reik eilėraštis pradėti, 
]£ąs kam tinka pastebėti..

Mėsa arkliui, vilkui šienas-?

Kaip tos giesmės, kaip ir dainos, 
Viskas keičias, viskas n 
Šunys kniaukia, kalės loja, 
Aukštyn kojom atsistoja-

Šittndien vyras judus plauna. 
Žmona lauke medį pjauna. 
Jonas geria baltą pieną, 
O Marytė šnapsą vieną-

Vyras valgo saitą košę. 
Moteriškė kortomis lošia 
.Petras Stogis vaikus gano, 
O žmona jo pas Antaną.

V yrąs verda, valgius daro, 
O Stasė ten už baro, 
Ve, drauguži, ar padūko? 
Moteriškė pypkę rūko-

SMURGAINIŲ AKADEMIJOJE BUVO MOKAMOS 
'• ’ ' MEŠKOS ■ <• .-m-'., c- ’■

Ką jūs matot tarė Jonas,
Gal pritiktų sijonas..
O Mildutė nebelaukia, ... ■.

. rVyro kelias užsiiiąy^jg:‘
aI

Dieve apsaugok, kad ku- j
— Kokia čia sensacija, jeigu aš t jam čikagiečiui neateitų mintis • 

dar negirdėjau? — atsakė Tėvas, pranešti
— Tu, Tėvai, daug dalykų gū

di, bet svarbiausios praslenka pro' Drunga buvo prižadėjęs parašyti 
tavo ausį, oangų jpn visai neįleis Vliko isteriją. Drunga 
damos. Kup galėjai negirdėti, 
kad kun. Rimšelis vis dėlto My- apstatė -Vilko iždininką J. Valai-.

] kolą Drungą pavarė. | ti. Jis rašėvir rašė Vliko istoriją, ■
Vienas ’dvarininkas atsikreipė -! — Jį pavarė ne Rimšelis, bet. bet išėjo istorija prieš Vliką. Vie-’

i kun. Garšva, vyriausias Draugo į ną -kitą dalyką išlygino ir pra-. 
J redaktorius. Drungą reikia konz-’ dėjo leisti Draugo Įžanginiuose.

sakyk frį^n'’<ka§‘?yka ;sun-Į roliuoti. Jeigu jis nekoatroliuo-! -Bet dabar Draugas jau eina už 
kvailumas ar išmintis? J jamas-, tai jis pats.pasileidžia, bet j Vliką. Netrukus įdės žinias apie 

----Aišku, kad kvailumas — at 
sakė Poška —■ mane, pavyzdžiui

gubernatųriui, kad i
Drunga nepareikalautų avansų, i

paėmė
avansu stambias sumas pinigų ir

Kas Yra Smulkesnis?

Maifcis lopą.^siuvinėja, 
Kačrėr šienais lipinėja 
Gėles-Mafias sėja, kloja; 
Katrė namą maliavoj a.

poetą Dionizą Pošką, klausa;
mas:

šjas. Ksf afve^vo mešką ^čšnis 
karšių grindų" :/‘profesorius” 
grieždavo birbinę ar Į būgną įvai
rįų.ritmu mušdavo. Kada!meška; j.ali patraukti vienas arklys, o jus 
aHt.dvįejų-kojų turi pakilti - • trankia du.
viena melodiją?Turi trypti ’
kįtž. Instiktas meškai patarė, at-- 
ąargumČ dėlei, keturiomis nebe- i

aant paskuti'niųju.kojų Jiejj^liotijjO- dėl vds.o pikto.Jr pą- 
= Tos mokyklos-išlaikymą - se- šokti. Štai^už. tai. Jr akademijos 
aniaū net pinigais'■W'pbot^d^“‘cĮjp(žną ga.ųdėvomięškosf..

.. Daugelį metų toji meškų aka- 
"demija Smurgainiuose gyvavo.
Beveik ,ikj šią šimtmečio pra-; 

aižios. Po sodžius tie ■■profesoriai” i 
savo, išmokslintas meškas vedžio-1 
davo, kaimiečius stebindavo. Iš j 
te yra -gyvoje kalboje ir priežo
dis užsilikęs: “šoka, kaip Smur- 
gaiuių meška”. Taip sakoma, kai 
kalbama apie tuos, kurie šokda
mi, kitiems ant kojų užlipa.

Vilniaus srityjėfeitKj'dasit kadhi-- 
se pagarsėjęs Smurgo n ių mieste
lis. (Lenkiškai jis buvo vadina- 

ujiąs Smorgonįe). Savo laįk.u pla
čiai .po pasaulį tapo pasklidęs gan 
^das ppie tebebuvusią garsiąją mc- 

-“kykląy akademiją, kurioje meš- 
’°kos buvo mokomos vaikščioti

mokyklos išlaikymą .. se-

^paremdavo dvi galingų Lietuvos 
Sdidiku — Radvilu ir Tiškevičių m „ - • r- j
a— semtos. ’ ■■ j ■-’/■> f
e Meškų akademijos mokslas 
^grindės! tuo, kad meškiokams įs- 
Zkiepydavo savysaugos minti: bus 
'‘sveikiau vaikščioti ant paskutiniu r» - ’* -
judviejų kojų, negu ant keturių 
* rėplioti. . -'
į Mokyklos “klasės” grindys bu. 
“vo iš apačios smarkiai kaitina- 
-mos: ten ugnis’ kūrenosi. Prieš 
=• vedant į pamoką, ant paskutinių 
■•meškos kojų užmaudavo odinius 
-apavus. Vadinasi. įveda mešką Į 

akademijos klasę ant keturių, o ’ 
jos pirmąsias letenas tuoj, ir pra- j 
deda karštis svilinti. Bando meš į 

'■ja nuo grindų letenas atitraukti, į
Lik ant : 
silikti. Nagi, gerai1 — kentėti ga- 
ima — apavas karščio nepralci-

Paminklas Tetai

Jis Turės Patikėti

Motina klausia dukters:
— Pasak vk man atvirai Viktu- 

te, kodėl tu nenori tekėti už Vin-

abieju paskutiniųjų pa-i mylėti, kad

Bet praeina kiek laiko, stovi 
?ška ant paskutiniųjų, ir ima 
u jausti, kad ir tas letenas karš 
■ pradeda svilinti. Meška prade, 

ia koja- kelti. Ir pajunta, jog 
rypint. lengviau regu vietoje 

stovint iškentėti. Na. <r ne^iliau- 
;a meška nuo vienes kojos ant 
kitos kūno 
žiūrint, panašu, jog meška savo 
malonumui šoka.

Bet kaip gi į); d a: yda v 
ir ne ak: d ntiios kla->eje 
ma. meška vis ant dviejų 
čiodavo it- pareikalavus, 
vo? Mokymas, pa-irodo 
nelabai “akademiškai“

— Kaip aš. mamytė, galiu jį 
l jis juokiasi iš visko, 

kam aš tikiu. Jis. pavyzdžiui, sa
ko. kad nėra jokio pragaro'....

— Nenusimink, vaikeli, kai 
Vincas pagyvens >u tavim kelis 
mėnesius, tai savaime patikės net 
j ])rągarą..

Lentelė Atminčiai

Prie vieno namu Paryžiuje bu- 
ve prikalta bronzinė lentelė >u i 
užrašu, .'Og tame name gyvi no ir

veri kelti. Iš šalies mirė teks ir toks.
Po cerėąionijų, du kiti rašy- | 

tujai> grįždami namo kalbasi.
— Kaip r manai, — paklausė 

vienas. -rJar po mano miities, 
irgi bus prikalta kokia nors len- j 
lėlė.

— Tarp, lentelė su užrašu: iš- 
nuonuibjamas kambarys”.

Stenografistė vieną rytą atėjo 
! Į biurą su žibančiu deimantu ant 
■ piršto.

— Kur tu gavai tokį didelį 
akmenį9 — klausia jos draugės-

Buvo šitaip: Mano teta, prieš 
mirsianti, paliko testamentą. 
Tarp kitko buvo ’pasakyta, kad 

į aš.nupirkčiau jos atminimui di- 
1 delį akmenį už tris tūkstančius 
dolerių. Aš taip ir padariau.

* * *:

Marga Pirštiniu Istorija

Pirštinės buvo vartojamos 
praktiškiems trkslanis. Senovės 
persai vartojo odos pirštines su- 

1 valdyti arklių. Graikai ir romė
nai darė ta patį. Tik viduram
žiuose pirštinės tapo valdžios ir 
kilnumo ženklu.

Kuomet "yteriai norėjo vie
nas su kitu susikibti dvikovoje, 
tai pirmiausiai mcsdi\o pirštinę 

į i veidą arba po^keju. Tuntui 
reta pabrėžti, jog su p: iešu 
sidirbs ir nuothmi rankom.

| jeigu jis kontroliuojamas, tai .su- 
j sitvarko. Kol Jackus “Keleivy
je” Drunga kontroliavo, tai 
Dranga dirbo “Keleivyje” ir ne
buvo jokios bėdos. Bet kai Jac
kus vadeles paleido, tai ne vien 
Drunga, bet ir Keleivis nuėjo 
šunim šėko...

— Miuhelsdsas ir Michelsonie- 
nė Keleivį statė ant kojų, kad jis 
eitų ir eitų ir niekad nesustotų, 
tai Micb.elsonai, turtingi žmo
nės, dar pridėjo keliolika savo 
tūkstančių, kad Keleivis eitų ir 
eitų.

Drungos didžiausioji nelaimė, 
kad jam visą laiką reikėjo ir rei
kia pinigų. Prie pinigų jis prip- 

; rato Jam reikia rie tik gerai pa- 
Į valgyti, bet ir geros kavos išger
ti. -Jis nesveikas, tai jam reikia 
įvairių vaistų. Be vaistų jis ne- 

I apsieina. Vienus nešioja vienoj 
I kišenėj, o kiltis -kitoje. Vaistai 
Į brangiai kainuoja. Dar branges-1 
i n i, jeigu nori juos gauti be dak 
:aro leidimo.

I Bobelį, nors anksčiau nedėjo. 
Kad tik nebūtų lietuviams gė- . 
<los. , _ j.

1 — Nebijok, Tėve. Garšva jo
nesuvaldė, bet Valentinaite 
Drangą suvaldys. Ji ne tik pas
kirs jam darbą, bet veltui gaus 
jam būtinai reikalingų vaistų.

’ — Aš poterius. Jau .primiršau; i
bet papoteriaučiau, kad tik jam 
išeitų geriau, negu Keleivyje ir 
Drauge, baigė susirūpinęs Tė
vas. 1

Šta, va, vyras už pakūtą.
..--ų Bulves, lupa, morkas.skuta.

O žmona jo pati viena,; .-■
L .Ein’ dirbtuvei! kožną dieną.

Valandėlei apsistokim, 
Kam kas tinka, pagalvokim. 
Lai palieka vaikui pienas, 
Vilkui mėsa, arkliui šienas-

Prak&škas Sūnus

Tėvas, sugrįžęs iš! miesto, duo
da vyresniajam sūneliui pyragai
ti ir sako:

— Pasidalinkit broliškai su Jo
neliu.

— O ką reiškia broliškai;. tė - 
veli,? — klausia sūnus.

— Tai reiškia, kad turi duoti 
Joneliui didesnę -dalį, o sau pa
silikti mažesnę- . .

Jeigu taip, tai -duokite pyra
gaitį jam, tegul jis padalina bro
liškai.

Restorane

Perkūnas

laikantys
"asiliuką. Pastarais

ant jo stovi pinigas, 
už virvės f

'dreba iš baimės.
— Kodėl-tayasiliukas tąip 'bai- 

ųniniasi? — paklausia vienas ^ke
leiviu.

r— O ar tamsta būtum ramus, 
jei ant .savo kaklo turėtum už
kabintą virvę, o šalia' .. stovėtų 
dvasiškis?- , k-.

* *
Teisme

—- Taigi, teisiamasis, ■ n ukentė- 
jęs pavadino tamstą asilu, ir kas 
gi po te atsitiko9

kad | 
būda

vaiKŠ- į
šokJa-■ 

buvo i
>udėtin-

Gasdinantis Vaizdas
I 1— Po to atvyko greitoji, pa- 

Per upę stumiasi keltuvas, O’ galba ir nugabeno ji ligoninėn.-..Drunga, patyręs, kad keleivy- Į 
j je yra proga, tai tuojau ir parei- į 
’ kalavo, kad jam pakeltu algą. I 
Tol reikalavo, kol pakėlė. Jam '; 
iškėlė tokią algą, kurios negau- į 
davo nė vienas Aunerikos lietu- i 
visko laikraščio redaktorius. Dir- J 

. bo, kol Keleivyje buvo pinigų. į 
Kai paskutinę alga gavo, tai Ke- j 
leivis ir užmerkė akutes. Jis su- i 
valgė ne tik Keleivio santaupas, ■ 
bet iš Keleivio nuėjo i Drauga I no- - r-. ..... .. ' ” : ■. Diatige jis issiderejo geresnę ai- [ 

. gą negu Keleivyje. Būtu buvę į 
pusė bedo- jeigu kun. Garšva t 
nebūtų pakęs duoti Drangai lai- j 
vą valią. Ji> sukvietė Draugo i 
žmones ir įsakė nusikabinti prie 
DrungO'. Ką Drunga parašo, tai ’ 
gali nešti į rinkyklą ir atiduoti 
rinkti. Drunga išsijuosę ir pra
dėjo raš\ ti Jam rašyti tai viena- 
niekas. Apie mažiausios vertės 
dalykėlį jis prirašo po 3 cditc j

Į

ma— Kai]> i ii atsitiko, kad 
no lėkštėje nėra nei trupučiuke 
mėsos?

— Tamsta užrakei j)'ssr- orde
rio. tai mėsa Jiko kito
se pu-ėje..

o Gydytojai, jiagydę savo pa
cientą. seniau sakydavo: “Tams
ta esi sveikas, kaip amerikoniš
kas doleris”. .’ ■

Šiandien tokie išsireiškimai 
taikomi gal tik anemijos užklup
tiems, nes mūsų doleris gerokai 

: liesėjo. ,

• Apie mūsiškius taksų kolek
torius kas tai yra pasakęs:

‘‘Jeigu juo> nuvežns į mažą 
salelę. net< Ii Australijos, kur 
gyvena tik laukiniai žmonės, tai 
nereikėtų laukti nei poros Valan
dų iki jie iškratytų kišenius nuo
giems klajūnams.

• Vienas įsikaušęs vyrukas 
ima pasakoti kitam- “Kaip lai
mingas būčiau, jei jūros van
duo pavirstu Į alų, o aš į žuve
lę. plaukiojančią tokioje juro- 
te’ ’.

Nereikia taip toli siekti svajo
nėmis. Dra”gelis šiandie “pas
kęsta ’ ir keliose čerkutėse pap
rasto šn.apsiuko.

o Lietuvos -kolchozuose vieno 
naViruils .teikiu prųn- Į veikę 14 ,netų JŠDiaitinimo ski-
ga padės j., rvpsfi.mokesčius už J riama 50 svarų grūdų, kiaules šė- 
veltui dirbančiu gydytoju patar- rimui — ICO svarų, 
n.ivimu-. kr ujo spaudymą patik 
lininiu,-, p’.mčių išklausymas, o 
Drunga pinigingiems seniams sąs

- Jį ne atleido iš Draugo, bet Į 
jam surado daibo pas Valenti- ’ 
naitę. - pleiške Maikis. i

— Pats gubernatorius jai at- i 
\ '.ž $50.000 čekį,, tai Drunga ga- i 
lės prie jo.- prisėsti. Valentinaite ■ 
gale> važinėti biznio reikalais, oi 
Drunga gales tvarkyti ofisą- Da-I 
bar V.alentiįkaitė visokius .pątar į



BALTIJOS JOBAI

DIDĖLĖS BALTIJOS PROBLEMOS

(Tęsinys) }? loti — tas pat, kas velnią
Paskutinis jūros sv.ikatos K-'“

diklis — ištirpusio deguonies tu- 
rlny<. Tai svarbiausias ekologi
ni* parametras, turintis tiesiogi-’ 
nį sąryšį su biologinėmis van
dens savybėmis. ’

Jūre-- vanduo (priklauso nuo 
temperatūros ir druskingumo)" 
gali ištirpdyti,tik. apibrėžtą de
guonies kiekių Jei viršutiniuose 
vandens sluoksniuose deguonies 
[lakanka ;o giluminiuose stinga, 
greitai didėja sieros vandenilio 
kiekis,rtTokios "fitfirusios apykai
tos rezultatai buvo pastebėti 1974 
met tis, “padovanoję’: net.struk
tūrinį vąndepš sluoksnių pakiti- 
i na. ,V.ii-šų|įnii :.oše Sparčiai . vys- 
lėsi gyvybe'; o žėmtftiriiuose mo
kslininkų prietaisai i rėgįstravo 
pražūtingą gyviesiems, brganiz-4 
mams stagnaciją.
Štai ir Baltijos problema Nr. 1!
Kas-.turi įtakos tokiai jūros re- 

akčijai? Atsakydamas į šį klausi
mą,- P. Hupferis išskiria 6 užter
šimo rūšis; jų poveikį Baltijai 
pripažino i-r UNESCO. !

Ypač daug negandų padaro1 
pirmosios . dvi — komunolinių; 
įmonių.bei žemss ūkio nutekau-; 
lieji vandenys. Kasmet kartu su 
jais iš visų septynių šalių į jūrą; 
įteka 14927 .tonos amoniako, 
72681 t. nitratų, 6821 tona fos
fatu ir- kt. Dėl nutekamųjų van
denų) ,1966 metais iš atskirų Bal
tijos jūros rajonų išnyko'menkė,, 
silkių he’rštaviętės.,'; 1 IS

: :}• Baiiijąmuteka nemaža pesti
cidu.; todėl kai kuriu meliuksų. 
jūros paukščių, žuvų organiz; 
mūose jau aptinkamos, maksima
lios DDT ir sintetinių produktų 
atliekų biofenilų koncentracijos-

Pramoniniai vandenys, ypač 
prisotinti sunkiųjų metalų kad
mio švino, cinko 'jonų, nūtekan-" 
lys iš Švedijos’medžio bei popie
riaus apdirbimo įmonių, kelia 
grėsmę atskiriems Baltijos bio
topams. i ‘

Naftos dėmės, išsiliejusios Į jū
rą, juda vos 4.procentų vėjo grei 
čiu. “Naftos marrs” greičiausiai 
pažeidžia augaKSSS fotosintezę, 
organizmuose neribotais kiekiais
ima kauptis. benžaį»rfnas. • TĮe-■ 
sa, prieš tokį naftos "savivaliavi
mą” naudojamos 'cheminės me
džiagos emulgatoriai. Bet jas ;var

gąsdin- 
1 1

Ir dar vienas — dirbtinių šilu
mos šaltinių’— poveikis. į jūrą

Nuo to laiko darbai veja dar- 
' bus. T .ARS ir. Švedija aalyvuvo 
bendroje jūres tyrimų progra
moje, VFR. Danija, Švedija -• 
Baltijos vartų piograinoje. Nau
jas žingsnis tarptautinių jūres ! 
tyrimų metraštyje — EOSE.X , 
77. Tai — Baltijos atviros jū.Os 

skirtas sudėtin
giems dinamikos, chemijos, bio
logijos ir užteršimo plitimo klau
siniams.

ESPT šalių rėmuose jau ne , 
■ r ‘ ■ Ipirmi metai tiriamos Baltijos '

problemos pagal .susitarimą “Jū -! 
rini.ai tyrinėjimai”. Mokslininkai ' 
sprendžia konkrečias Baltijos1 
hidrologijos problemas. Nepa- 
mirštami ir pakrančių tyrinėji
mai.- Pirmasis ESPT šalių dar- *

? • i
patenkantys atominių elektrinių ekspei iment: 
vandenys yrą 6—13 K aukštes
nės temperatūros. Toks tmpera- 
tūros pasikeitimas atskiroms ekc>- 
sistemomL'jawĮ rinras- pavojaus 
signalas./. Nors kai kurių maril- 
kultūrų augimą jis net stimu
liuotų, prailgintų maudymosi se
zoną, sutrumpintų ledo periodą.,

“Baltijai netinka sprendimas 
“Gamtos apsauga’’ — bet kokia ' 
kaina!” — trigl^’į5; Hupferik Už-1 
davinys -būtų -y- greičiau iki mi- < bas .— eksperimentas EKAM-73 ■

■metais j 
metais :

niniumo’sustabdyti nekontro
liuojamą ir pernelyg dideliais kie 
kiais atliekų, keliavimą į.jūrą. j

' - ' i
Autorius, siūlo sukurti Balti-.

jos 'medelį'— nustatyti galimų 
kenksmingų medžiagų koncent
raciją, tirti, kaip jos atsilieptų 
atskiriems fiziniams, biologi
niams, cheminiams, geologiniams ; 
jūros procesams.

Šiandien turbūt ne taip svar
bu detaliai ' registruoti ir fiksuo
ti vykstančius pakitimus, o iš 
anksto- tiksliau? ir teisingiau nu
matyti jų poveikį jautriausioms 
ekosistemoms,-kad.-laiku sugebė
tume pakreipti vieną ar kitą ] 

'ta linkme, kuri būtų mažiausiai! Dabar ne obelis žalioji 
kenksminga visai Baltijos jūrai. T ‘

buvo atliktas dar 1973
Cingste, o 1974 ir 1976 
liidrobiologiniai ir meteorologi
niai ryšiai, jų sąveika tyrinėta 
Lenkijos pakrantėse į

Šiuo metu septynių valstybių I 
! laukia naujas darbas — šiandie- | 
ninės Baltijos vandens kompo- 

i netntų balanso nustatymas, vyk- 
į d omas pagal Tarptautinę hidrolo- 
j gine UNESCO programą.
L f E. L. A.

o Dabar ne eglė ten siūbuoja 
Išskėtusi plačias šakas: 
Tai motinėlė ten dejuoja, 
Iškėlusi sielvartoj rankas-

Linguoja vėjo pučiama: 
' Seselė rauda tik jaunoji,

1952 m. Kopenhagoje buvo ■ Kad jos tėvynė skriaudžiama, 
įkurti Tarptautinė jūros tyrimų] 
taryba (IČEŠ), kurioje buvo vi-j- 
sos Baltijos' jūros valstybės. Nuo j- 
1957: metų' Helsinkyje vykstam i 
čioje-Baltijos, šalių konferencijo- Į 
je du kartūs per; metus ruošia
moj rekomendacijos jūros tyri
mams.^ Jeigu paskaitytume pir- 
mųjų Ttorifėrėncijų dokumentus, f 
■pastebėtume,- kad anglų kalbos j 
tekste žodis “Pollution” (užter
šimas) nė. karto nepaminėtas. 
Kai 1970 metais i Helsinki susi
rinko VII konferencijos dalyviai, 
žodis' “Pollution” buvo pagrin
dinė .visų pranešimų tema. To
dėl 1960-1970 metai J. T. inicia
tyva buvo paskelbti Tarptauti
niais Baltijos metais. O Okeano 
mokslinio tyrimo komitetas (S-

' JURA

Ko gandi, ko oši. ko verki siū-

Kam pjauni pakrančių smilty
nus tylius?
Kam savo krūtinę taip sunkiai 
kilnoji,
Kam sopulius‘savo pareiški gi
lius? '■ . ; ' '

" M. š.

— Specialistai prieina įsitiki- 
■nimo, kad turim om priemonėm, 
dar per anksti’ operuoti ausis- 
Operacijos nepadeda.

CORJ- kartų sų Tarptautine jū- j to^‘ 
ros -tyrimu daryba (ICES), orga
nizavo tarptautinę specialistų 
grupę, kuri tyrė.Baltijos užterši
ma. ■ - ■ - yi - .

— Vien tik. Mąnhaten Centras 
Kalifornijoj turėjo 2.000 tarnau-

’ EJTERĄTūEA; rietuvių Iteratūros, meno b mcūrt’t 
m. mėtrižtis. .' Jame yra vertingi niekuomet aesenrtĄ, Vtae< 

Lriv-ri, Igno šlapelio,' Vinco Kariūno/-lUJoniko, V. Steakcs 
f. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K Matusevičiau! Ir T 
Keliaus rtnipsniai bei rtudijcK, Muštruotos nuotraukomis t 
Mi K. Čiurlionio. M. Šfieikio, V. Kiiubos, A Rūkitelės Ir A .Varu

> DAINŲ ž iiiNTES LAUKUOSE, poetė?., ralytojcę b
Jokių pirmūnės /uorės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 

Jventeg 'bei'Jų Irt ori j? Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedalnuojiž 
Hems, gėrintis autorė? puikiu stiliumi Ir surinktaL docmenimi 
bti užkulisiai*. Studija yra 151 pusk, kainuoji

____ 1 •
VTEN0O ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apnūj 

luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sams 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ht« 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių fcayj

įdomiai p f valyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės 
Labguva? apskričių duomenimis. Apvalymai Jdomūs kiekviena? 
lietuviui. Leidinys Hlugtruotas auotraukocnfa, pabaigoj* duodam, 
vitovardiių pavadinimai*!? Jų vertintai f .vokiečių kalbą. Labs, 
saulingoje S35 pust knygoje yra Ryt^rūafų iamUapli. Kaina P

V •• v _
5 K4 LAUKS® LSMfi, raiytojos Petronėlės Ori b tilt ė* at» 

minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas naprfk, Lietuvoje Ir pb 
maišiai? bolievikų okupacijos metais. Knygi turi 254 pualapia 
bet kainuoja tik ^S.

> JULIUS JANONIS,' poetas Ir revoliucionierius, nerspr^ 
tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje] tik 3 

f ar gi o Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
giją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju ui fmogau* t«I«*r 
KJiyfs. r* didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $4.

5ATTEINS3 NOVELES, S. žosčenko Itryba, J. Vai*®.

c.

James McNeil Whi

PASITARNAUJA OKUPANTUI

Juozas Žygas 1986 m.sau- 
sio 3 d- rašė:

“Didelį susidomėjimą sukėlė 
kalbotyros sesija, kurioje dalyva
vo Zigmas Zinkevičius, svečias 
iš Vilniaus. Jo pasiklausyti atė
jo ir tie, 'kurie ne taip seniai 
Jaunimo Centrą piketavo, tik 
ŠĮ kartą atėjo be plakatų, o rim
tai nusiteikę. Taip ir turėtų bū
ti — lietuvį turim,;? priimti kaip 
savo brolį”.

Praėjusiame straipsnyje Juo
zas žygas ne tik pūtė į lenkų dū
dą, kad nesipriešinti ir vienin
gai minėti Jogailos — lenkų 600 
metų Lietuvos krikštą. Bet jis 
jau pučia ir į rusų okupanto dū
dą ir gerbia akupanto atsiųstus 
agentus, apdoyanotus ordinais, 
už ištikimą tarnybą okupantui, 
už 
sitiki - kad jei nepasiliks ir 
kys užčiaupę "bumas 
ruošė

“Taip ir turėtų .būti — lietuvį 
turime priimti, kaip savo brolį”. 
Taip, kurie lietuviai ištikimai 
tarnauja okupantui ir smaugia 
savo brolį, tai mes juos turim

tai okupantas jais ir pa-
• lai- 
vaka-

.m’ -lik-ėjo tai ar nęv^TėJų 
kitam simpjzi. :uui .pasikviesti, 
už sr-vo raš.i.: kalinamus lietu
vius: Liudą Dambrauską, Gin-

’ ’ Povilą. Pečebū- 
Algirdą Slatkcvičių, Vrkto-

krepšininkai, atrodo, ‘‘perdegi 
dar prieš rungtynes. Buvo prar 
laimėta 82 94 (39:47). U

Vengrijos spauda pažymėjo, 
kad nepaisant pralaimėjimo 'Zal 
girls’’ patvirtino vienos stiprinu- 
siu Europos komandų reputaei-

tautą lešnmntą, 
ra, , . ,
rą Petkų, Vytautą ^kuodį, An
taną Terledką, Balį Gajauską, 

. kun. Alfonsą Svarinską, kun-
Si gitą Tar. i evicių ir kun. Ka- 
sty i Matūh,in„

Kadangi visiems -KGB agen
tam okupantas aprooika- kelionės 

į išlaidas, tai ir štenis.nųsipelnu- 
' sienas garbingiems lietuviams, tu 

retu būti L,„_  ------------
nes jie ir taip M*ęu, be art^ j .Kolektyvo grupėj dabar 
nhno dirba, kaip staehanpvie- Stiečiai, 
čiai. ' . •
dirbaPP p fcvdčauj? vč įi auto

Antanas Marma

Vasaros Laikas
Lietuvoje vasaros laikas p:a- 

dl.askovc 30 <1- 2 valandą.

‘‘Žėrutis1

Klaipėdoje pagarsėjęs pramo
ginių šokių kolektyvas “Zėi utis”,

kęlionės - apmokėtos vadovaujamas Skaistės Idzelevę 
' ’ • čienės. Kolektyvo grupėse dabar

| šoka 75 klaipėdiečiai.

priimti kaip brolį. Tam pilnai 
pritaria ir Draugo redaktorius. 
Už 'tai ir spausdina tokius ‘ oku
pantui paitai kaujančius Juozo 
Žygo straipsnius. Panašiai rašė ir 
Draugo veriamuosius M. Drun
ga.

O kaip su tais5 kurię prieši
nasi okupantui ir už say-o raštus 
kalinami Sibire? Ar jie jau ne 
lietuviai ne mūsų broliai? Ko- 
dėl jau mes juos pamirštame ir 
nekviečiame į sirnposiųmus?. 
Manau, kad jų paskaitos būtų’’
daug įdomesnės.

Arkivysk L. Povilonis Romoje

[ Iš Lietuvos į Romą balandžio 
2; d, atvyko Lietuvos vytkupu 
konferencijos’ pirmininkas ir 
Kauno bei Vilkaviškio vyskupijų 
apaštalinis administratorius ar
kivyskupas Liudas Povilonis, ly
dimas :Kauno'( Kunigų Seminari
jos dėstytojo kunigo docento 
Vlade Michęliavičiaus. Romos ae- 
rduoste svečius pasitiko vysku- 

; pas: Antanas Deksnys, Viešųjų 
Bažnyčios Reikalų Tarybos vice- 
sekretorius prelatas Audrys Bač- 
kis? Marijonų vienuolijos gene
ralinis- vadovas kun. Donaldas 
Petraitis ir būrelis Romos lietu
vių — kunigų ir pasauliečių.

Pavergtoj Lietuvoj
PAVERGTOJ LIET....... ;

“Žalgiris” Pralaimėjo

Balandžio 3 d. Budapešte įvy
ko Europos kraštų čempionų tau
rės finalinės rungtynės tarp Kau 
no “Žalgiric” ir Zagrebo “Čibo-j 
nos” krepšininkų. Daugiau kaip 
dešimt tūkstančių, žiūrovų pri
pildė salę. Atvyko keli tūkstąn7 
čiai jugoslavų, buvo ir lietuvių 
ekskursija. Milicija turėjo rairiin 
ti įsikarščiavusiu* komandų rė
mėjus.-Tokioje įtemptoje aplin
koje • nebuvo lengva "žaisti. Mū
siškiai ėmė jaudintis. Iš 22 bau
dų. įmetė tik U. Antrame kėli
nyje už grubų, žaidimą teisėjai 
pašalino iš aikštės A. Sabonį 
Komandos- trenerį V. sparas tas., 
pasakė: “Negaliu ■ paleisinti AT 

^Sabonio, nors jisjUnyb įr rezul-

Degdami jįoru , laimėti^ mūsų,
‘ Susirinkusiems buvo pristaį (gyviausias^aikštėje.(27■•'taškai).”;

tytas svečias iš Vilniaus prof. 
Zigmas Zinkevičiūš, kuris buvo 

I susirinkusių nuoširdžiai priimtas? 
1 rankų plojimai. (Jaune kartą- 
spaudoje buvo minima, kad sve
čias ir knyga yra supažindinami 
su publika, o ne pristatomi, pri
statomas garažas- 'prie - namo, 
lietu voje ūkininkas prie
klėtės galo pristatydavo malki
nę.)

“Dr. J.Reklaitjenė išreiškė vil
tį, kad kitame simpoziume gal 
turėsime daugiau svečių iš Lie
tuvos ir kitur. (Nemanau, kad iš 
okupuotos Lietuvos, kad svečias 
nesupyktų).” še žodžiai priimti 
plojimu, tačiau ne tusiems jie 
tiko. Tuojau teko išgirsti - nuo
monių, kad kitame simpoziume 
mums jau nieko nereikės dary
ti, viską 'parengs' svečiai iš-Lie
tuvos”.

Šis nepasitenkinimas parodo, 
kad dar ųe visi lietuviai pritaria- 
kvietimui iš okupuotos Lietuvos 
KGB agentų!

Laiminga, saulutė.
Kad tu į tėvynę, 
Per juodąją naktį 
Nuplaukti gali. 
Kaip trokštu ir aš 
Dar ršvisti.. gimtinę,

, Kur danguį.taip skaistus, 
•; Darželiai žali! '

. _-.r Tr-įmtinic Daina

■ .vr
-i

SUSI v 1ENIJIMAS LIETUVIU. AMERIKOJE
. ’-V-V r ■ r V.K.; ' ■ ■
> yra seniausia, didžiausia -fr - turtingiausia, lietuvių' fraternalteė 

organizacija, lietuviams ištikimai tam'ąujaiįti jau Įper 87 metus.

SLA — atlieka kultūrinius' darbus, gelbsti/ fr. kftiemų kurie, tucc 
'.darbuą'-dirbai,• T - ' įL į?i''
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Bayer. The Tonder drug that Jrorks wonders.'

BayeV relieves the manor source of 
arthritis pain Tylenol court touch.

Tylenol works on minor arthntis pain, 
but does nothing for inflammation. x.................
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast. j »/ 4
effective relief. ■CjLm***
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GORBAČIOVAS- TURI DIDELIŲ RŪPESČIŲ

Iš rusų pavergtos Lietuvos? parvažiavusieji turis
tai pasakoja, kad dabartnė-naujoji vyriausybė turi pu
sėtinai bėdų- .

Kaip Gromyka, taip Gorbačiovas, taip pat ir Ala- 
jevas, atsistoję aūkščiausios sovietų valdžios priešaky- 

. je, nesijaučia toki laisvi, ,kaip jiems pradžioje' 
atrodą t?-1^1 . :J ,-M įO:}W U'.tf “M I i

Gromyka, Sovietų Sąjungos prezidentas,. aukščiau
sias sovietų valdžids/pareigūnas, jau: trečia savaitė ne
pasirodo sovietų valdžios iškilmėse- Lapkričio mėnesį

- buvo karo jėgų paradas Raudonoje Maskvos aikštėje- 
; Visi atsakingi pareigūnai stovėjo paskirtose eilėse, bet 
: Andriejaus Gromykos nebuvo.
• A. Gromyka sunkiai serga. Praneša, kad jis gavęs

Tiktai vakar Masjkvos radijas paskelbė, kad 
plaučių uždegimą.

Kaip Maskvos gyventojams, taip ir komunistų pa-
- vergtiems žmonėms Gromykos likimas nei šilta, nei šalta.

— Jeigu plaučiai užsidegė, tai g^i sudegti, — pasakoja
- žmones atvykusioms turistams. Iš šių žmonių nuotaikų 
: aiškiai matyti, kad Gromylęos likimas jiems neberūpi.
. Gromyka gali nepasirodyti žmonėms dėl ligos, bet jis 
’ gali nepasirodyti ir dėl kitų priežasčių- Kokios tos k tos 
( priežastys gali būti? Gal;būt papįasčausia baimė. 78- 

tus metus einančiam Gromykai nedaug teliko, bet jis 
vis dėlto nori kel s metus pagyventi- Ypač dabar, kada

r saugumas jam tapo didesnis- Jeigu yra pavojų, Gromy
ka gali niekur nevažiuoti, tuo tarpu kitiems valdžios 
atstovams reikia po kraštą pasisukinėti.

Praeitą savaitę Gorbačiovas buvo nuvažiavęs į Sim- 
birską, kur Leninas gimė ir augo ir kuris dabar vadi
nasi -Ulianovsk. Kiekvienoje aikštėje jis fotografavosi 
vis su kitokiu Leninu. Vienas Leninas mažesnis, o mie
sto centre stovi toks, koks jis buvo prieš mirtį. Simbirs-

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI
(1848 — 1885)

III
DANIJOS KARALYSTĖ
Jis tuojau ją sekė, kaip jautis, veda

mas piauti.
Patarlės, VII.22.

(Tęsinys)
Gruodžio mėnesį buvo pamėginta su Dega 

susitarti- Veltui. Gruodžio 13 dieną Dega susiti
ko su Gogenu ir įsikarščiavęs jam pareiškė, kad • 
“verč’au aš pasišalinsiu, negu duosiu išstumti 
Rafaelį”.

Gogenas įgavo pasitikėjimo savimi: Pra
nešdamas Pisaro apie tą pasimatyrra jiig ryž
tingai sako:

hai ša’t^kraujiškai pasižiūriu, kokioje jūs 
atsidūrėte padėty, prieš dešimt metų ėmęsi reng
ti tas par- da-, tuojau matau, kad impresionistų 
atsirado daugiau kbd jų talentas padidėjo, jų įta
ka — taip gi. B užtat iš Dega pusės ir tik dėl jo

■ u? ’ ii Cr'ikėsi vis blogesnės tendencijos.

I ko aikštės kitokios, bet namai seni, mediniai- Mieste
centre stovi seni, mediniai, apramstyti, o pakraščiuose
vi£iiA3ukscižiL Soviet stuto daugiaa ukščius

bet toli&u nuo sostines —■ vtsktis sena. Kaip bu-
vo euro laikais, taip tebestovi ir siandiei

Iš ULianovsko Gorbačiovas loktuvu skrido į Mask-
va, pasiėmė kitus asmens sargus ir Kvaž iavo į Rytų Vo-
kietiTen vyko komunistij partijom k<jngTesas. Gor-
baeiovas turėjo pasakyti pagrindinę kalt>ą. Jis ir ten
buvo policijos apstatytas. Viską saugojo Rytą Vokieti
jos komunistai. Bet arti prie paties Gorbačiovo sukinė
jusi gerokai ginkluoti KGB agentai

^otsdaman suvažiavo visos Rytų Vokietijos komu- . 
nistų partijos nariai. Jie ten prižiūrėjo saugumą ir ; 
tvarką, bet prie paties Gorbačiove beveik prisiglaudę ; 
buvo KGB agentai. Jie žiūrėjo į susėdusius partijos na- ! 
rius ir sakė, ar kartais kuris komunistas neišsitrauks ' 
revolverio ir nebandys paleisti kulką į kalbantį M. Gur- 
bačievą.

Vienas sekė konferencijos narius, o antrasis bu
vo prie paties Gorbačovo ausies? Jis kuždėjo Gorbačio
vui, kokiu klausimu jis privalo kalbėti-

Bet svarbiausia, šalia Gorbačiovo buvo pastatytas
maršalas Petras Lučevas. Užsimovęs raudona “oboluš- 
ka” maršalo kepurę, žiūri į minią, ar kaltais kas neiš
sitrauks ginklo ir nepaleis į Gorbačiovą. Sovietų mar
šalas vokiečiams reiškė brutalią jėgą- Jeigu kiltų ne
rimas konferencijoje, tai visus tpsuptų sovietų kariai ir 
likviduotų vietoje. Rusų komunistai nepasitiki vokie
čių komunistams. Karo metu Stalinas sušaudė visą Vo
kietijos komunistų partijos centro komitetą.

Komunistų maršalai, užėmę Berlyną, davė sovietų 
kariams kelias valandas, “lisvas rankas”. Jie gaudė mo
teris ir mergaites, pasisauvaliaūti. • Nei Vokietijos ka
riai, nei amerikiečiai “lajsvų rankų” neturėjo. Kultū- 

; ringas pasaulis sauvaliavimą skaito nekultūringu elgesiu 
Taip elgėsi'gotai, užėmę Romą, taip elgėsi rusai, užė
mę Berlyną- Vokiečiai to neužmiršo ir neužmirš. Jie 
pasinaudos pirma proga rusams- atkeršyti. Rytų Vokie
tija norėtų susijungti su demokratinę Vakarų Respub
lika. Rusai žino, kad vokiečiais negalima pasi
tikėti- Kaip rusai nepasitiki lenkais už Katyną.

Kiekviename mieste rusai turi savo policiją, bet 
be policijos Rusijos komunistai dar turi kagėbistus. Tie 
nekreipia jokio dėmesio į policininkus, karius, partijos- 
narius, valstybės pareigūnus, profesorius - ir meninin
kus. Kagėbistai patys įstatymų nesilaiko. Jeigu vadovy- 
vybė įsako, tai jie visų galvas kapoja.

Jurijus Andropovas buvo dabartinių kagėbistų or- 
ganiatbriūs. Abujevas buvo dešinioji jo ranka. Gorba
čiovas taip pat buvo Andropovo .šalininkas Kai Azer- 
beižane reikėjo suvaldyti sauvaliaujančius komunistų 
partijos narius, tai Andropovas ten pasiuntė Alujevą- 
Jis nukapojo galvas Azerbeižano komunstų praturtė- 
jusiems vadams- Pasibaigė visos “kombinacijos” vadų 
“pirtys”, kyšiai ir geras gyvenimas partijos va
dams.

Adropovas perkėlė Alujevą į Pavolgį. Ten visos 
“kombinacijos” buvo daromos per akis, be jokių paslap
čių. Alujevas surinkęs kaltinamąją medžiagą, pasikvie
tė kelis policijos vadus, paklausė kelis klausimus, pa
matė, kad .jam drįsta meluoti, tai įsakė vesti juos į po
licijos rūsį, be vandens ir be maisto, o vėliau paleido 
kulką į pakaušį.

Brežnevas, patyręs apie kageŪistų sauvaliavimą, 
politiniame biure iškėlė klausmą: — Ką jūs darote? —

I kas metai pasitraukdavo kuris nors impresionis
tas, užleisdamas vietą menkystoms arba Mokyk
los auklėtiniams. Dar pora metų ir Jūs liksite 
vienas tarp bjauriausios rūšies gudraplepių. Su
žlugs visos Jūsų pastangos, be to, ir Diuran — 
Riueiis- nors man stinga geros valios. — priduria 
jis, — aš negaliu ir toliau būt' pajuokos objektu 
ponui Rafaeliui ir jo šutvei.Taigi malonėkite pri
imti domėn, kad aš pasišalinu. Nuo šios dienos 
lieku savo kertėje. .. Manau, kad Gijomėnas ke
tina taip pat pasielgti, bet apaiplol nenoriu jo 
apsisprendimo paveikti.

Pisaro. nors ir gerbdamas Dega (“Tai baisus 
žmogus, — jis sutinka. — bet atviras ir ištiki
mas”) negali nepripaž: ti, kad Gogenas tiesą sa
ko, Kadangi Dega ne., r; atsižadėti savo per pla- 

įčiai išsiskėtusių “mokinių”, teks apsieiti be jo
“Jūs pasakysite, kad aš visada karščiuojuos 

ir noriu, kad būtų tik greit, — rašo Gogenas ki
tam laiške Kamiliui Pisaro, — bet. šiaip ar taip, 
turite pripažinti, jog visus šiuos reikalus aš tei
singai permaniau....Niekad niekas man neišblokš 
iš minties.kad Edgardui Dega toksai Rafaelisyra 
vien dingstis ryšiams nutraukti; tas žmogu> kaž
koks atžagaris —viską jis išardo. Pagalv<)k**e 
apie visa tai ir veikite, prašau Jus ”

Tas laiškas datuotas sausio 18 dieną Ar 
pamanytum, jį skaitydamas, kad Gogenas—tasai 
Gogenas, kuris “vaidina diktatorių", kaip rašo

M. ŠILEIKIS i “Anksti rytą”

paklausė jo posėdyje Brežnevas. — Ar nežinote, kad 
valdžia remasi policijos vadais? Ką darysite, kai žmo
nės sukils prieš dabartinę vyriausybę, jeigu žudote ge- 

] riausius jos gynėjus?
Gorbačiovas paskyrė Alujevą į komunisų partijos 

centro komitetą. Politinį Biurą, šiandien, kada Gorba-

RŪKŠTUS LIETUS PAKENKS 
ŽUVIMS

NEW HAMPSHIRE Universi
teto vedami tyrinėjimai sako, 
kad rūkštus lietus gali pakenkti 
amonių mėgiamom žuvim.

SpaHo. lapkričio, gruodžio ir
eiovas išvažiuoja, tai Alujevas pirmininkauja Politi- sausio mėnesiais lašišos (salmon;

paleidžia savo ikrus tekančiame 
vandenyje, tarp akmenų. Jeigu 

> ikrus aplieja kartus lietus,, tai 
| jis visiškai sunaikina'" žkrds ir 
I gaSme iieturėti mėgiamu žuvų.
Į Tua pačiu patelės plaukia Į te- 
" kanti vandeni, , .o patinai aplei- 
įdžią,-ikrus:vaisinamu skysčiu- Te

kėdamas vanduo pro akmenis ap-

niam Biurui-
Bi-_n_vu p..Ii.imame biure buvo vienas An

dropovas, šiandien į Politinį biurą sulindo visi Alujevo 
draugai- . , - - J

Gorbačiovas ir Alujevas žino, kad Rusijoje trūks
ta duonos, javus reikia pirkti Amerikoje, ir kad pramo
nėje nėra tvarkos. Gorbačiovas ryžosi sumažinti gir
tavimą ir pakelti gamyą, bet tai ne''toks lengvas daly-1 veisia ikrus. • 
kas.- Seni darbininkai nebedirba ir nenori dirbti.' Savo Į Tarp sausi'3 lr baKndžio ikr^j?

rit* Tinosprogsta ir pradedaryti vende - 
nį. Tuc pačiu metu išauga spar- 
.leliai, uodega ir pelekai. Jeigu 

-šiuo laikotarpiu užkrinta ant ik 
re rūkštaus lietaus, tai užmuša 
užveistus ikrus ir užmuša ikrą, 
jis neprasižioja.

sklypuose jie augina karves, kiaules ir vištas, dirbant il
giausias valandas, bet iš įstaigų ir dirbtuvių jie . vagia 
valandas, įrankius, laužo mašinas ir pagamina labai 
mažai. - _d. -A.jsa.

Girtavimą šiek tiek sumažino, bet labai mažai- Va- ■
žinodami į darbą, jie negeria, nes smuklės ryte uždary- j Balandžio, gegužio ir birželio 
tos, bet jie sėda į taksį ir šoferis jiems pasiūlo puodu--1 nienesį paaugusi žuvytė jau plan 
ką arba du. Jie ateina į dirbtuvę jau girstelėję. Maisto Ikla i vandenynu. Plaukia 
“kombinacija” rtm-h-jpinvsie - ncJčmi vi-i rins.1 bet buliais. Joms 1“kombinaciją” _ Gorbačiovas nesiėmė sustabdyti, nes- 
neturi priemonių-' Jis geras kalbėtojas, kalba dirbtuvė 
se, susirinkimuose ir įvairiuose centruose, bet 7 Z

kalbos nepakanka. Kada karo 
mažiau išleidžiama, tai krašte 
daugiau.

Gromyko susirgo, kai patyrė, 
zidentas įsakė išgriauti Chadafio teroro centrus. Gor
bačiovas turės sustabdyti ginklų siuntimą į Libiją- 
Amerika pasirašė sutartį, leidžiančią parduoti rusams 
javus, net ir karo metu, bet Amerika neleis duoti gink
lus Chadafiui. Jeigu Gorbačiovas nesutiks, tai taikos 
nebus. Teroro veiksmai privalės būti sustabdyti. 0 
kas atsitiks, jei JAV pareikalaus sustabdyti terorą So- 

, vietų Sąjungoje. Jeigu sutiks neduoti ginklų Libijai, 
taikės neduoti jų Afganistanui, Indijai, Gruzijai, Uk

rainai, Pabalti jos kraštams?

kaip 3,000 frankų, nukrito iki 1,300

Mane Bertai Morizo po vieno savo pašnekesio su 
Pisaro,— tiesioginiai suinteresuotas rimtais įvy
kiais, tik ką prasidėjusiais biržoje? Sausio 11 d. 
sužlugus Liono fondų rinkoje Liono ir Luaros 
bankui, kursų kilimo judėjimas staiga užsikirto. 
Sausio 28 d., tą pačią, kurią Gogenas pasiunčia 
Kamiliui Pisaro minėtąjį laišką, “Uujon Žene- 
ral’' akcijos dar tik neseniai kotiruotos po dau
giau,
frankų-

Gogenui diskutuojant dėl busimosios impre- 
sonistų parodos, Paryžiaus birža gyvena vis dra
matiškesnes valandas. “Vakarykščia diena blo
ga Prancūzijai, — skaitome sausio 20 dienos “Fi
garo” numeryje. Ne vien tik subankrutavo spe
kuliantai, atsidūrė pavojuje daug kieno turtas 
§į kartą reikalas liečia viešą j j kreditą, svarbu 
apginti nacionalinį turtą nuo parduodančiųjų są
myšio, nuo panikos rinkoje ”

Dvidešimt aštuntąją “Unjos Ženeral" akci
jos nukrinta iki 600 frankų- Po dviejų dienų ban
kas oficialiai uždaro kasos langelius. Vasario 1 d 
jo direktorius Federis ir administracinės tary
bos pirmininkas Bontu suimami. Rytojaus dieną 
komercinis teismas paskelbia “Unįon Ženeral” 
subankrutavusią.

Šis krachas sukelia nemaža padarinių. Jis 
paliečia tiek menkiausiuose kaimuose, tiek dde- 
liuose miestuose aibę smulkių indėlininkų — dar

rusams 
reikalams šiek tiek 
maisto yra truputį

kad Amerikos pre-

t ne vie- 
lengviau 

plaukti ir gali gintis nuo pavo
jaus.

Liepos-' ir TŪgpiūčio mėnesiais 
žuvytės plaukia i gylį ir tolyn 
nuo krantų.

Rugsėjo, -spalio ir ' lapkričio 
mėnesiais žuvytės išauga ir nu
tunka. Lapkričio, gruodžio, sau 
Jo mėnesiais jos jau plaukia Į 
tekančio vandens sritis ir palei
džia ikrus tarp akmenų ir tekan
čio vandens. Ten plaukia pate
lės, o jas seka patinai. Vienos 
.krų leisti, o antrieji jas apvai
sinti.

— Clevelande veikiąs Lewis 
tyrinėjimo centras turėjo 2855 
erdvės tyrinėtojus, 900 samdytų 
tarnautojų specialistų.

bininkų, tarnų, komensantų, ūkininkų, fermų 
samdinių, tarnautojų, kuine, paklausę, ką jiems 
patarė jų šeimininkai, vietos dvarponiai ar “Un- 
jon ženeral” agentai, įtikėjo katalikų banką. Pa
ryžiuje ties uždarytomis tos įstaigos durimis
trypčioja eilės žmonių, ištįsusiais veidais, suspau
stomis širdimis, priešingai proto balsui be
siviliančių, jog bankas grąžins jiems jų san- 

I taupas.
, Gogenas šiom aplinkybėm, tur būt, prarado 
Į daug pinigų. Tačiau jis, matyt, tuo mažiau rūpi
nosi,, negu impresionistų paroda- šiaip ar taip, 
biržoje galimumai spekuliuoti dabar jau pavirto
į nieką-

Krachas taip viską išklibino, jo poveikis toks 
cl i delis,betgi užsienio finansų ir prekybos centruo
se — Londone, Biuselyje, Amsterdame, Vienoje, 
— kad netenka nė manyti, jog greit vėl atsigau
tų biznio veikla- Po euforijos seka b?i:nė. Didžio
ji biržos salė beveik tuščia. Seansai ria vyksta 
niūrioje, sleginačioje atmosferoje, tyloje. Nuo
stabus kontrastas su praėjusių savaičių 
t riukšmu I

(Bus daugiau)

PATS SKAITYK IR KITUS PARAGINK
SKAITYTI DIENRAŠTI ’'NAUJIcNGS"
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Funeral Home and Cremation Service

KAIP IŠL Al K YT1 PERLUS

MODERNIŠKOS AIR-CON DU10 NED KOPLYČIOS

Telef. 476-2345

LACKAW1CZ

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

VASAITIS-BUTKUS

—;----------—

1938 S. Manhelm R<L Weatch*3r*r, IIL 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomia 

Ir kas antrą šeštadienį 8—3 raL 
TeL: 562-2727 arba. 562-2723

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
SPECIALYB1: AKLŲ LIGOS 

3921 Wes-t 103id Street 
V&l&OdOS £££&! cruotarimu

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel- 925-7400

metų 
>iu

jvain:
tampiai

FOR COUGHS 
THERE’S NOTHING 
STRONGER WITHOUT Ą 
PRESCRIPTION!

valandų pc pietų Anelės Kojak 
salėje, esančioje 4500 So. Talnam

5025 CENTRAL AVE
St. Petersburg, Fla. 33710 

Teh (813) 321-4200

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

Telef. 778-1543

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUHhYlOBILIAMS PASTATYTI

8929 SO. HARLEM AVE 
Bridgeview, IL 60455 

Tel. 598-9400

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

Lietuvių Žagarės Klubo eilini 
narių 
dieni

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtatehe&Ur Community klhuket 

Medicinos direktorius
KAZE BRAZDZIONYTE

Programom vedeįa

feimauiižiusi^ laimingoji per- 
lų savininkė teturės tik vienų rū 
posųumiuni nuo kaklo bei ran
kų tuos savo penių papuošalus ir

DR. C. K. BOBELIS
Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.

1424 South .Tilth Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tei<: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ l.AUJOJLMO ŠERMENINE

Dr. ALG. KAVALIŪNAS
Vidatiš ir kraujo ligos. Nechirur- 
ginis .Venų išsiplėtimo hemo- 
reidų gydymas.

- 5540 S. PULASKI RD.
/ Chicago, HL 60629 

Tel: 585-2802

GYVATĖ ŽMOGAUS KEPA 
LIEČIA JEI JOS TIK NEIŠ- 

GASDINĄM

144 C South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523 0440

šeštadieniais ir sekmadieniais 
nuo 8:30 iki .8:30 iaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* H mū«V stvdijo* 
Marqustte Parka.

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

tokiu adresu:

Kasdien nuo pirmadienio iki peu& 
tadiemo 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla, 12:80 vai. p.p 

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

Dabartinio mūsų popierio iš- 
adėjai yra kiniečiai. Pirmutinis 
urastas gabalas- Turkestane,

Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
hukių ir Pavienių Draugiško 
Klubo narių susirinkimas/ įvyks 
penktadieni Gegužės 9. d. Anelė-. 
Kojak salėje 4500 S. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. po pietų. Po 
susirinkimo bus vaišės.

A. Halys

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

Leidimai — Pilna apdrauė* 
ŽEMA KAINA 

fyiimnm Master Charge . 
Ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. Tol. 925-8063

Tai tik pasakos, kad gyvatės 
melžia karves, hipnotizuoja pau
kščius ar kad gyvius užmuša 
nuodingu alsavimu šimtmečiais 
.-usidarė visokių apie šliužus ir 

prasimanymai ir žmo
nėms buvo skiepyta gyvačių bei

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytų pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

nėse nėra iššaukta 
maukto, nes joks kūdikis -savai
me, gyvatės nebijo ir jis su ja 

motinos 
balsas jam (o kartų ūą'gyvatei) 
neįvarytų baimės. ;>■-

Herpetologai, tai jįja moksli
ninkai, studijuoją šliužus, priė
jo įsitikinimo, kad paprastai gy
vatės žmonių bijo ir jiį-vėngia. 
Žmogaus paliesta, gyvatė' kerta 
tik bandydama apsiginti.

Gyvatės paprastai mėgsta drėg 
nas vietas, akmenų krūvas, pū
vančius medžius, pjuvenas, ap
leistas medžių kirtimo vietas. 
Todėl jei norite gyvačių išveng
ti, drėgnoje vietoje nelaikykite 
rąstų, sukrautų lentų, akmenų, 
nes ten gali atsirasti šliužų ir 
netikėtai užklupti, jie bus pri
versti gintis.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

' PROSTATOS CHIRURGIJA

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

ketvirtai 5—7 vaL vak.
Ofise telefonas: /76-2880, 

ksxiaencijos telef-: 448 5543

Jei kuri ntcteįis turi tikrus ar 
elubiinus perlus ir jai rūpi, kad 
jie atiuuy%ų žibų u' švarūs, ui 
jkd Lenką s-kb žymaus perlų eks 
per tų patarimus.

Pasu'«LŠJSi somoj,? maudytis^ 
perlų savininkė tegu uždeda ant. 
kaklo sayo perlų karolius, ant 
lankų tegu tebelaiko perlų apy
rankes.

Muiluotas šiltas vanduo ir vo
nių kambar io garai yra pati pui
kiausia priemonė perlams ait- 
gaivnti.

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2618 W. 71st Sii TeL 7^7-5149 

Tikria* akis. Pritaiko akiniuį 
C.- ir “contact leases”.

u is seno
;i Baltijos jūra i.š savo tani; 
eliniu, išmeta I ietuvos auk- 

- gintarą Kai užeina audros, 
risiplaka vandenys, gilų dugną 
u judina ii- tuomet išplaka į

4940 A«?r

CHICAGO JI.
PHONE '51 #K70

Lietuviu Brighton Parko Mo
terų Khibo, narių susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį gegužės ! 
dieną 1 valandą po pietų, Anelės 
Ko-jak salėje, 4500 So. Talman.
Narės prašomos atsdankyti, nes 

via daug svarbiu reikalu aptarti.
Po susirinkimo bus ir vaišės.

Eugenija Strungy*

Nariai prašomi atsilankyti 
yra svarbių reikalų aptarti

5 ir vaišės.
Rožė Didžgalvis, rasi.

taro- dirbdavo cigarečių kandik
lius, rašomajam stalui/ daiktus 
bei -kitokius dailius mažmožius.

Gintaras paprastai būna skai
drus, permatomas. Kartais pa
sitaiko drumzlinas. Neirtai gaba- 
■lėlyje užtikdavai vabalus, muse
les. varvėjo, mat, kadaise, labai, 
labai senąi, nuo medžių sakai 
užtiko pakely vabzdį, apvilko jį Kinijoj buvo pagamintas antr 
limpamu saku tekėjimu 
kui bėgant, kartu su ta 
u suakmenėjo.

Gintaro spalva būna 
nuo šviesios geltonos iki 
rudos.

Kas yra gintaras? Tai 
džiu, spygliuotu medžių, nutekę

:<į, išdžiuvę, o paskui suąkmene 
ję sąkai Sūriame jūros vandeny
je įvyko a ta tinkama reakcija. 
Gintarui atsirasti palanki buvo 
kaip tik mūsų Baltijos jAra, mū
sų Tėvų žemės pakraščiai.

Nuo žilos senovės, nuo neat
menamu laikų Pabalčio gintaras 
buvo virtęs pasipuošimo, pra
bangos daiktu.

Baltijos “auksas” — gintaras 
jau iš senai garsino Gintaro Ša
lį — Lietuvą. — Jūratė.

ir, ląi- m,e šimtmetyje po Kristaus, Po- 
musele pierį atgabeno į Europą arabai, 

8-tam šimtmetyje. Jo plėtojima
sis ir gamyba buvo lėtas. Pirmu
tine knyga parašyta ant popierio 
L j vo “Eskorialu Dokumentai", 
1009 metais.

Magdalena Dulaitiene.

Joniškiečių Labdarybėj ir Kul 
uūros Klubo narių susirinkimas 
įvyks antradienį Gegužės 6 d. 
Anelės Kcjak salėje 4500 S- 
Talman Avė. Pradžia 1 vai. po 
pietų. Po susirinkimo bus vai- 
šės.

lėlį. Apstu tada jo ir žaliose sa
manose ir tamsiose jūros žolese. 
Vaikšto žmonės pajūriu, greb
liais žoles varto, lenkiasi, gintare 
ieško. Paprastai nedideki, smul- 
kūs tai būna gabalėliai,, labai di- 
.eii lėtai būna.

Kas atminimui buvo protėvių

per tūkstančius palikta,svetingieji, kraštą uz 
grogdami, išvogė, išgabeno, jvai 
riuose pasaulio muziejuose šian 
uien bene tik užtiksi- Prieš pas 
kutini karą Berlyno muziejuje gyvates 
patį didžiausią — iki šiolei žino 
aią — gintaro gabalą rodydavo 1 šliužų baimė Bet toji baimė žmo- 
— 14 svarų svėt^. Tas didelis nėse nėra iššaukta sąvisaugo 
gabalas buvo surąstas 1803 me 
tais.

Paprastai jūra išmeta nedaug noriai žaistų, jei tik 
gintaro.. Po didžiųjų pavasario 
ir rudens,audrų rėikia jo ieško
ti. Pats didžiausia^ laimikis, sa
ke, yra buvęs 1862 metais, kai 
po poros savaičių siautusios di
delės audros, siaurame jūros ruo
že žvejai surinko net dvi tonas 
gintaro:. ' -. b

Lietuvoje gintaro; lobiais ga- 
si buvo smėlėtų krantu Palang . 
Ten buvo nemažai gintaro • aj -

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

A- Kūlys

__ _  getiškais papuošalais karoliais
Amerikos Lietuvių Pašalpos Į-Jagutėrnis,_5edų akutėmis. Iš gin 

Klubo susirinkimas įvyks .sekma 
u:eiiį balandžio 27 d. l:00val., 
po pietų. Anelės Kojak salėje, 
4500 S. Taluiau Avė. Susirinki-, 
mo nebus gegužės JI d., kadangi 
via Motinu diena. * c

Nariai kviečiami dalyvauti, 
susirinkimas įvyks šešta-į I us ir vaišės.
balandžio 26 dieną 1:00 Beu. Jurėnas, Rast •

MT HEART D«SE

. UIIiiHUii: „nifbluim i«mmii 
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Florida

Apdr«uftts perkreustymat 
is Ivtiriy atstumu 

ANTANAS VILIMAS 

Tel. 376-1882 ax 376-5991

' - r - -



Kun< >roro pagnnacH

bę mokslą žinių populiai
JQNAS ADOMAVIČIUS

APLINKOS ĮTAKA STROKUI

Gerinkime savo aplinką, tada rečiau susilauksime ! 
stroke!

Mediciniškas reikalavimas
Visos aplink©® įtaka strokui i ■ų/nkias aplinkybes. Jie buvo 

/yra sunku pramatyti. Dauguma susodinti {..Izraelio lėktuvus ir 
^žmonių gyvena toje pačioje ap- pargabenti į Izraelį. Jemene jų 
-1’ Ijnkoje visą savo gyvenimą. Jei gyvenimo sąlygos buvo tokios 
■’jie keičia aplinką, tai greičiau- primityvioSj kad lėktuvų kelio- 
^siai tik viena aplinkos dalis pa- nė jiems atrodė kaip biblinis ste- 
° kinta: Sakysim, iš kieto vandens 
" vietovės žmogus nukeliauja j 

minkšto, ar iš šalto klimato jfe 
persikelia < gyventi į šiltą, net 
tropišką, kaip Floridą. Bet dau- 

~ guma kitu dalykų, palėginti, lie- 
" ka nepasikeitę. Žmonės,
-• gyvena ir dirba mieste, dažiiak 
" keliasi tik į kitą miestą.

Kas Atsitinka., Kai Gyveninio,- j 
Sąly gos Labai Pasikeičia? ',S ■

Kai visa aplinka pilnai pasj- 
- keičia, kai žmogus persikelia gy

venti į visai skirtingą Vietovę,

darbu susitvarkyti vti 
tbiuoius ir>ū>ų širdieuunetus

ir smegenų mirtinais priešais.

Praktiški Veiksniai Sklerozei 
Sumažinti Ir Neleisti Jai

Prasidėti

darbuokis.

buklas, juos pernešąs magišku 
kilimų į Pažadėtąją Žemę. Dau- j 
guma jų nebuvo matę orlaivio, 
nenaudojo elektros ir modernaus 
yąndeutekio.

Jemeninų šeimos galva yra tė ■ (jų kalnuose) gyveną žydai turi I 
kurie>vas, jo visi kiti šeimos nariai bu- j aukštą kraujo spaudimą, nes jie j 

vo paklusnūs. Jain buvo leidžia- sūriai valgo..
H)a tupėti daugiau negu vieną 

užmaną. Izraelyje jemenitai jie 
Jabai pamažu prisitaikė prie nau
jų sąlygų. Jiems buvo įkurti 
kaimai Izraelyje. Tep jie tęsė sa
vas tradicijas. Svarbiausi jų už- 
iiėmimai buvo ;ranku darbai ir

Alvudo pazmonyje, Lietuvio sodyboje vaišinasi svei
ku maistu ir troškuli tildo vaisių arbata visi kultūrinės 
programos atlikėj'ai ir jų artimieji. Nuotrauka M. Nagio

rolio kiekį ii kartu retai serga i 
Širdies atakomis. Gi, tie Moroke i

1. Nepriskretink arterijų spin
džio. Mažiau riebalų valgyk, juos

l gyvulinius keisk į augalinius alie 
jus.

2. Mažiau Iholesterolio naudok 
j (kiaušinio trynio, raudonos mė
sos, dešrų — dešrelių, pieno bal
tymų....).

3. Judėk, krutėk
gimnastikuokis. Taip elgdamasis 
sumažinu galimybę kraujagys
lėms užsikimšti.

4. Naudok selenas labai gau
siai: vaisių, daržovių. stambiai 
maltu grūdų duonos pavidalais, 
tokiais javainiais maitinkis kas
dien.

5. Naudok žuvies taukus, arba 
jų kapsules, neperdozuodamas

na. sunkesniais ligos atvejais — 
vien žuvimi maitinkis.

7. Sojos pupelių įvairius pa
tiekalus naudok kasdien juos 
keisdamas, nes tų pupelių valgiai 
nėra skanūs. Galima valgyti jas 
žalias — kai kam jos gana ska
nios.

Šitaip turime visi lietuviai 
pradėti elgtis jau nuo dabar, o 
ne nuo rytojaus. Turime nusiteik 
ti stiprinti savo sveikatą prie di
džiausią giltinę — kraujagyslių 
ligas, kurios prišaukia stroką ir 
širdies atakas.

Ne tada laikas mums sveikata 
kaip reikiant susirūpinti, kai jau 
mus veža policijos mašina į ligo
ninę. Šitaip mes daugumoje iki 
dabar elgėmės. Už tai"^avo gerui 
liaukimės taip toliau darę. Nu

rodymai čia pat paduoti — tik 
reikia 'pildytojų. Juomi būk 
Tamsta, Mielas skaitytojau, pats 
pirmasis.

Pasiskaityti Arthur Ankowitz, 
M. D. Strokes and their Preven
tion Ajoye Book.

;' skirtingą visuomeniškai, -ekono- J paukštininkystę.
1950 m. širdies atakos buvo 

retai .pasitaikančias tarpe visų 
oriento žylų, Įkaitant ir jemeni- 
lus- Gi, žydai iš Šiaurės Afrikos, ■ 
Irako, Sirijos ir kitų rytinių kraš
tų sudarė ketvirtį visų Izraelio 
^yėntojų. ?

Tikrumoje, tik dvi širdies.jata- 
įkęSu pasitaikė j^męnįtt^^^gSįš 

’^sSsų ;4i2-širdies5 atakų,'*** ištirtų 
vienbje studijoje. Per 20 metų 
bįgii.tirtas cholesterolio kiekis

miškai .‘ir geografiškai nuo pir- 
"• miau gyventos- vietos, štai kas 
'■' gali atsitikti, ir atsitiko Jemdno 
-- gyventojams — žydams persike 
* lūs gyventi Į Izraelį.
»K Jemenas yra. maža, kalnuota 
c-šalis Pietinio Arabijos besiran

danti pusiasalio pietvakaruose.
Ekonomiškai ji buvo dar nęįssU

<-vysčiusi. Iki 1949 metų ten efetig
žydų gyveno, kurie persikėlė, gy-

_ venti į naujai įkurtą Izraelio
valstybę- Jenemitai yra orienta- memeni tų kraujuj.e. Jis nuio žemo 
lai ir labai dievoti, ištikimi' sa-:
vos religijos pasekėjai

Jie keliąvo pešti įlgą ; laiką,
pakeldami tiesiog neįtikėtinai

: Nesveikas Gyvenimas Artma
• . Ligas

Aplinkos įtaka ligoms išryš
kėja,’ypač ūu-p Šiaurinės Afri- 
kos žyjlų, apsigyvenusių Izraely
je. Jiems ten būnant pagausėjo 
širdies atakos ir st rokai. Izraelio 
tyrinėtojai tyrė galvos arterijų 
sklerozę iš Europos ir iš Afro • 
Azijos ir Moroko kalnų atkelia
vusių į Izraelį 'žydų. Sklerozės 
kiekis abeju tarpe buvo pana
šus. Ti 
strokiT

Pastovus pakeltas kraujo spau 
dimas neturėjo įtakos į minėtą 
skirtingumą, nes abi grupės tu
rėjo jo 16 procentų žmonių su 
pakeltu kraujo spaudimu, nežiū
rint, ar jie mirė nuo stroke, ar 
nuo širdies atakos.

Kodėl Toks Skirtumas

Nė sakyti nereikia, kad dabar 
pats Laikas visiems kovoti viso
mis priemonėmis su streko pri- 
šatukėjais. Jų svarbiausia, žino
ma, yra sklerozė. Apie kovą su 
ja jau čia pakartotinai minėta. 
Tik čia paminėsime dar vieną, 
naujai susektą ginklą prieš skle
rozę, tai valgymas žuvies, vietoje 

Aiškinama minėtas skirtumas; raudonos mėsos bent du kartus 
taip. Europiečių žydų grupė ga-1 savaitėje ir priedui dar po valgo-j 
vo širdies ataką pirma negu stro- 1 mą šaukštą (ar po vieną kapsu- J 
ką dėl gautos smegenyse arterio- i lę) žuvies taukų nurijimas kas- * 
■sklerozės. Tuo pačiu, afro - azi- dien. Kartu reikia valgyti sojos ‘ 
įatai žydai mirė nuo stroko dar ,pupeles įvairiausiame jų pavida- 
negavę širdies atakos, priešingai ] e. 
europiečiams.

Tokiam skirtingumui aprinkęs 
Įtaka gali turėti reikšmės Vie
nas dalykas dėl aplinkos pakiti
mo yra aiškus: jemenitų atsikė
lusių i Izraeli krauju j e pagausė- ‘ 

U11 jo cholesterolio kiekis-
i Jemenitų maistas kaip aplin-:

vaitėje ir priedui dar po valgo-1

m im
i
. i w

 n M 
v 111 m

ini hnil
u v 11 m

 n 11 h
 n

 inin

e®2=?

IfiO’ mg. procentų pagausėjo iki 
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Šiaurinės Afrikos ir Moroke 
'gyveną žydai turi žemą >cholėste-

6. Valgyk žuvį kas antrą die

Kttriani iš mūsų gresia didelis 
pavojus dėl širdies atakos ar j 
stroke, tegul tas ima valgyti vieni 
žuvį (dari kiaušinio baltymą), vi
sai raudonus mėsos nenaudoda
mas ir pieno riebalų visai veng
damas, o tik augalini aliejų nau-į 
Jodamas.

Su stroku ir širdies ataka ne- 
juokai. šiais metais pusantro mi
lijono amerikiečių gaus širdies 

,. . T . . . atakas r pusė milijono ju mirs.;Irge Jemene iie mažai ctiKraus ... . . . 1. i Dar to negana. Šiais metais puse i —i, naudojo, gi, Izraelyje lie saloziai ..... , . *; . J imliono amerikiečiu gaus strckai— valgė. . j.,. . - I
Rūkymas neskaitoma- kaip pa-i siroką 

gausintojas jų tarpe padidėju
siu stroku ir širdies atakų. Mat 

i jemenitai rūko vandens pypkes
■ ir vanduo sugeria smalas ir toks 
’ rūkymas jiems mažiau kenkia.
i Išeina, kad jemenitai prisitaikė 
prie naujų apystovų. Jų kūnas 

. fiziologiškai pakito, pagausėjo 
širdies atakos ir strokai. Tas įvy 
ko greičiausiai dėl pakitusios mi- 

į tybos ir dėl visuomeninių pakti- 
I mų bei dėl atsiradusių psicholo- i .. 
j giniu pakitimų, jiems atsikėlusi
■ iš neišsivysčiusio 
i pažengusi Izraelį.

Dar viena pažiūra yra tai? kad Į
’ jemenitai vyrai susilaukė savi

tos krizės- dabar jie negali turė- j 
ti daugiau negu viena žmona.

Išvada. Niekas nežino tikrai, 
i kaip vien aplinka smarkiai pa- 
. veikia į stroką. Reikia dar dau- 
; giau sužinoti apie daugelį veiks-! 
f mų įtakojančių stroką. Reikia ‘ 
; susekti, kuris iš aplinkos veiks- 
; nių Iabiau>iai yra svarbus stro- 
, ko išsivvstvmui, w V

to - Azijos žydus 
škinių (pareinan

čių apsvaigimų) Ą buvo rasta du 
-karius gausiau (25 procentai) ne
gu pas europiečius žydus 
tarpe tik 12 procentų).

Gi, širdies atakų buvo rasta’kos daĮis jr*gi įtakoja jų sveikatą, 
priešingas kiekis: jų turėjo eu- i Jemenitai žydai atvykę į Izraelį 
ropiečiai žydai 40 procentų, o af- pi-įbuvo vidutiniai |>o 20 svarų 
ro - azijatai žydai tik 15 procen- SVorio ir pagausėjo jų tarpe cik į 
Jų. (šviežių ir senų širdies ata- 
;kų).

Antanas Kevėža ir Anelė Kirvaitytė rengia- svečius • 
vaišinti gira Alvubo pažmonyje, Lietiivio sodyboje.

Nuotrauka M. Nagio

AR PALANGOS BIRUTĖ YRA BUVUS 
VAIDILUTĖS STONE?

Grįžtant prie Keistučio, reikia

Great , 
AmericanTFX Dream

droarn* oom* tru* for year*.

drc«»m

Take stock
—V ~ Ja&saa tnrs

Visi mes žinome gražų pasa-
apie 164.000 jų mirs. Dabar | kojiH1ą apje įąl kaip Keistutis pasakyti; .kad jis vargiai ar būt 

j gavusių amerikiečių dar pagrobė nuo aukuro vaidilutę i.
gyvena šiame krašte 1.870.000.

Dar ir to negana, kraujagys
lių (širdyje ir smegenyse) ligos; 
.'lužudu amerikiečių tiek pat 
'monių, kiek jų nužudo visos ki
tos priežastys kartu sudėjus. 
vii"š 43 milijonų šio krašto žmo
nų turi vienokia ar kitokią krau 
•'.gyslių negerovę, kurios suke- 
a širdies atakos bei stroką.

Dauguma širdies ir smegenų 
raujagysliu ligų galima išveng- 
? jei žmogus suaugs į tikrą žmo 

krašto į toli I gų nuo p;
tdg.i. štai tos išvengti galimos 
luaujagyslių ligas sukeliančios 
■legerovės. O

1. Rūkymas. 2. Menkas mais 
'as. 3. Perriebus kraujas, 4. pa
keltas kraujo spaudimas, 5. cuk
raligė. 6. nutukimas 7. užsisėdę- 
Jnias, nesimankštinimas, 8. per- 
dideiis neramumas — rūpinima
sis dėl neesminių reikalų.

Tik vienas negerumas — pa
veldėjimas nesveikas yra negali
mas pakeisti. Todėl dabar visi

Aš taip ilgiuos be žų ir uosių
Prie tavo tėviške, kelių,
Kuriais gal niekad nevažiuosiu, 
Bet jų užmiršti i agaliu.

Kai saulė dangų, sodą, klėtį 
Tapydavo gaisų 

vakarų 
reikia

Kaip
Nors

— prie

c’ažais, 
tų i eminėti, 
Širdi susižeisi.

upės karklai laukia,Matau
Ramunės lenkia galveles,
Bet tai ne aš einu per lauką, 
0, tęviškje, lankyti tavęs-

Atodūsis užaugęs vėjų.
Grakščias palenkęs ramunes, 
Kaip be tavęs širdis liūdėjo. 
Kai laukei, tėviške, manęs.

Gražina Tulauskaitė

misi vežęs i Trakus vedė ją. Tai 
buvo pagarsėjusi vėliau Vytauto 
motina ir geraširdė valdovė Bi
rutė, gimusi Palangoje. Visi že
maičiai mylėjo ją iš šlovino kaip 
kokią dievaitę. Dar ir pradžioje 
pereito šimtmečio žmonės atei
davo į Palangą pasimelsti Biru- 

; tei, kaipo savo globėjai.

Bet ar toji mergaitė ištikro 
yra buvus vaidihitė?Istorikai nė
ra linkę tam tikėti. Pirmą karta

išdrįsęs prievarta išvesti vaidilu
tę ir tuomi paniekinti savo šven
tovę. Birutė nėra buvus pažadė
ta dievams. Ji buvc paprasta mer 
gaitė, kurios grožis, išmintis ir 
užsilaikymas patraukė to kuni
gaikščio širdį ir jis ią apsivedė.

VARGO ŠAUS

mažens pradėjęs taip1 ^’:S pasakojimas apie pavogimą 
jos iš šventojo-gojaus pasirodė 
1550 metais taip vadinamam 01- 
šeyo Kodekse,- kuriame buvo 
bandoma atpasakoti ankstyvesnė 
Lietuvos istorija. Šalia rimtos 
medžiagos tenai buvo sudėta ir 
šiaip žmonėse pasklydusios paša 
kaitės apie “nepapratus įvykius1’. 
Tarpe įu yra vienas ir apie Bi
rutės kilmę.

Verta pažymėti, jog senais lai 
kais Keistutis buvo laikomas di
džioj pagarboj, kaipo savo šalies 
ir tikėjimo gynėjas. Kuomet jis 
vedė paprastą Palangos mergelę, 
tai žemaičiams tas neatrodė tvar
kinga. Kaip tai prasčiokėje gali . 
tapti kunigaikštienėj Triukšmau
ti jie nebandė, bet už tai jų fan
tazija surado^įšeitį. Pradžioj vie
nas, kitas, o vėliau ir >isi ėmė 

1 • . ' 'j aiškinti, jog Birutė buvusi die
viškos šeimo< narė, tarpininkė 
tarp dangaus ir žmonių. Su te
kia nesarmata gvvcnti ir kuhi- 
gaikščiui.

Motinos kultu pašlovintas ta
po ir jos sūnus Vytautas. Anų 
laikų lietuviai, ginčydamiesi su 
gudais arba lenkais naudojo Biru 
tės kultą auginimui savo kuni
gaikščio prestižo. Daugelis Euro 
pos karalių ir kunigaikščiu mėc- 
davo didžiuotis nepaprasta kilme.1 
Jei nų jie patyį Vent kiti iš
galvodavo apie juos visokių pa
sakojimų, apkabinėtų blizgu-

Šmėklų pilna nakti, dieną, 
. Miško kelias pro aikštes..

Karalaitė vienų viena, — 
Daug piliakalnių krašte!

Nors aštrus ir dalgių plienas, 
Silpsta broliai kovoje...
Už valdovę jų ne vienas 
Randa vietą kalvoje...

Gal kiti, kovoms aurimus, /
Karalaitę mūs užstos, 
Nes tik laisvę sugrąžinus 
Ji neverks ir nevaitos!

Vokictija pritaria prez. Rea- 
gano nutarimui sustabdyti tero
ro veiksmus. Vokiečiai išveža Li
bijos studentus.

čiais.

2 — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, April 30, 1936
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(Trumpa Ištrauka iš
L Bendruomenės (sutrumpip- 

tai LB) tikslas: remti JAV kons
tituciją ir vykdant ‘"Lietimu 
Chartą, telkti lietuvių tauros išei
vija JAV.

L 1 tautiniai prigimčiai išlai
kyti.

1. 2 lietuviu kultūrai ugdyti 
bei repr zenttitfti, v > •

]. 3 remti kovų dėl Lietuvos ne
priklausomybes-

1, 4 remti bendrąjį lietuvių Šal
pos darbą. .

2, Savo tikslo .siekdama Bend- 
; uomenė:

2. 1 prisideda prie JAV gyve
nimo kultūrinėmis ir tautinėmis 
savybėmis ’« -> ■

2. 2 organizuoja tautinio auk
lėjimo ir kiltūros institucijas bei 
remia veikiančias.

2. 3 bendradarbiaUįa su lais
vųjų lietuvių institucijomis, įs
taigomis ir organizacijomis.

2. 4. palaiko ryšius su laisvojo 
pasaulio lietuviais.

Kaip matote, LB įstatuose yra 
aiškiai pasakyta, kokie yra LB

Jei kuri organizacija iše ina iš sa- ■ 
ve įstatymų ir uždavinių ryb’i, 
automatiškai netenka savo pradi
nio vardo. Tad tikrumoje ir yra. 
reformuota arba reorganizuota 
LB. (Taigi jie sait gali prisitai-! 
kinti, Reorgo, vardą).

O, tikroji LB, tai yra RLB 
Nes RLB veikia pa<;al surašytus 
įstatus, sukuriant Lietuvių Bend
ruomenę, nenukrypdama vį šalį į 
ne savo uždavinius, ir darbus, i 
Pagal teisybę, RLB turėjo duoti 

į teismą, LB (kuriai pirmininkau 
Įa Gečys) už pasisarvinimą LF 
vardo nes organizacija išėjusi 
už savo įstatų rybų, negali vadin
tis tuo pačiu vardu. 1

Žinoma, RLB to niekad nedarė 
ir nedarys. Ir neprašys amerikie
čių, kad mus lietuvius jie sutvar
kytų. i

Čia dar noriu pridėti. Gečio 
pasikalbėjimą su J. Janušaičiu. 
Draugas 2 - 6 - 86.

Gečys pasakojo taip: <’Atiniii- į 
tina, kad LB sudaro diferencijuo Į 
tą mūsų visuomenę. Vieniems j 
prie širdie švietimas, kitiems —j

M. ŠILEIKIS Grant Parke

LIETUVIŲ ŠALPOS URAlUJA “LABDARA*

Mielosios Mielieji “Labdaros“ 
Draugijos narės, nariai ir rė,mė- 
jai su Naujaisiais 1986 - siais me
tais. Su viltingais lūkesčiais ir 
pajiegumu pakelti pasitaikančius 
upesčius!

Metus žvilgsnį Į Vajprų Vo 
kietijos šiandieninį gyvenimą, 
tenka pastebėti vyriausybės pa
žadus palengvinti eilinio žmo
gaus padėtį, bet tai daroma grei
čiausia rinkos judrumui pagyvin
ti sumetimais ir ruošiantis nau 
jiems parlamento rinkimams. 
Bet eilinis vokietis laukia ir tiku 
si sulaukti šviesesnių dienų.

Lietuviškame išeivij’os gyveni
me galima pastebėti didėjantį sa-

vardu:
Pirm. Glernia k 1 •

Adresas; J. Glemža, Convent
rain 33, 7260 Calw - Hirsaų.

Banke konto “Labdara” e-
V; Landesgiroka«se Stut
tgart I. Nr. 1185168 BLZ 
60050101

PASTABOS DĖL SKELBIAMU ALVLDE

aiškiai pasakyta, kokie yra prie širdie švietimas, kitiems — j Dr. J. Adomavičius Drauge ir 
uždaviniai, lietuvybei ir lietuvių i kultūra, ir dar kitiems socialiniai ’ Naujienose atspausdina plačius ir 1

ar ką mes vadiname naudingus patarimus, kaip žmc- j fios būsena- Gaila, kad šios ”kil- 
” prašyte prašosi kr i

tiškų pastabų. Tenka dėl jų vie
ša pasisakyti, kadangi jos viešai 

paudaje.

Jų čia neminėsiu jau anksčiau 
Alvudo gyventojams paskelbtų. 
Tik vieną kitą, kuries buvo Nau
jienose paskelbtos kovo mėn. 
26 d. laidoje, reiškia prieš pat 

! Velykas. Tikrai, jos skamba keis 
tai ir net nekrikščioniškai. Jų 
pagrindinė mintis yra tik žmo
gus. Jis rašo: ‘‘Nesvarbu kokio 

i tikėjimo būsi, ar visai be tikėji- 
I mo gjwensi, tu privalai vi.-u pir- 
i rna būti žmogus, mylntis savo į 
artimą darbais”. Jis nutyli, kad 
žmogui meilė plaukia iš meilės 
Dievui. Juk labai aiškus Dievo 
Įsakymas: Mylėsi Dievą visa šir
dimi, o paskui savo artimą kaip 
save!” Taigi, pirmoje eilėje mei
lė Aukščiausiajai Esybei, kurią 
mes vadiname Dievu. Toks pa-1 
reiškimas, koki skelbia kun. J. 
Juozevičius atrodo, kad jam. mei
lė Dievui mažiau svarbi, negu 
žmogui. Svarbu tik daryti gerus

kultūrai išlaikyti. j
Registruota Lietuvių Bendruo

menė, trumpa RLB (inkorpo
ruota Illinois valstijoj Nr. 22718, 
Lietuvių Bendruomenė, vardu) 
ir eina pagal įstatus ir uždavi
nius, kurie buvo surašyti organi
zuojant Lietuvių Bendruomenę. 
Tokia pasiliko iki šiai dienai, iš- 
tikima savų paskirčiai.

‘TDodėl ji, RLB, nėią nei refor- 
mupta; nėr reorganizuota Lietu
vių Bendruomenė, bet. tikroji L-, 
B. (R, raidę pridėjo po įregistra
vimo į Illinois valstybę),
Maždaug prieš 12-ka metų, per- 

suklastotus LB rinkimus, buvo 
išrinkta valdyba, i kurią įėjo to
kie žmonės, kurie buvo pasišovę 
į' politine veiklą, užbėgti, VLI- 
Kui-ir ALTai už akiu ir, minė
tas politines organizacijas su
kompromituoti. Nekreipiant dė
mesio, kad kultūrinė veikla ir lie- 
uvybės išlaikymas, bus paliktas 
antroje vietoje. Pradėjo dubli- 
kuoti VLIKą ir ALTą. Pradėjo 
bendradarbiauti su okupuotoje 
Lietuvoje, Maskvos pastatytais 
klapčiukais. ‘ : J

Tad toji LB,' laimėjusi'lenki
mus, tuojau pradėjo nusitaikyti' 
LB istatu ii' uždaviniu.

| klausimai :
_ i politiką. Negali paimti skirtingų gUS turi saugoti savo sveikatą, i nios mintys’ 

pomėgių žmones ir visiems Įsa- Spaudos skaitytojai noriai tokius ‘ 
kyti būti kultūrininkais, o ki- patarimus skaito. Reik manyti,;
tiems švietėjais. LB oponentai ka
žin kodėl LB nori įvesti komu--padėką, bet prašo parašyti 
rūstinę tvarką, nuo kurios patys tokių patarimų ir daugiau.
1944 m. pabėgo. I . , ,

1 Bet gi, daktaras ne tik rašo, 
bet jis globoja Alvudo instituci
joje gyvenančius pensininkus,

i jiems jis ir asmeniškai suteikia 
! lokių patarimų. O šalia to, dak- 
j taras jiems karts nuo karto su- 
‘ organizuoja paskaitų ir kultūri- 
1 niais klausimais. Suorganizuoja 
jiems ir pamaldas. Reiškia, pasirū 

! pina ir jų dvasios sveikata.
tika, eina i politines organizaci-1 Pastaruoju laiku, jis pakvie- 
Jss>
ir yra tik lietuvių kultūros ir lie
tuvybės išlaikytoja.

Kad. būtų veikla sklandesnė, 
tai- ir yra veiklos barų pasiskirs
tymas.

“LB oponentai nori Įvesti ko
munistinę tvarką” pareiškė Ge
čys. Tai begėdiškas pareiškimas.
Jis pats, Gečys, yra komunisti-j „r D , A,’ , [ J. ; ’ ... ... B.LB centro valdybos viccpirm.\ fnes tvarkos įvedimo pas mus sali- ! ______
ninkas, nes jis, Gečys, bendra- 
dar£|aųja -įu okupuotos Lietu- 
vos?;Maskvos pastatytais klap- jS -- - --.__

• f o
Tokį begėdišką pareiškimą, Ge-1 

čys, ką pasakoja Drauge ir nesu
sigaudymą veikloje, galima ras
ti tik, Nainio. Pasaulio Lietvw- 
ie-

Kiekvienam asmeniui yra lais
vė pasirinkti, politine ar organ i-' 
kacinė kryptis. Kam patinka 
kultūrinė sritis ir lietuvybės iš-( 
laikymas, — dirba LB. Kam poli- '

t:.ro užmojis rūpinti; ne tik kū
no sveikata bet ir žmogaus dva- 5 °

jų ne vienas jam pareiškia ne i skelbiame

VLIKA - ALTA. Juk, LB čia kuri. J. Juozevičių, kurio “
nias mintis” daktaras šalia savo 
patarimų pateikia ir plačiajai 
visuomenei. Tikrai, gražus Oak-

Sunku 
su tokiais 
veikloje.

bus atstatvti vienvbe <* W w
žmonėmis lietuviškoje

Augustas Paskon

darbus žmogui.
Toks samprotavimas nėra išsa
mus ir krikščioniui svetimas. To
kia meilę tik žmogui, mes vadi
name humanizmu. Humanistui 
nesvarbu Dievą mylėti. Jo mei
lė nukreipta tik į gamtą, jos gro
žį, gėles, saulę, vandenį ir žmo
gų. Tokia ideologija nėra sude-1 
rinama su krikščionybės mokslu. 
Man rodos, kad tą, tokių kilnių 
minčių autorius, turėtų žinoti.

Bet dar keisčiau skamba jo 
"kilnios mintys”, kai jis skelbia: 
“Yra tokių,, kurie niekina, ne
vertina žmogaus gerų darbų’’... 
Sunku jam pritarti,’ kad tokių 
būtų, kurie gerus konkrečius,.re; 
alins artimui atliktus darbus“ni^s 
kintų. O dar keisčiau ir tamsiaū' 
skamba kai jis tas savo “kilnias 
mintis” užbaigia tokiu sairprota- 
vmu: “Taip kiekvienas savaip iš- 

1 protėjęs randa už save dar men
kesnių sutvėrimų, kurie jam pa
deda net koplyčią statyti.-, o. jei 
nemeluotai pradėsime žmogų 
mylėti, tada nebus mūsų tarpe jo 
kių sektų, jokių atskalūnų iš 
skyrius tik su protu susipyku- 
siuosius, kurie nepajėgia artimo 
mylėti”. Ka gi. tokių min
čių autorius norėjo pasakyti? Ir 
kas galėtų jas, o ypač, iš alvu- 
diečiu pensininkų suprasti? Juk 
Įdomu žinoti kas tą koplyčią sta
to ir kas tie, kurie jam padeda 
statyti? Man rodos, kad tai ne

LIETUVIS TARPE ŽYMESNIŲ 
ANGLUOSr .SPAUSTUVI

NINKŲ
Vienas geresnių spausdinimo 

pionierių Anglijoje pabaigoje 15 
-ic šimtmečio buvo John the Li
thuanian, taip jo pavardė ir už? 
rašyta anų laikų knygose. Tik* 
cenybėfę jis Vadihoši John Kunt- 

vitarpi lietuvių suartėjimą pa- j iirh. Po gatsioj-o Spausdinimo 
sauliniu mastu. Tam prisideda 
atvykstantis į Lietukų Vas. 16 
gimnaziją iš kitų kraštų jauni
mas. , . t - g

‘‘Labdaros” Draugijos ‘veikla 
eina įprasta vaga. Suvalkų Tri
kampio moksleivijai parama pa
didėjo gautais procentais iš pa
skirtų p. Mykolo Žilinsko tam 
tikslui procentiniu, , pdpierių. 
1985 metais procentų gauta DM 
1500- ' . . :

Toliau siunčiamos ir noriai 
laukiamos knygos ir periodinė 
spauda. Knygų siuntiniai apdrau 
džiami ir gaunami. Spauda cen
zūruojama. . . r- . -

1985 m. “Labdaros” piniginės 
pajamos sudaro 16.093 DM.’,
tiek pat ir išleista.. .

Šiuos metus pradedant, drau
gija labai širdingai dėkoja rėmė' 
jams ir talkininkams už .paramą Į

meistro Caxtonie. Jonas buvo 
antra tų laikų garsenybė Londo
ne. » .

Reikia atsiminti, jog spausdin- 
tojai enoje gadynėje buvo lai
komi didelėje pagarboje ir į juos 
žiūrėta kaipo į kokius stebukla
darius, Tai buvo tik ką besivys
iąs Hienas, sukėlęs tikrą revoliu
ciją . knygų gamyboj t-.

Kai garsas apie Gutenbergo 
išradimą Mainz, Vokietijoje, 1454 
metais,, pasiekė Lietuvą, tai 
iŠ Vilniaus buvo pasiųstas pas tą 
išradėją Jonas Kuntrimas, pasi
mokinti to amato, Išmokęs tą 
nąują amStą. Jonas buvo suvi
liotas į Londoną, į kurį jis nu
vyko 1480 metais. Ten jis ir buvo 
pavadintas — “John the Lithu
anian'”. I

Ar jis-kada grįžo į Lietuvą, ar 
visą likttsĮ-'sąvo gyvenimo laiką 
praleido Anglijoj, žinių nėra.

Ųžjląnkumo. I Plūgą, aitierikietis Newbold,
^Labdaros” draugijos valdybos 1779 metais.
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DUMYNAI • KOSMETIKOS BEZKMENTS
. . LITeKATDRA, lietuvių literatūros, meno L moEtk 

IW< m. metražti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vteft 
Krivis, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stmkc-š 
T. Raukflo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matulevičiaus it 1 
Meilaus straipsniai bei rtudijos, Iliustruoto® nuotraukomis 4

kūrybos poveikaiaia. 365 puri. knyga kainuoja tik $1.

> DAINŲ FVENTTS LAUKUOSE, poetės, rakytojoa b fez

šventes bei Jų Irt ori ją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojta 
Hems, gėrintis' autorė* puikiu rtiliumi Ir surinktai! ducmealmb 
b«I uikulialali. Studija yra 151 pust, kainuoja IZ

■> VukNMO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprzlj 
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne muss 
gyvenimo bruožų apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities !it» 
ra tūrinė studija, tuskinrtyta skirsneliais. Tt 200 puslapių fcnrjr

floml&I pfraiyti rtudijs tpie Rytprūriua, remlantii Pakalnėj t 
EabgUi^B apskričių duomenimis Aprašymą! jdomfij kiekvienai 
iletuvfaL Leidiny* llluztruot** nuotraukom!*, ptbaigoje duodam, 
vitiraardžlų pav*dlnima’»!r jų vertiniai | vokiečių kalbą. Eaha 
landlngojt S3S puri, knygoje yra Rytjrūstų IvmėUpls. Kaina **

V K4 CAUMl? L>M>, valytojo* Petronėlės Orlntaltės atr 
minimai ir mintys apl* tsmenia tr vietas neprik. Lietuvoje ir ptr 
maišiais bollevikų okupacijos metais. Knyga turi 234 pukSapfru 
bet kainuoja tik G. . r • (

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
bu tr klaidinga! interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 1> 
frrįio Jalinsko knygoje «p!e Juliaus Janonio gyvenimą Ir p<x 
riją Dabar būtų jj galimi pavadint! kovotoju ui imogana tel»e< 
Kayfa yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja M,

ąr 1ATTUN1S NOYTL1S, M. loačenko klryba, J. ViJifėt

į&syjra rxsxmoc ”T: 31,

2.

5.

0.

Atdara šiokiadieniais nuo

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vaL valt

Bayer* relieves the maior source of 
arthritis pain Tylenol caul touch.

Tylenol works on minor arthritis pain, 
but does nothing tor inflammation. 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving last, 
effective relief.

Boyer. The ironder drug that works wonders.’
and rixjw -er-» 'te*ra©ra 3 pm- p*-ie <rx>*« thar «c ocyi consuK a pr y®csan u-_~'*±c**!y

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Kario Griniaus, ATSIMINIMAI IR .MINTYS, 
31 tomu  $10.00

Prof. Vadovo Biržiškos, SENŲJŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl.
H dalis, 229 psl.__________________________________

Miko Sileikio, LIUCIJA, proza. 178 psl.

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

Prof. P. Pakarklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTYBES SAN
TRAUKŲ BRUOŽAI 176 psl. ___._

J. VeacUvCr, 3. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.

$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

$4.00

NAUJIENOS, 1729 So. Hafcted St., Chicago, IB. 60606 s’ųs- 
! kik 4eij hr pridSkta doleri perrimitimo lik Herai.

na nesąmonė. Kad šių minčių 
autorius jas dėsto Alvudo pensi
ninkams, gal jie ir neprotaus, nes 
vieni jų nesupras, kiti dėl stokos 
klausos tylės. Bet kam jas vie
šai skelbti spaudoje? Kadangi, 
tos neliūdija nei išminties, o tuo 
pačiu — nei autoriui garbės.

Jonas Sukėnas •

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternaltcė 
organizacija,- lietuviams ištikimai tarnaujanti jau ‘per 97 metus.

SLĄ — atlieka kultūrinius darinis, gelbsti ir. kitiems, kurie tuos 
, darbus dirba, . V

SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS JULIJONUS doleriį 
apdraudę savo nariam*. : ~ ‘ w

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelne, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. - 

' Kiekvienas lietumis ir lietuvių draugas giB • 
Susivienijime apsidrausti iki $10,060. \

SLA — apdraudžia ir Taupomąja atkJfcaiida — Endowment j 
Insurance, -kuri ypač naudinga’ jaunimui; siekiančiam 
aukotojo mokslo ir fu gyyeniįiof^ądfiaL <?::

SLA— valkus apdraudžia įiiįfiaterminuota apdraudė: ui 
$1,000 apdraudę. sumą teųtda tik $3.00 metami.

SLA — kuopų yra visose •Įifgra'kolontiaše. ’ .'>Y
Kreipsitės. f save įęy&diėt ktfjpų veikėjui.
jie Jums mielai.oažeftfin. J ŠIA įsirašyti.

.■-Giiite kretpCsti-tieririJ SLA Centrą: .

LITHUANIAN ALLIANCE OF .AMERICA
M7 W. 30th St,tfart/NJYjjlOOOl 

Td. (212) 563-2210; \
■ •“ ♦'< • ■ *»’ •r‘ » V , V . • *. ■* • i*r *’*

50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEIT ŪKANU

parašė 700 poslapių knygą, kurion radėjo riričą, fcu kad* tr 
Set kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, Hatuviuf 
Ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kurt Jaunium tr prof. X 
Būga pas geriausius šimtmečio p radii o • kalbininkus, pad ari 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė tikslini vertimu* 

tr patarė mums toliau studijuoti. j

?iEu |ŪL
T
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. UŽSUKTA SPYRUOKLĖ SLA-SEIMUI
ORGANIZUOTI '' ■ — - . į L. •. - * ”

Praeitą sekmadieni Marquette Parke, Mačiuko Įstai
goje įvyko pagrindinis susirinkimas didžiausios ir turtin
giausios Amerikos lietuvių organizacijos šimto metų su
kakčiai organizuoti.

Prieš kelius mėnesius Susivienijimo Lietuvių Amę- 
rik.djef^to^Į'f'Apskritišėgį,ėšŲ žipgsnįų svarbiai sukak
čiai'paminėti. Prieš pūrhimėnesių(tiuvO joašif&irstyta dar-, 
bais ir sudarytos reikalingos komisijos. ,

- ’ ’ - * J L : ,p

Be šeštosios SLA apskrities atstbvų^susirikime daly
vavo dirbti galintieji trys SLA’ Pildomosios tarybos na
riai — dr. Vytautas Dargis, Kristina Austin, Josephine 
Miller, — ir Pildomosios Tarybos prezidentas Povilas P. 
Dargis. Susirinkime dalyvavo apskrities vadovybė ir kuo
pų atstovai, pasiruošę padėti seimą suorgonizuoti-

Pirmiausia buvo aptarta išleisti šimto metų sukak
ties programų knygą su sveikinimais- Visam šiam reika- • 
lui vadovauja Viktoras Utara, Kristina Austin ir Birutė 
Akti ir visa eilė kitų atstovų.Praeitame susirinkime buvo 
pasiskirstyta darbai, paruošti laiškai ir išsiuntinėti pra
nešimai lietuviškom įstaigom ir organizacijom ir paski
riems asmenims. Pirmininkas Utara pranešė, jau susita
rė su spaustuve, sutikusia programos knygą atspausdin
ti, atidengta sąskaita, patikimiausioje Marquette Parko 
taupymo sąskaiton padėti čekius. Paaiškėjo, kad jau 
gauta apie 20 sveikinimų, prižadėjo gauti programos 
knygutei reikalingą SLA šimto metų atlikti darbai ir 
paruošta viso seimo dienotvarkė. Visa eilė žmonių prane
šė, kad jau gavo keliolikos žmonių pasižadėjimus duoti 
sveikinimus, paruošti fotogfrafijas ir prisidėti prie prog
ramos. Ponia Austin nurodė kaip galima gauti puslapi
nius,, puslapio dalis arba net kelių eilučių sveikinimus.

Utara atspausdino bankieto bilietus, Jagielienė juos 
visus sunumeravo ir paliko poniai Austin juos paskirs

tyti susirinkusiems nariams, kad galėtų išplatinti. Iš vi- , 
so atspausdino 500 tikėtų. Tikėto kaina $20 seimo atsto- 1 - 
vams į banketą, ruošiamą Martinique salėje.

Visiems buvo įkalta į gaivą, kad paskutiniai sveiki
nimai privalo būti gauti ar įteikti iki paskutinės gegužės 
dienos

Antrąjį pranešimą padarė dr. Vytautas Dargis. Jis 
atsinešė .į susirinkimą menininko paruoštą afišą, kuria 
būtų galima pastatyti Marquette Parko, Cicero, Bridge- 
porte ar Brighton Parko lietuvių įstaigose ir valgyklose. 
Susirinkusieji nariai turėjo progos pamatyti projektą ir 
ten pat pasisakyti dėl įvairumų ir pagerinimų Afiša tuo
jau bus atspausdinta ir išsiutinėta po visą kraštą. }

Jaunimo susidomėjimą SLA reikalais pasižadėjo pa- 5 
puošimą atlikti teisių mokslus baigiąs studijuoti J. La- 1 
pinskis. Jis papasakojo, kad pirmon eilėn jam pavyko su- ' 
daryti grupę jaunų teisininkų, kurie domisi Antano Va- 1 
luko vedamu darbu- Be to, jis susižinojo su Zapolio vado- ■ 
vaujamais šokėjais, kad jie galėtų pašokti kelis lietuviš
kus šokius bankete. Jis pats atidžiai perskaitė SLA vei- I 
kiančius nuostatus ir kviečia jaunimą konferencijoje da- j 
lyvauti, o paskutinėmis dienomis jis įpareigotas sukvies- ‘ 
ti lietuvių jaunesnių menininkų grupę, kad papuoštų ■ 
ŠIA seimo salę. į

Patį svarbiausią pranešimą susirinkusiems padarė į 
iš Pitsburgo atskridęs SLA prezidentas Povilas P. Dar- Į 
gis. Prez. Dargis jau 30 metų prezidentauja Pildomajai Į 
Tarybai ir vadovauja visiems svarbiausiems SLA dar- ! ~
abms. Jis kelis metus buvo Pildomosios Tarybos narys, re
dagavo sukaktuvinius SLA leidinius ir dalyvavo svarbes
niuose nutarimuose.Jis aiškina aktuarams apie dabartinę 
ekonominę, būklę,tariasi su atskirų valstijų atsakingais 
pareigūnais, kad galėtų prtaikyti dabar veikiančius tose 
valstijose.apdraudos nuostatus ir nebūtų skriaudžiami S- 
LA nariai.’-, ; > ; ?■ "

Prez. Dargis papasakojo susirinkusiems, kad jis ir 
. dtr. Pildomosios Tarybos nariai visą laiką bendradar
biauja su Pildomosios Tarybos nariais, gyvenančiais Chi
cago j ir dirbančiais su komutetu Šimtmečio SLA Seimui 
ruošti- Komisija atlieka visus paruošiamuosius darbus, 
suranda vietą seimui ruošti, susitaria su Amerikos Le
giono lietuvių suorganizuotam skyriui ir įneša JAV ir 
Lietuvos vėliavas į seimo salę, sugieda Amerikos ir Lietu
vos himnus, leidžia seimą pasveikinti vietos merai, kon
greso atstovams, organizacijų veikėjams, o vėliau perduo
da seimą SLA prezidentui. Jeigu seimą ruošiusieji parei
gūnai nesutartų, tai SLA prezidentas galėtų, bet kada 
perimti seimo vadovybę. . .
ESS Prez. Dargis, atsistojęs SLA. priešakiu, susitarė su 
visomis pagrindinėmis srovėmis,kad SLA turėtų būti pa
vyzdingai tvarkoma organizacija. Jis šio principo visą 
laiką laikėsi ir dabojo kad nebūtų be reikalo barstomi 
pinigai ir kad SLA turtas nenutrupėtų.

Malonu visiems pranešti, kad dabartiniu metu 
SLA pajėgumas (solvency) mokėti savo skolas yra 171 %- 
Nėra kitos fraternalinės organizacijos, kuri pajėgtų iš
mokėti visas skolas ir turėtų ižde dar stambią sumą pi
nigų. Kitoms fraternalinėms organizacijoms pasibaigia 
pinigai ir nėra kuo mokėti apdraudų, o SLA gali išsi
mokėti visas skolas h' dar užsiliktų stambi suma pinigų. 
Ne vienas SLA prezidentas nebūtų galėjęs pasigirti tu
rįs taip tvarkingai vedamą atskaitomybę ir nebūtų ža-
lingu nutrupėjimų.

IR LIETUVA
I Generolo Jaruzelskio vizitas 
Vilniuje c-usuauke dėmelio Va
karų Vokietijos-spaudoje. Apie 
tai rašo, kaip esame pranešę, pla 

j čiai skaitomas šio krašto dien- 
! rastis “Frankfurter Allgemeine” 
balandžio 8. Korespondentas ta 
proga, pabrėždamas lietuvių kal
bos skirtingumą, persistengė ir 
ją “sugimiriiavo” su suomių kal
ba- Dabar profesorius d-ras Ern- 
stas Erichas Metzneris tame pa
čiame laikraštyje tą klaidą patai
sė ir paskelbė gana įdomų strai
psnį “Lenkija ir Lietuva”.

Profesorius rašo: Reikia ■ pir
miausia pabrėžti, kad 
•kalba iš tikrųjų nėra slavų kal
ba, kaip lenkiškoji. Tačiau ji
priklauso vadinamai indoeuro
piečių — vokiečiai sako: indo
germanų — kalbu šeimai, todėl 
negali būti visiškai atskiriama 
nuo slavų ir suplakama su sue-) Vilnių Lenkija jėga be žmonių 
mių ’ ” —‘ i
lietame straipsnyje. Suomių kal
ba priklauso visai kitai kalbų šei
mai, o lietuvių kalba yra vadina
mų “baltų” kalbų šaka. Čia pri
klauso dar latvių ir išnikusioji 
prūsų kalba. Baltų, slavų ir ger
manų kalbos priklauso tai pačiai 
indoeuropiečių kalbų šeimai. 
Kaip Lenkijoje mielai užmirš
tama, kad senieji Prūsai nebuvo 
nei lenkai, nei slavai ir lenkai 
prūsų krašte panašiai elgėsi, kaip 
vokiečių ordino riteriai, taip ant
ra vertus Vidurio Europa aiškiai

sferą." _
Profesorius Metzneris daro iš

taigi ir lenkai su rusais, yra mū- ( vada, kad šiandienis atsiskyrimas 
sų kalbų giminaičiai.

Toliau profesorius Metzneris 
iŠ Ruessehheimo pastebi/ kad’ne- 
teisingą teigti, jog Lenkijos mar
šalas Pilsudskis atsiėmė ik Rusi
jos Lietuvą, neš susidaro klai
dingas ■ įspūdis, tarsi jis_būtų 
Vilnių ir jo kraštą laikęs Lenki
ją, o tarpukarės metų Lietuvos 
respubliką su sostine Kaunu- iš 
Lenkijos malonės. susidariusia 
valstybe. Neteisinga nutylėti len
kų ir lietuvių dešimtmetinio gin
čo kaip tik dėl Vilniaus. Vokie-’ 
tis profesorius sako; Faktas, kad

valstybės teisės prasme aiškiai 
rodo istorinį ir kalbinį sfcįrtingu- 
1/4" M Seną priešiškumą', o Lie
tuvos priklausymas katalikiškai 
erdvei — abiejų jautų (lietuvių 
ii lenkų) ilgą istorinį ryšį-

lietuvių j 1918 metais atsikūrusi Lenkija, 
atsimindama savo didelės valsty
bės praeitį ir lenku - lietuvių 
uniją, 2.-tais metais kovojo Su 
jauna Lietuvos’respublika, kaip 
ir su tarybine Rusija. Lietuviams 
ir lenkams istoriškai reikšmingą

Pagerbė Šimtamečius

Utenos rajono Leliūnų kolū
kio kultūros namų salėje įvyko 
pagerbimas.dviejų apylinkės gy- 

i vęntoj ų šimtamečių t Pranės. Juk 
..nonienės, gimusios 1886 metų va
sario 12 d., ir Petro Jočio, gimu
sio -tų pačių metų vasario 17 d. 
Jubiliatus atlydėjo jų vaikai, anū 
kai, proanūkai, artimieji.’P. Jo
čys į gyvenimą išleido 12 vaikų.

ių kalbomis, kaip atsitiko mi-i atsikla tįsimo prijungtas. Vadina-
et nz. n Lt- -ui !ci i n i? Teiein tzsri .si jau tada — tęsia vokietis, pro

fesorius — už prarastą teritoriją 
stipresniojo rytų kaimyno nau
dai buvo mėginama’ atsilyginti 
skriaudžiant susilpnėjusi vakaru 
kaimyną, tiktai tada 20-siais me
tais Lietuvos atveju stipresnis 
rytų kaimynas buvo Lenkija, 
let ne Tarybų Sąjunga, kuri vė
liau lenku įvykdytą Vilniaus at- 
plėšimą bent tiek, atitais, kad 
Vilnius tapo Lietuvos sostine, 
kaip norėjo lietuviai, nors dėl to 
turėjo pasidaryti Sąjungos res-

Šveicarijos^Filaiu Savaitė

Vilniuje kino žiūrovus patrau
kė -šveicarų filmų savaitė. Jos 
programoje ^—šešios vaidybinės 
juostos, kurios buvo demonstruo 
jamos “Vilniaus”. “Pergalės” ir 
!‘Lazdynų-” kino -teatrese.

Panevėžio- Muilas
Šiemet panevėžiečiai muilo 

gamintojai numato pagaminti 
4,5 tūkstančio tonų tualetinio ir 
300 tonų skysto muilo.

“Lietuvos muilo” amblema 
ženklina tualetinius muilus: 
Mėta, Puta, Neringa, Venta, Dil- 
gynėlė, Nevėžis, Šatrija, Bitutė, 
pelenė.

per dažnai pamiršta, kad slavai, publika ir pateko į jos valdžiis E. L.

HENRI PERRUCHOT

GOGENO GYVENIMAS
— Vertė Vytautas Kauneckas

MIRUSIŲJŲ DVASIA BUDI

(1848 — 1885)
III

DANIJOS KARALYSTĖ
Jis tuojau ją sekė, kaip jautis, veda

mas piauti.
Patarlės, VII.22.

(Tęsinys)
Po kracho Gogenui — laisva galva pamąsty

ti apie tapybą. Kajebotas tęsia toliau savo žy
gius. Jis paklausė Mone ir Renuarą, ar jie sutiktų 
dalyvauti planuojamoje parodoje. Mone atsakė 
išsisukinėdamas- Renuaras, kuris, būdamas Es- 
takoje pas Sezaną, apsirgo, irgi vengia tiesaus 
atsakymo-

Paroda, be abejo niekad nebūtų pykusi, jei 
Diurau — Riuelis, jau eilę metų pastoviai 
perkantis impresionistų diobes ir ginantis tos 
grupes icpy-oujs, nebotų ryžęsis įtikinti svy
ruojančiu-. .

Čia bendras visų intersus, nes “Unjon 2ene 
lai” kraę’m.s nelik ■ be pasekmių pirkliui, o. vadi

nasi, ir dailininkams, kuriais jis rūpinasi. Diu- 
ran — Riuelis katalikas: “Unjon , Ženeral’’. di- 
redaktorius Federis jį finansavo-

Ginčai užsitęsia apie mėnesį.Renuaras ir Mo
ne vangstosi duoti atsakymą. Pastarasis nelsepia, 
kad per daug tetrokšta figūruoti vienoje, salėje 
su tokiais, kaip Gogenas r Gjomenas; Renuaras 
prikiša Pisaro jo politines pažiūras: “Eksponuo
ti drauge su Pisaro, Gogenu, Gijomenu. — rašo 
Renuaras ne be apmaudo Duran — Riuelui, — 
yra tas pat, kaip eksponuoti su kokia nors “cicili- 
kine” respublika. Dar kiek, ir Pisaro pakvies ru
są Lavrovą (anarchistą) ar kuri kitą revoliucio
nierių. Publika nemėgsta to, kas trenkia poltika, 
o aš, sulaukęs tokio amžiaus, nenoriu būfi revo
liucionieriumi... Lik'i kartu su izraelitu Pisaro 
— lai jau revoliueja.”

Pagalau po nemažų pastangų, pasikeitus 
'krūva laiškų, Diuran — Riuelui pavyksta sulai
kyti priešingaujančius. Mone ir Renuaras nusi
leidžia- Kovo 1 d. atidaroma paroda Senf-Onore 
gatvėje Nr- 21. Gogenas čia pateikia dvylika dro
bių ar pastelių ir vieną biustą.

Sunku manyti, kad Gogeno ausies nebūtų 
pasiekusios negražios Reuar<» r Mone pastabos jo 
adresu; jos,' be abejo, nebuvo labai malonios.Dau- 
gelis žmonių beje, sako, kad šiemet jo išstatyti 
darbai “visai ne kas”.

(Šią nuomonę išreiškia Eženas Mane \ename 
laiške, savo žmonai Bertai Morizo).

Blogau tai, kad ir Hiuismansas dar vakar to
kiais šiltais žodžiais jį pgyręs, jau nebesako jam 
komplimentų:

“Ponas Gogenas,—rašo jis, — deja, nežengia 
prmyn. šis dailininkas praėjusiais metais mums 
davė puikų akto etiudą; šiemet — nieko dora. 
Nurodysiu nebent kaip pavykusį labiau negu visa 
kita, jo naują “Vožitaro bažnyčios reginį”. 0 jo 
“Dailininko dirbtuvėje” — kažkoki; nusususių 
ir duslių spalvų....’’.

Toks vertinimas Gogeną erzina. Nunusu- 
sios spalvos — kas čia per kalba? Iš prigimties 
stačiokas, jis nė nemano ko nors tausoti, nesu
geba vadovausis jokiais apskaičiavimais ir smar
kiai užsipuola Hiuisamansą, kad tas ničnieko ne
suprantąs. Visi tie kritikai — veno galo; albera 
volfų — gyvas kelmas! Ir tik pamanyk — nuo tų 
jurgių priklauso, ar dailininkas parduos savo 
drobes!

Gogenas mato pasaulį jau tik pro tapybą. 
Ji įsigraužusi į jį. kaip vėžys- Jei jis būtų kitoks 
žmogus, fai sektų pragaištingą finansų rinkos 
plėtotę “nusiminęs”, “sutrikęs”,—tie žodžiai nuo
lat kartojasi specialiose laikraščių kronikose — 
kaip visi jo kolegos, visi maklerių aptvaros ir ku- 
lisės nuolatiniai lankytojai. Jis net napagalvoja, 
kad reikėtų pradėti gyventi taupiau. (Meta, beje, 
irgi ne.)

Biržoje dabar jau visai nedaug tevyksta 
transakcijų, Gogeno pajamos smarkai sumažėjo; 

bet jis dėl to ne tik neatitrūksta nuo savo svajo
nės, bet atvirkščiai, dar labiau į ją pasineria.

Nusususios ir duslios spalvos!.... Ko dar jam 
gaišti laiką biržoje, jei už tą vergavimą jau ne
begali laukti atlyginmo? Jam atrodo, kad viskas 
staiga pasidarytų tikrybė, jei jis išsivaduotų iš 
tos prievartos.

Finansų krizė neigiamai veikia prekybą 
paveikslais. Ypač Diuran — Riuelio, į kurį Go
genas deda daug vilčių, padėtis baisiai netvirta; 
pirkti smarkiai palietė “Unjon Ženeral” bankro
tas; skolos siekia šimtus tūkstančių frankų; ‘ko
kią savaitę dar pratęs, —sako apie jį verslo drau
gai- Ir dailininkus, kuriuos jis palaiko, vėl pri
slegia rūpestis dėl rytdienos- Bet šitie faktai ne
sulaiko Gogeno. Jam reali — ne realybė, bet 

,svajonė- pardavnėtų savo drobes, būtų laimin
gas- Jis formuoja realybę sutinkamai su savo 
svajone. Jo viltys neprotingos. Bet svajonei,kad 
gyventų, reikalinga svajonė.

Gogenas žengia link akiračio, įsmeigęs akis 
į miražą. į

(Bus daugiau)
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M ‘‘Lietuvos Aidai

mMIUIIIBIlll

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadšemo 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos iš WCEV stoties.

KAZE BRAZDzIONYTe

Programos vedeįa

1934 S. AUnheim Wearrch+aivr, n L 
VALANDOS: 3—0 darbo dienomis 
Ir kas antrą šeštadieni 8—2 vaL 
Tel; 662-2727 xrb< 552-2728

DR PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WiatchesUr Community kliniką 

Medldnož direktorius

Mikas Šileikis

H7VHJAU8
įfr; VAKARŲ VEJAI

Modernios poezijos knyga. Kaina 6 doL Minkšti 
yiršeliaL Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

" 7 tokiu adresu;
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKIMU 
PRANEŠIMAI

GAIDAS - DAIMID
Jcsicca

S I D A B R 0

MODERNIŠKOS AIR-CON Dl l IUNED KOPLYČIOS

A. Kalys
E. Liet.'

Florida

IIIPERKRAUSTYMAI

MIDLAND

SOPHIE BARČUS

V^dė|a — Aldona Daukm

Upytės Draugiško Klubo na
riu susirinkimas Įvyks penkta-

Kn iželis, 
aparatū-

7159 So. Maplewood Ave. 
Chicago, IL 60629 

- Telef. 778-1545

5025 CENTRAL AVE, 
St. Petersburg, Fla, 33710 

TeL (813) 321-4200

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBi; AKIŲ LIGOS 

SV21 West 103rd Street 
'Valandos pagal suaitarimą

fizikos ir matematikos 
.uiiididatas.

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

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

Vilniaus Tiesa, III. 23, pranešė 
apie nepaprastą teismo bylą, ku- , 
noje vienuolikos vyrų pastan-j 
gos “plečiant prekybą su užsic- I

radijo šeimos valandos

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

Stoties WOPA - 1490 AM 
transliuojamos iš mūšy studijos 

Marquette Parke.

Chicago, Illinois 60629

T eld. 778-5574

sett

jak salėje 4500 So. Taimaii Ave. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Po susi 
rinkimo bus vaišės.

A- Kalys

Dr. ALG, KAVALIŪNAS 
"t - ■» j . • - - -

Vidaus ir kraujo ligos. Nechirur- 
giitis venų išsiplėtimo hemo- 
roidų gydymas. j

5540-įj. PULASKI RD.
Chicago, 11L 60629 

.-TeL: 585-28U2

Leidimai — Pilna apdrtuds 
1EMA KAINA 

Pr-irmam Master Charge 
ir VISA korteles.

JL iERiNAS. Tel. 925-8063

TEL. 233-4553

Service 461-8200, Page 06058

I Prostatos, inkstų ir šlapumo 
•/ '- takų chirurgija.

Dr. LEONAS SEIBUTIS
INKSTŲ, PŪSLtS IR 

. PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 West 63rd Street 

Valandos: antrad. 1—4 popiet,- 
T?' . ketvirtai 5—7 yąL vąk.

Ofiac telefonas: /76-2MC, 
kcziaendjtt telef.: 448-5545

s Nesipriešinimas piktam — 
skatina nusikaltimus.

Apdr»ust*j p«ricr»u«tymai 
Iš jYiiriy itstvmų. 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1882 ar 376-5W

PR, FRANK PLECKAS
\ 'Ą OPTOMETRiSTAl 

~ , l.KALSALIETUVIŠKAI 
£618 ąv. 71st.SV TęL 737^149

Tikrina aku. Pritaiko aJcniiMi- Ą
■ ’• . - *

. •KųN ir “contact lenses". .

elektroniniai laikrodėliai, hdabn 
nės grandinėlės ir videokasetės. 

radatbiu. Jis gyvenc visai pasi-1 Galėjo įvertinti vienuolikos vyrų

3-^

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUHhHOBILIAMS PASTATYTI

THE OPOS ARE 
AGAlMSt THS 
IRATE' ORIVER 
WHO- TRIES TO 

GET EVEN ON. THE HIGHWAY*

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 
Tel. 9744410
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HELP TO PROTECT -YOU 
WAN AUTO ACClOiNTI 

•ACCORBINC TO THE 
fjį iNSTITUTt FOR JAFEt 
^UVDK, AMERICAN MUTUAL 

LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO RESTRAIN THE BODY 
FROM SLOWS AGAINST 
MKTS OF THE CAR, LESStH 
TRE'BAHGER OF BEING 
THROWN OUT OF TflE CAR, 
AND INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

Transporto tarnyboje dirbo 
i jūrininkai: Vitalijus Orešinas, 
j Valentinas Kazmirčiukas, Juri- 

i gos "plečiant prekybą su užsic- 1 jus Šnepštas, Aleksejus Kokinas 
.nu ‘ nebuvo pakankamai Įvertin- ■ ir Viktoras Moločinskis. Jie su

los. ■ pirktą sidabrą gabeno į užsieni.
....................... ; Balys Užkurėlis.' Klaipėdos

-scausiojo teismo /aiiiua Į injesį0 gyventojų ' aptarnavimo ■ uių — trūkstamų, prekių, kaip 
mųjų Alio e seuejo 1 vy.ų P^'J jm(>nės ‘“Signalas” radijo mecha-' 
ciame jecu žydėjime — nuo 2o * , - .... , ,, J “ J. .. mkas. buvo vięnųojiktuoju bend
iki 4U metų amžiaus, t- y. įsau- ' ' *
gūsių xt išauklėtų sovietinėje sa.n , .urjn^jaj — per pastaruosius ke- Į darbą oagaj sovietinį dėsnį: 
A-arKoje. Jie buvo ne kokie nai-| . t____ I u;rll^;i
vuoiiai, kaip sako laikraščio kc- I 
respondentas, bet turintys vidu
tini, specialųjį vidurinį, ar net

-dieni, gegužės 2 d. Anelės Ko- Į ankštą išsilavinimą, o vienas —.m.

Chicagos Lietuvių Našlių, Naš- 
hukių ir Pavienių Draugiško 
Klubo narių susirinkimas įvyks 
penktadienį Gegužės 9 dL Anelės 
Kojak salėje 4500 S. Talman 
Avė. Pradžia 1 vai. po pietų.-Po 
susirinkimo bus- vaišės.

A. Kalys

Joniškiečiu Labdarybės ir Kul 
tūnos Klubo narių susirinkimas 
įvyks antradieni Gegužės 6 d. 
Anelės Kcjak salėje 4500 S- 
Talman Avė. Pradžia 1 vai. pu 
pietų. Po susirinkimo bus vai
šės. . .

Lietuvių Brighton Parko M o 
terų Klubo, narių 'susirinkimas 
Įvyks ketvirtadienį gegužės 1 
dieną 1 valandą po pietų, Anelės 
Kojak salėje, 4500 So. Talman.
Narės prašomos atsdankyti, nes 

yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus ir vaišės.

Eugenija Strungys

Nuo 1914 metu
MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir 
namų paskolų reikalus visos 
mūsų apylinkės. Dėkojame 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel- 925-74C0 . X

8929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, IL 60455 

Tel 598-9400

Cheracol D
FOR COUGHS 
THERE'S NOTHING’' 
STRONGER WITHOUT A 
PRESCRIPTION!,

•erius metus buvo . /įsigijęs net kiekvieno — pagal sugebėjimą, 
kelis automobilius.

Kaip vyko prekyba? —;19S4 
pavasarį Kalinėj,R. Knizelis 

mokslų ' pirko ‘ iš' vieno“člaikrodininko 20 
i kg. aukštos prabos, pramoninio 
' sidabro, kurį pardąvė R- Stati 
gai. Tokių sandėriu buvo dau
giau: 1983-1984 m. R. Knizelis 
pirko iš to paties pardavėjo dau
giau kaip 65 kg. ..sidabro, kurio 
vertė buvusi 520 tūkstančių rub
lių. Tą sidabrą pelningai parda
vė R. Gašlūnui ir jį’ Stangai. Si
dabras buvo vagiamas iš neiš
vardintos stambios gamyklos.

R. Gasiūnas po 15Jkg. sidabro 
pardavė T. Zaveckur.ir V. Dob
rovolskiui. kurie už prekybą bu
vo nubausti 1985 metais. R.

i Stauga sidabrą pardavinėjo E. 
| Tintavčiui, A. Arnotui ir B. Už
kurėliui. Pastarajam pardavė 19 
kg. sidabro, gavęs 14 rankinių 
laikrodėliu. Prekiavo ir kitomis

štai jie: Romualdas 
Kauno radijo gamyklos 
ros reguliuotojas; Rimantas Ga
šlūnas, sporto draugijos “Žalgi
ris'’ Kauno jachtklubo tarnybos 
viršininkas; Regimantas Staųgą, 
Liet, kooperatyvių sąjungos Vil
niaus autobazės sandėlio vedė
jas; Eugenijus Tintavičius. Vil
niaus universiteto vy. dėstytojas 
ir fiz.kos - matematikos mokslų 
kandidatas; Antanas Vytautas 
Arnotas. Klaipėdos bazės krani
ninkas. Jie pardavinėjo į užsieni 
pramoninį sidabrą.

Brržėnų klubo narių susitinki- 
mas įvyks geg. 4 d., sekmauienį 
1 vai po pietų., Liet, evengeliku 
reformatų salėje, esančioje 5230 
S. Artesian. Įėjimas iš šone- 
Prašome visus narius dalyvauti, 
bus vaišės.

Jonas Sadriūnas, pirm.

STEPONAS C. LACK ir SŪNUS
LACKAWICZ

Laid H m i u Direktoriai

2424 West 691 h Street — Tel. RE 7-1213

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE
CHICAGO. IL 60632 

PHONE 251 4470 

prekenrs. Pvz. R Stanga 
voje pnku 100 užsieniniu vide* 
CKasecių ir pardavė R. Kuizeliui 
už sidabrą. R. Stauga, be to, sn- 
piikinėjo dideles užsienio valiu- 

1 tos sumas ir spekuliavo velveti- 
i nr medžiaga.

Iš Kauno ir Vilniaus sidabras 
buvo vežamas nuosavais auto
mobiliais i Klaipėdą, kur vienas 
aktyviausių prekybininkų buvo' 
A- V. Arnotas. Jis 1983 - 1984 m. 

| supirko daugiau kaip 55 kg. sidab 
ro, kurio vertė siekusi 450 tūks-' 
.ančių rublių.

Už sidabrą dažniausįaj buvo ' 
atsiskaitoma užsieninės gamybos 

i elektroniniais laikrodžiais ir si
dabrinėmis grandinėlėmis. A. V. 
Apmotas sidabrą pardavinėjo 
anksčiau minėtiems jūreiviams 

I kurie lankėsi užsienio uostuose.
V.* Rrešir.as 1984 m. rudenį at
gabeno iš užsienio 160 moteriškų 

i rankinių laikrodėlių. Roterdame 
1 jis pardavė 25 kg. sidabro privą- 
I čiam prekybininkui, iš kurio 
j gavo 500 laikrodėlių ir 1281 sidab 
•rinę grandinėlę. J. šnepstas si
dabrą pardavė Roterdame ii An 
tverpene ir gavo 50 laikrodžių ir 
200 grandinėlių. Sekančiais me
tais jis vedė mainų prekybą Ro
terdame ir Hamburge.

Aukščiausias teismas, svarstęs 
tą bylą, neatsižvelgė, kad “tarp
tautinė eksporto - importo bend
rovė” prekiaudama labai sunkio-

I mis sąlygomis, sugebėjo įvežti 
1 Į Lietuvą nemažą kiekį dėfieiti- 

kiekvienam — pagal darbą”. Ta- 
;.ėi<UĮ to- nepadarė. Teismas visus 
nubaudė laisvės atėmimū-lr tur
to konfiskavimu. y. ■ Ortšinas 
gavo 11 metų, A. V. Arnotas ir 
B. Užkurėlis — po 10 metų, R. 
Knizelis ir R. Stanga — po 9 me
tus, E. Tintavičius, V. Kazmir- 
čiukas, J. Šnepstas ir V. Molo- 
činskas — po 6 metus, R. Ga- 

, siūnas ir A. Kokinas — po pen- 
I kernus metus. Iš j u buvo atimtas 

per ilgus metus sukrautas turtas 
ir, be to, jie turės visi ‘solida: 
riai” atlyginti valstybei 343 tūks
tančius rublių už išgabentą,į už
sienį sidabrą.

Susitiko du draugai ir sako 
vienas kitam:

— Vakar buvau lavonas...
— Gerk ir toliau, esi nemir

tingas.

• TO TRUST IN YOUR FFLLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE* •* £KC£PT WHEH AT 7 
WMNG, NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
unexpected/

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

E LIDEIKIS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523 0440

„TĖVAS [IlSūNUS 
iUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

1424 South 50th Avenue 
Cicero, 111. 60650 

Tei.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai;
JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštės automobiliams pastatyti

1440 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003



Suvalkiečiu draugija
Chicagos Lietuviu Sw;Jkieči.i O T

Draugijos metinis narių sieūrin- 
kintis įvyko kovo 21 dieną, Ane
lės salėje. Pirmininkas Leonas 
Vasiliayns atidarė susirinkimą 
pasveikino visus susirinkusius 
narius, pranešė, kad yra mirę 
trys mūsų draugijos nariai: Ne- 
liie Skinulis. Povilas Petraitis ir 
Antoni Pavilonis, visi narai at
sistojimu vienos minutės tyla pa
gerbė mirusius narius, šeimoms 
buvo išreikšta gili užuojauta.

Buvo priimta viena nauja na- j 
rė Antoinette Gribus, ji buvc 
priimta vienbalsiai. Narių rasti-1 
ninkė Eugenija Strungys pets-l 
kaitė .nutarimus iš praeito susi
rinkimo, viskas buvo priimta.; 
Sužinojom, kad sirgo du draugi- ■ 
jos nariai.-—( Frank Puodžiuką, j 
ir Eugenija Strungys. Jiems pa -I 
linkėta greit susveikti.

Knygų patikrinimo komisija- 
Antoinette Kalys, Helen Chi-

žiauskas ir Juozas Bacevičius, 
Antoinette Kalys išdavė raportą. 
Pasirodo, kad knygos tvarkiu vai 
vedamos. k”d draugija vm g°r,”i 

I stovyje.

Draugijoje buvo pasikeitimų 
Nariai išsirinko naują pirminin
ką Alex Nevarauską kuris, su
tiko eiti pirmininko pareigas.

Petras Vilk s priklauso daug 
metų Suvalkiečių Draugijai ir iš
buvęs valdyboje kasininku trili- 
ka metų, pasitraukė iš valdybos- 
dėl sveikatos. Jis labai gražiai su 
gyveno su y a svba ir nariais, tai 
visi nariai ir valdyba palinkėję 
jam geros sveikatos ir prašė, 
kad jis ir toliau nepamirštų Su
valkiečių Draugijos. Pirminin
kas Alex Nevardauskas pranešė, 
kad yra paimta salė dėl pikniko 
rugsėjo 21 dienai. Jau išrinkta 
komisiją ir darbininkai dėl pikni
ko, kur® sutiko dirbti.

Sekantis susirinkimas įvyks 
gegužės 23 dieną. Po susirinki
mo buvo vaišės ir molonus pa-

bendravnn-s.
F u geni ja btrunyyc,

PASIKEITI';^' LENKIJOS 
EGZILTNeTE VYRIAUSYBĖJE

Balandž'o 8 dieną lenkų išeivi
jos gyvenime buvo tiek ypatin
ga, kad ją atžymėjo net didžioji 
anglų spauda

Tą dieną, pc septynerių metų 
kadencijos ir pasiekęs 95 metų 
amžių, atsistatydino Lenkijos res 
publikos egzilinis prezidentas 
gi*. Edvardas Raczynskis. -Egzi- 
linės vyriausybes rūmuose, Lon- 

i done, dalyvaujant iš viso pasau
lio suvažiavusiems lenkų bend
ruomenės atstovams, jis perdavė 
prezidento pareigas Kazimie- 
rztti Gabbatui. lig šiol buvusiam 
egzilinės vyriausybės mifi. pir
mininkui. -

< Grafas Edvardas RaczynskL 
buvo nuo 1934 iki 1945 m. Len
kijos ambasadorium Londone. 
Būdamas egziliniu prezidentu, 
jis kelis kartus lankėsi DBLS 
ruošiamuose Lietuvos nepriklau-

iTATB FOR

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERM! 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IkSIMOKEJIMJk 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

FJEiKAb Kazan AUSKAS, Prezidentas
Cermak Road Chicago, DL TaL

BUTŲ NUOMAVIMAS 
a MAMŲ PIRKIMAS • PARD^MAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS VIRTIMAI

_ YH5Ų RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUS!

f. BACEVIČIUS — BELL REA1T3
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

VLIKAS ORGANIZUOJA KELIONĘ I VIENA 
IR LONDONĄ

Š.m. lapkričio mėn- Austrijos sostinėje, Vienoj, Įvyks 
svarbi 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 
plati ir prasminga. Latviai ir estai jau tam ruošiasi Ame
rikoje, Kanadoje, Švedijoje. V. Vokietijoje ir Aus
tralijoje.

Lietuvių išvyką i Vieną ir Londoną organizuoja 
VLIKAS. Kelionės programa:

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

Lapkričio 3 d. atvykstama i Vieną (viešbutis: Hotel 
“Hungaria”)- Priėmimas.

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

Lapkričio 7 d. išvykstama iš Vienos i Londoną. Ap
sistojamą Hotel “Strand Palace”.

Lapkričio 7 — 9 d. Londone vyksta VLIKO Seimas- 
Lapkričio 10 d. iš Londono grįžtama Į JAV-bes.
Išvykos kaina: SI.095 vienam asmeniui (“duoble”)- 

LŠįJkainą aprėpia,_transportą lėktuvu , (JAN AM ir 
iuSl^^^^iD4?^iČiUS^Vi£uosė iBiiešfhoS^; Osdieninius 
lUSĮyčitis^^ailSport^^ajFp aerodromų, viešbučių, ręsto- ■y. .
•anų ir konferencijų vietų; Muencheno turą; Nymphen- 
lųtgĮpilĮes Muenchene aplankymą; vakarienę Muencheno 
ijhfekerkeller'’ restorane; bagažo perkėlimą viešbučiuo- 
id^^erpdiipniuose; mokesčius ir arbatpinigius.;

Į Išvykai registrųojamaši, įmokant $100 įnašą-, Infor- 
nącijų kreiptis į: VLIKO/ELTOS'įstaigą, 1611 Čonnec- 
icųt Avė., N. W.Į Suite 2, Washington, D- C. 20009 (tel. t 
IOŽ-667-1980), arba išvykos vadovą-: Dr. J. J. Stuką, 234 
Junlit Dr., Watchung, N- J. 07060 (tel.; 201-753-5636)-

■ somybės minėjimuose. Naujasis
1 prezidentas taip pat dalyvauda- 
. vo Londono lietuviu parengimuo 
ise. Jis jaunystės metais pasireiš
kė lenkų skautų veikloje ir kar
tais stovyklaudavo Lietuvių Ss-! 
dyboje. i

Kaip pažymėjo Daily Teleg- - 
raph IV. 9,-Varšuvos komunisti-■ 
nis režimas dažnai šmeiždavo Len ' 
kijes egzilinę vyriausybę, kaip !

• Maskva puola ir emigrantus ir'
• užgrobtų Baltijos valstybių.

1 Pavergtoj Lietuvoj

ras: “Degutė” ir Vasarvydžio grindų nubrėžė liniją ir pasakė, 
nakties sapnas”. kad “čia tavo kambarys, o čia

mano”. Gyventi buvo nelengva, 
bet reikėjo gyventi. Katajevas tą 

1 gyvenimą juokingai aprašė.
■“Katajevas gimė 1897 metais 

r Rvtu I G^les0-ie- JL aprašė 1905 metų ■J <- i c-  _ i _ t, i y *

Klaipėda — Mukranas

Sparčiai statomo tarpautinė ge 
ležinkelio perkėla netrukus jūrų 
keliu sujungs Klaipėdą ir 
Vokietijos uostą — Mukraną.

Ordinai Ir Medaliai Motinoms

Lietuvoje 76 daugiavaikės rno- 
j tinos apdovanotos “Motinos šlo
vės” ordinais ir ‘‘Motinystės” me 

daliais. ,

MASKVOJE MIRĖ VALENTI
NAS KATAJEVAS ......

Paminėtas Kompozitorius

Vilniuje buvo paminėtos lie- • 
tuvių kompozitoriaus, vargoni
ninko ir pedagogo Zigmo Alek- savaitę Maskvoje mirė rusų ra-. 

• sandravičiaus gimimo 75-sics švtojas Valentinas Katajevas, su ■ 
'metines. , į laukęs 89 metų. Jis buvo satyri-

“grafo Potiomkine” sukilimą, žy
dų žudynes ir atsiųstu ca.ro ka- 
leiviu malšinimus. Jo veikalai 
buvo verčiami į įvairias Euro
pos kalbas ir ten išledžianū.

V. Katajevas buvo skaitomas, 
po karo iš Rusijos grįžusiu lie
tuviu, o kai jo knygos buvo iš
verstos lietuviškai, tai ir ne
priklausomos Lietuvos jaunimo 
buvo skaitomos.

MASKVA, Rusija —: Praeitą — A- Artukovičiaus metu Kro- j 
atijoj žuve 700.000 žydų, kroatų,' 

I čigonu ir kt. !I ° 1

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE. C®
ČIA GERIAUSIA VIETA 

LIETUVIAMS. į I

9 butų mūrinis. Labai geros pajamos.1 
Dilelis butas savininkui. Geras inves- į 
tavimas.

3 butu mūrinis su garažu. Pelningas t 
pirkinys.

~ .»
Didelis, gražiai įrengtas bungalow. 
Nebrangus. 1

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St 
TeL: 436-7878

Parduodamas ligos 
laimės ‘draudimas a 
siems iš Lietuvos j 
kraštų. Kreiptis: i 
Inc, Agency, 4651 S 
land Ave., Chicago, I 
Tel. 312 523-9191. j

Baigęs Kauno konservatoriją, 
, Z. Aleksandravičius tobulinosi 
i Paryžiuje, Romoje, Prahoje gi
jimo kompozicijos, choro diriga- 
Ivimo žinias, tęsė vargonavimo 
. studijas. Kompozitorius. .paliko 
■ššKdų pluoštą kūrin^J^i ope-

■■ r .v y

į laukęs 89 metų. Jis buvo satyri
kas. Jis išgarsėjo visoje Rusijo
je, kai parašė ir sovietų valdžia 
išleido “Bekampuojantį skritulį”, 
j 927 metais jis parašė susituoku
sių jaunuolių gyvenimą,- kai ru
sų miestuose negalėjai surasti

GOVERNMENT HOMES 
from. 81 (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

OUT OF TOWN
Nuosavvbės -— kitur

REAL ESTATE

S

— Chicagos Lietuvių Spaudos

REGISTRACIJOS LAPAS
VLIKO organizuojamai kelionei į Vieną ir Londouą 

1986 m. lapkričio 1 — 10 d.
Vardas, Pavardė:---------------- . TeL: —-----
Adresas: ...... .--...............................................

latvė (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-
'Užsiregistravusiems bus išsiųstos brošiūros su smul

kiomis detalėmis).

i Į Lietuvą ;
1 RUBLIS r-. ^1,85
(Įskaitant 'peĮrlaid ą p »'♦ 

ir apdraudą) -' w

Mažiausioji perlaida 30 rub
lių. Persiuntimai paremtas da
bartine tarptautine pinigų 
keitimo suma; įskaitant visus 
mokesčius ir pakaitas, kurios 
įvyks prieš pinigu įteikimą. 
Oficialus persiuntimas.

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

Gramercy
SHIPPING, INC. 
744 Broad Street

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVI

4259 S. Maplewood, Tol. 1

Taip pat daromi vertimai, 
:škvi“timai. pildomi piliety! 

šymai ir kitokie blank

St. Petersburg, FL, x , .... ... . • klubo susmukimas vyks gaguzesbuto, vedusie'i tureio gyventi ■ ; P1.. . .-s mtefn. 2 -d., / vai. vak., Lietuvio
Sddybojė, ' 6515 So. California) ENVAY POINT
Ave. Nariai .prašomi gausiai da^
lyvauti. Bus pakaita' apie tap- Kampais, 2 miegamųjų. 2 vo- 

ivyS* -ir įvairūs pasi^ nilJ « b*on“f 7-t.as auj's’ 
tarimai ‘ Vaid,*,? '^‘l^va^sgaseinas, te-

i ri:, n įso aikštele ant jūros kranto.
T... , ..<> - „ ~ . „.4 Skambinti:.;!—813-^- 867-1650. jR. Lietuviu Bendruomenes Ci- '

_ - s-* j *1. , ~ •

kartu su Litais žmonėmis. Jauna
sis pasiėmė kreidos gabalą, ant

: “ LI UCIJA”
Miko šileikfd apsąkymų knygr 
y*TJucija” Jąii_atšpaūšdinta;

, \ - *». / * . - ’ V. *-

;Au'toriū^-į}ayąž&iue'ją Tjėtirvip' -cero apylinkės pavasarinis balius
;-igyyenimijj )dila:XX:šmt mėčio 
nradžios ikLti IPą saulinio k aro 
22 ilgesnl/h^Prumpesni apsa

kymai, 18< psL Kaina S5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729’So. Campbell

Ave., Chicago, IL 60629.

Įvyks gegužės 3 d. Amerikos 
Karo Veteranų — VFW salėje; 
1434 So. 49 Court, .Cicercje. Bus 
šėlti užkandžiai; karštii cepeli
nai ir šokiai, grojant geram or
kestrui; Rezervacijos pas Dum
čių 863-6492.- Ą’ •

REPAIRS — IN GENERAL.
ĮvalrOs Taisymai

TAISO ORO VfiSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.

TeL 585-6624

HoįpeowĘėr^ęii$ęč 
'FJ Zšpdlis^ Aęen*

. MMVi W.T5th St...
Everg. Park--111/ z

«642 r 424-M54
2T HomeDtt<e. BJoom<ngioO.‘ nwx>s A

Ilgametis patyrimas — - sąžiningas darbas
Jei ruoiiatėr, keliauti — kreipkitės J Lietuviu

American Travel Service Bureau
’ 9727 S. Wftrturn Ave., Chicago, III- SO643

Trtef. 312 2S8-B787
* N'esokaajo p^tamarLmur lėktuvu, traukini p, UItų keliem
(eroiieg), vieibu&u ir automobiliu nuomavimo rezervacifoju /arduoda- 

n* kelionių draudimus; Organizuojame kelionės i Lietuvą ir kite^ k/i£tus; 
Sudarome likvietinius giminiu apsilankymui Amerikoj* ir teikiame inf^r- 
aacim 'esat* teuoniu reikalaia.

» Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik ,-dxur rererraoa Tiem 
g inksto — prieš 45-60 diesis

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininky ir Darbininkiy

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

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

For current federal list

RENTING IN GENERAL
N u o m o f

Advokatai
GINTARAS P. ČEPU

Darbo .valandos: Kaviien.: 
9 v«L ryto iki 0 vaL vak 

leštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 
h pagal susitarimą.

TeL 776-5162
tS4> Wert 63rd Stn

ADVOKATŲ DRAUGU.

SERVING CHICAGOLAND SINCE 1905 .

2212 WEST CERMAK ROAD : CHICAGO, ILL 60608

P»t»r Kazanauska», Pres. Tel.; 847-7747

- - Konjakų pasididžiavimą nuo 1715 metų.
Imported Cognac. 80 omot. The Jos Gameau Co. LoutevBe, KY.

on

end F»d

PASSBOOK 
SAVINGS...

see u* for 
uQHl finincino. 

AT OUI 10W UTO 
arenffl!TTyvL.ikSlBE

Mutual Federal 
Savings and loan

Bridgeporte turim 6 švarius, 
šviesius šiltus if ^nebrangius 
miegamuosius kambar:us. Gail
ina naudotis virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270, susitarsite su sa- 

' vininku. pamatysite ir apsigy-

fr V. BRIZGYS
Dirbo valandot:

Nno 9 ryto iki 5 vai. pop! 
Šeštadieniais pagal rusitar

M06 S. Kadzlt Ava.
Chicago, 111 W625
TeL: 778-8000

i venkite.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuotai.

4612 S. Paulina St (Tc*n of L*k«) 
Ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107

tOHNGTBArn:
Advokatų įstaiga

5247 S. Kedzie Avė.
(3120) 776.8700

I KAIP SUDARO 
! TESTAMENTS

Tuo reikalu Jums gali 
padėti teisininke Prano S 
paruošta ir teisėjo Alpi 
WELLS peržiūrėta “Slidi 
Išleista knyga su legališli 
formomis.

Knyga su formomis gi 
pikkite jav taupymo bonus tna Naujienų adminIstrac

g — Naujienos, Chicago, 8, DI. Wednesday, April 30, 198




