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Over One Million Lithuanian 
In The United States

įjšjptų, .tvoros. ,nęilęuktų, ir ’.ne- 
iranHištiĘ skylės/ <■ -Ųį .

Tokią tvorą teks visą laiką prii- privalo sustabdyti/ Jie - pataria
iūrėti. VieJeirSS galima-lai- neatsieti nuo krašto žmonių.

ą geležį, kad sproguši~bpmba kimų klastoti. Veikia Įstatymai 
4)n^Aer.ęrištjJs..ikuriu^j>0lįj3ja . 
ir gyventoju daugumą

:omitečiiB, kad', aptvertivisą j'vas išrinktas gyventojų daugu- ' 
:-(ma, tai ta daugumą .-privalo, jį 

tvora, | apsaugoti. Amerikoje vyksta lais-
- “ ,‘Ų/i rinkimai. Čia

niekas neprivalo, ir .negali rin-
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SIŪLO APSAUGOTI KONGRESĄ STIPRIA 
SUTVIRTINTA TVORA7 '

Dabartiniai sargai neapgiritų kongreso nuo 
'yžusių teroristų..

Washington as, D. C. — A me
nkos lakūnams išgriovus pačias 
tipriausias Libijos teroristų cent 
us} kongreso, atstovai galvojat 
pie priemones apsaugoti kongrę- 
o atstovus nuo pasiryžusiu tero- 
istų, .. •; J . - ’ Ų -
Inžinierius George White, kii-’ 

is gerai pažįsta kongreso rūmus, 
r Jų aplinka, liudijo sūbkdmite- 
ui ’imtis.’ priemonių ■ apsaugoti 
tongreso atstovus nuo / žiaurių 
eroristų. Jis pataria aplinkui 
:ongreso rūmus pastatyti, nepeT- 
aunamą ir neišverčiamą, gėleži- 
ię tvorą. Tvora. turėtų būti su- •

kyti piktus šunis- Ją nuolat teks 
'dažyti, kad rūdys nepradėtų ėsti.

Dabartiniu metu pikti ir mirti 
pasiryžę teroristai - gal i Įsiveržti 
j vidų ir bombomis išžudyti ko
miteto ar pakomitečio narius po
sėdžio metu.' Teroristai ly rai pasi
ryžę imtis žiauriausių priemonių.

DEMOKRATIJĄ-PRIVALO 
BŪTI SU ŽMONĖMIS'

. .Vis?, eilė kongreso, atstovų ne
norėtų geležine tvora apsitverti 
nuo žmonių" Diktatoriui, mo
narchui, reikia nuolat gintis nuo

?teroristo, bet Amerika yra de-
irinta, kad nebūtų vinių Esi . mokratijos simbolis, — pareiškė 
rrn'gtų. ■-. '/ '. ;1. > T.keli kongresoŲitstovai. Nepagei-
TEKS APTVERTI B8'AKRUS ■ oauJ2mĮl. kongr^o.^atstovų zmo- .

nes n ei s renką. įslinktuosius jie
Architektas White pareiškė pa .patys- privalo ginti. Jeigu atsto- j 

:omitečiių,. kad'- aptverti.." 
:ongresą jstipria geležine neper- 
ip.ama ir. neišverčiama 1 
eks aptverti 68 akru plotas,.Tvo '. vi .demokratiniai 
ą reikės-giliau įleisti, duoti kie- ;

lima-lai- neatsiverti .nuo krašto žmonių.

Kalkutos šventovėje Įtakingi sichai pasisakė prieš 
Indijos skaldymą ir prieš atskyrimą Panclžiabo provin
cijos nuo Indijos- •

PADĖKA Iš VATIKANO - kis-
/ - it - ves reiKąlą^kąlbas^pasakė 13 se- 

Vatikano lietuįuškosio.s prog- natonųįir-Al. kdngresmąnai. Vi- 
aifios vadovas- prel. .V- Kazlatis- siems JLiętiivbs laisvėšireikalus

i kėlusięms senatoriams' ir kong- .< ■ • 
resmanams Alte pirm? Teodoras t _ j 
Blinstrubas pasiuntė. Ipadekos- ųjnti lietuviai bei 
raštus.

GENOCIDO.MUZIEJUJE TURI ri būiti_ pavaizduotas ir Sovietų bilijonus dolerių. 
BŪTI MINIMA‘LIETUVA " ? ’

as atsiuntė padėkos raštą Alto 
□formacijos ■ vadovui už telęfo- 
iu perduotas informacijas, kil
ios oer radiją buvo transliuo- 
3s Lietuvos žmonėms.

KONGRESO NARIAI REIKA
LAVO LAISVĖS LIETUVAI

minint nacių sunaikintus žydus, 
: turi būti minimi- ir naciu nukan- 

... ......   „-i kitu tautų 
! Įmonės, o taip pat muziejuje tu-

REAGANAS PRIŽADĖJO PADĖTI FILIPINŲ
PREZIDENTEI CORAZON AQUINO

Filipiniečiai privalo atgauti visus Marcos išvežtus

Amerikos Lietuvių Taryba ar
ėjam Vakario 16-tai kreipėsi į 
A V senato ir atstovų rūmų na- 
ius tiesiog ir per kongresmaną 
Tank Annunzio, kad kbngre- 
e būtų paminėtą Lietuvos ne-, 
riklausomybės diena. Pasmerk
iami prievartą okupuotoje Lie-

Vašingtone, su JAV- vyriausy- Į 
bės moraline ir medžiagine para
ma organizuojamas genocido mu
ziejus, vadinamas Holocaust mu
ziejumi. Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadovybė kreipusių mu
ziejaus CHtganizacirJo komiteto 
pirmininką • Elie Wiessel, pri
mindama, kad tame muziejuje.

<

į
*

t Sąjungos genocidas.
1 Negavus patenkinamo atsaky
mo, Alto pirm. Teodoras Blinst- 
rubas tuo reikalu specialiu raš
tu kreipėsi i JAV prezidentą 
Reaganą, kuris pavedė Holo
caust muziejaus tarybai atsaky
ti į tą raštą. Muziejaus vykdo
mojo komiteto direktorius Ni- 
cah H. Naftalin kovo 27 d. raštu 
pirm. T. Blinstrubui pažymėjo, 
kad šalia išžudytu žydų būsian- 

: čios paminėtos ir kitos aukos, jų 
tarpe ir lietuviai, taliau nieko 

Į tikro nepažadėjo dėl atžymėii- 
’ mo Sovietų Sąjungos genocido.
Šiuo reikalu turime išvystyti gy
vą akciją, kad nebūtų užmiršta 
daug tūkstančių išžudytų lietu
vių. Reikia rašyti laiškus mupic- 
jaus organizatoriams adresu: U. 
S. Holocaust Memorial Council, 
2000 L Street N. W. Suite 588^ 
Washington, D. C. 20036. Būtų 
naudinga šiuo reikalu kreiptis ir 
; senatorius bei kongresmanus.

BALI, INDONEZIJA. — Vice 
prezidentas Salvador Laurel ket
virtadienį prašė prez. Reaganą 
visa širdim; remti dabartinę pre
zidentę Corazon Aquino. Krašte 
susidaro Įspūdis, kad preziden
tas vieną dieną pritaria vienai 
pusei, o antrą dieną pritaria ki
tai.

Filipinų viceprezidentas Lau
rel prašė prezidentą Reaganą 
pirma pasitaikiusia proga užsukti 
Į Filipinų -ala* ir parodyti visam 
pasauliui, kad JAV remia da
bartinę demokratinę santvarka. 
Tiktai susūprinus demokratine 
santvarką. Marcos galės grįžti į

Filipinų salas.

ŠIANDIE MARCOS SUKELTŲ 
RIAUŠES

KONGRESO KOMITETAS
PABALTIJO REIKALAMS

George SLulfc

Sekr. George Shultz reikalauja, kad sovietų valdžia 
paskelbtų pilnus duomenis apie atomo nelaimės metu žu
vusius žmones-

Pavergtoje Lietuvoje rusai uždarė Ignalino atomo 7;50- 
■eaktorių, kad nesprogtų. vi

sumas pinigų sichams.
Policija yra įsit.kinusi 

susis- pavyko suimti tiktai 20 
Aukso ' košių politikų. Svarbe: 

vadai laiku išbėgiojo i 
šventovės ir išsislapstė 
st Amricano vietose.

Policija ir prokurat 
įsitikinusi. kad suimtieji 
dugniai apklausinėti ir 
nustatyti Pundžiabo pr< 
atsiskyrrmo planą ir va

Prieš du. metus Indij 
Įsiveržė i Aukso Švento1 
Tada Indijos vyriausybę 
no ten rasta siunčiamo 
stotelė, kuri palaikė ryši; 
kištam:. Kašmiru ir kitu 
cijų siekais. Aukso šven 
vo gerai aptverta. Ten 
ginklų sandeliai, meder 
kosvaidžiai, šovinių atsai

Kada kariai pralaužė

INDIJOJETPOLICIJA TREČIADIENĮ ĮSIVE] 
Į AUKSO ŠVENTOVĘ AMRICANE

Suėmė 200 karštakošių, norinčių atskirti Pund 
provinciją

NEW DFHLI, Indija. — Praei
tą trečiadienį bal. 30 dieną, ln- :

Į dijos karštakošiai sichai.
■ pietę Amricane, sichų
į šventovėje, paskelbė, kad Pun- ■ 
Į džiabo provincija yra nepriklau-'
.-omą.

Į Pundžiabo provincijoj dangų- i 
ma laimėjo sichai, normtieji 
bendradarbiauti su dabartine In- i 
dijos karo vadovybe, vyriausybe ! 
ir parlamentu pasipiktino šito- j 
kiu pranešimu, kreipėsi į vy- 
rausybę, kad ištirtų, kas dabar 
drįso paskelbti tokią nesąmonę.

Vyriausybei buvo aišku, kad 
tą žinią galėjo paskelbti tiktai 
Aukso Šventovėje turi siunčia
mą radijo stotį, kuri gali skelbti

’ visiems Pundžiabo gyventojams 
’ tokią žinia. Vyriausybė apsupo
A”kso Šventovę ir pasiuntė į vi-

' du ginkluota policija. L • . ,i 15 , o<n'. . -• buvo pasiryžę įeiti i vidPa hcij atrado 200 karštakošiu - .w buvo sutikti kulkosvaidi 
i jaunuoliu, kurie buvo pasirvze1 . . ... . , ...i T T. , imi. žuvo didokas skaici■I atsiskirti nuo Indijos. Jie plana- . . . . . ,Tt _ ; . . Iir viduje buvusiu šiemvo susijungti su Kasnuru, pnsi- - . ' „ . , .

. . .J3. . x x • i m ir sužeistu skaičiusdėti prieu/akistarm ui-atskirti vi- l,.n - - ' . , •r -- • j 140. Iki šio meto teismo
i siems dar nebuvo.

šį kartą viduje buvus 
lici.ja pranešė, kad ji t 
aplankyti ir apklausinei 
kurie šiomis dienomis k 
siskirti nuo Indijos.

Pundžiabo parlaincn 
smerkė radikalų nutariu 
t;, kad Pundžiabas nep 
mas ir įsakė policija: r 

į kas tokį pranešimą pask 
šio moto neatsirado nė 
sichas. kuris būtų nore 
dyti Indją.

są šiaurės Indiją.
Policija suėmė 200 jaunu ra

dikalų ir pradėjo juos tardyti.! 
Nori nustatyti, ar jie tikrai prik- 

Į lauko prie'- radikalų grupės, ku- 
I rie norėjo išsiderėti iš Indijos 
Į vyriausybės didelį plotą šiaurės 
Indijos ir gauti kitu nuolaidų ar-į 
ba pasižadėjimų mokėti stambias j

prezidenaą Laurel. kad prez. 
Reaganas pasinaudos pirmą pro
gą ir užsuks į Manilą.

j Prez. Reaganas gana ilgai išsi
kalbėjo su' Indoneziros prez. Su- 

t barto. Pastarasis savo laiku išvai
kė Chruščiovo atsiųstus Maskvos 
agentus Indonezijai pagrobti. 
Komunistų jie nemėgsta ir šian
dien.

— Kurt Waldheim
no Vieną ir sako pz 

rinkdamos kalbas vyre: 
žiaus žmonėms. Rinkin 

sekmadieni.

ta

Jeigu šiandien į salas grįžtų 
buvęs prezidentas Ferdinando 
Marcos su savo žmona, tai pra
sidėtu riaušės. !

Piez. Aquino labiausiai rūpi 
grąžinti Filipinų iždui, bankam-, 
muziejams išvežta užsienio valiu 
ta ir brangenybe--. Filipinų vy
riausybė, atgavusi išvogtus bili
jonus. pati galės tvarkyti vi>n< ’ 
finansinius ir paramos reikalus.

Corazor Aquino yra įsitikinu
si. kad leidimas laisvai veikti, ko
munistų ir Ma.rcos šalininkam- 
įtikino vienus ir kitus, kad komu 
nistai yra užsieni'1 agentai, o 
antrieji gerbė didžiausią sukčių, 
kuris vogė valstybės turtą ir da
lijo. Bedarbiams ;i neri parū
pinti darbo, kad atsikratytų ko- 
mundstų, o beraščiai reikia ap
mokyti. kad jie žinotų, kas jiem 
neša laisvę ir gerovę. j

SEKRETORIUS SHULTZ 
PADEDA PREZIDENTUI

Sekretorius Shultz buvo Ha- ( 
vatu salo-o, sustojo Guam salo-. 
jo. o paskutines dvi dienas jis pra 
leido Bali saloje. . bekalbėdamas

CHINA

THAILAND

Bangkok.

O Miles 2OO

LAOS

CAMBODIA

South Chim S

P-hnorn
Penh

Hanoi

Vašingtone. 99-me kongrese, 
vra sudaryt-is komitetas Pabaltijo 
ir Ukrai’i0- reikalams. Komite
tas vadinasi. The Ad Hoc Commi
ttee on ‘ho Baltic State* and Uk- 
laine Jame yra 121 kongreso 
narys: 6 senatoriai ir 115 atstovų 
’■ūmų narių. Pagal partijas — 70 
demokratu ir 51 respublikoną'1. 
Jie visi su didesniu susidomėji
mu seka įvykius Pabaltijy bei 
Ukrainoje ir yra pasiruošė pa
dėti šių tautų laisvės siekimuose.
Su jais stengiami palaikyti ar- . ............................ . ---------------
įima ryšį Jungtinis Pabalticčių i -u Filipinų viceprezidentu Lau- 
Komiteta*. kuriame I 
atstovauja Amerikos 
Taryba, šios Tarybos 
komitete vra dr. Jonas

Vėsus, vėjuotas, gali pasnigti. Milda Vaivadienė.

KALENDORĖLIS

it

Ho Chi
Inh Citįr

Gegužės 3 dn — Jv. Kryž. 
atr-, Dievonis.

Saulė teka — 5:46. leidžiasi — •

lietuviams

atstovai 
Gen vs ir

rcl. susitiko su Indonezijos pre
zidentu Suhartc ir visą eile 
pietų Azijos atstovų atvykusių 
į Bali konferenciją.

Shultz įtikino Filipinų vice- 27 dieną.

Tajaus vyriausybė paleido parlamentą ir p: 
naujus rinkimus, kai parlamentas nepatvirtino v 

, paruoštos finansinės programos. Rinkimai Įvyks
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MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

KAS SKIRTIS

da. Ir prasidėję procedūra. Išsi-' 
baladojova po klebonijas, konsis
torijas, notacijas — niekas ne
duoda išrišimo, kokia ne die
na! ,

. . ... ... : Taip jau taip ir prisieis amže-Pirmojo ir pastaroji pateisina- i.. , r.J. , .A? . .4 . 1 . ’ j . |b baigti.. — bevutingai paste-mos nes žmogus jas padaro netu- f, . ° , ,.«*. j' , 5. ‘ bėjo Uršule,r ėdamas sąmones, bet vidurine . , . .- . .. v. • — Matvt, prieis — patetingaiIjokiu būdu neatleistina, nes cu . . .-. . , . _ . atsakiau.jis daro be sąmones. Draugų pn-i ., „ . . ,_< . • — As nenoriu gardi, as negundytas syki padariau ir as to-. . , » , ’ . . ,J J 1 , . • I nonų! — susuko mano pnetel-kia nesąmonę. Kita svkj tai jau,1, . ■ _ *•v - - i J ka: — as noriu gyventi, gy-ven-
ti... — svajojančiai padeklamavo 
jinai.

— Visai boba iš galvos išsi
kraustė — tariau ir įbėriau ne- 
kvisų į krosnį: — bene būdelis 
ir apsėdo — pamaniau.

— Ką čia dar čėrėji? Ar ap
duoti nori?! — pastebėjo boba:

dabar matau, kokiomis pikty
bėmis išlaikei mane prisirišęs... 
O, aš tau parodysiu, kad aš dar 
galiu! — ir išbėgo į ganyklas.

Atsiduksėjati, suvariau gyvu
lius į tvartus ir nuėjau nakvy
nės. Tai buvo vienintelė per 23 
metuš naktis, kurią aš pramėgo- 
jau, 1yg iš ąžuolo iškritęs. Ra
imi, tuščia, lyg kūdikio sieloj po 
rvtmetiniės maldos... * 4

Rytmetį valgau košę* ir* ma
nau — kur jinai vargšė bjepusry- 
čiatija... Priežodis sako../ vilką' 
minėk — .vilkas kieme./ Atsivėrė 
durys— ugi Uršė begijĮžtanti^o-1 
žiu puokštę nešina. Priėjo*, je-r. 
dėjo jas greta maiięsrir /nusišyp-: 

Įeojo. Nusišypsojau ir aš.
Ji pradėjo juoktis: che, che...
Mane ir paėmė piktjuokis 

che ehe1
Uršulė paplūdo krekenomis: 

chi, chi, chi!
' "Aš nebesusivaldydamas palei • 
dnū: — cha, cha, cha!

Ir juokėvos abudu, lyg maži, 
.vaikai.

—: Matai, Jonei, aš grįžau? - - 
tarė ji pagaliau.

Taigi, matau —-atsakiau.

- ŽILĖ GALVON — VELNIAS 
UODEGON

Sakoma yra, žmogus savo gy
venime padaro tris kvailystes,/ 
kai gimsta, apsiveda ir miršta. J

siu gudresnis. Aš vedžiau ne iš I 
kokios ten meilės, tik taip sau pa
dariau kvailystę ir tiek. Kad ma
no žmona būtu buvusi ir gražių
jų — nepasakysiu Ji buvo su fe- 
leriu. žmonės vadindavo ją kup
ranugariu Tai šmeižtas — mano 
žmona nebuvę kuprota, tik taip 
sau apvalia nugarėle, šiaip kitų 
’ypatybių nepastebėjau, nors ji 
kasdien skleisdavo naujus mote
riškės ypatybių puslapius. Sako
ma yra — amžį gyvenk,. amžį 
mokinkis ir ;vis tik durniū nu- 
-mirsi. . . į ‘.

O jau ką besakyti ’apie mote
rį, dėl kurios net patarlė sako, 
-kad greičiau jūrų gelmę išma
tuosi, negu moters būdą^.Ašrper? 
’dvįdešintįtį.tris moterystės metus 
'pastebėjas? tik tiek kadr?niano

' -v A J -c. .
žmona miegodama tūrėja-bSdgą 
įprotį knarkti.. Užmigusi btiĮfavo

APIF DP NUSMINGA
JCREIVI

Seniau, kada nebuvo madernių 
keleiviniu laivų. Kiniečių jūroje 
prekiniai laivai vežiojo žmones 
iš vieno uosto i kitą už nedidelį 
atlyginimą. Kelionės kaina pri
klausė nuo keleivio svorio, ir vi
si kiek galėdami meluodavo ma
gindami *avo svorį. Kad būtų 
lengviau keleivius suskaičiuoti
— visi jie buvo numeruoti. Toks 
keleiviu vežiojimas nebuvo le
galus, bet gana pelningas suk
tiems kapitonams.

Viename tokiame laive buvo 
senas labai stambus drausmingas 
jūrininkas Karolis. Visus kapi
tono įsakymus vykdė be atsikal
binėjimų. Atsitiko, kad laivo po
grindyje, kur kiniečiu buvo kaip 
silkių statinėje, vienas kinietis 
mirė. Pagal taiykles — laivas 
turėjo sustoti, kūną reikėjo įsiū 
ti į maišą, kapitonas privalėjo su
kalbėti malda ir tada mirusio kū- 
pas budao nuleidžiamas į jūros 
dugną Viso to kapitonas nenorė
jo daryti. Taigi, jis pasišaukė 
Karolį ir tarė: — Pu galais, Ka
roli, tas kinietis numeris 53 mirė- 
Antrą valandą ryto išmesk jį' 
už borto be jokių ceremonijų. i

— Padarysiu, tamsta kapito
ne! — atrėžė Karolis.

Kitą rytą kapitonas ir klausia:
— Karoli, ar išmetei numerį 62
už borto. ; {

— Ne, kapitone, jūs man lie-! ilgas kalbas. Gerą kalbą pasakė

Pasikalbėjimas 
Naikia 
su Tėvu

Kiek 
Kaip 
Kiek 
Kai

PAPRASTU REIKALU

RCKYMQ MALOUMAI

patyriau 
toli visur 
tos laimės, 
rūkyti įpratau.

malonumo,,

kiek saldumo,

tai boba, nei tai velnias, 
sijonu,Su

Užsimoviau 
vyrą

o rūkau.
aš ir kelnes 

pavirtau.

kelnės nepritinka, 
per daug plati,

man
esu

ko trūksta, lyg kas krinta,

Nors
Mat,
Lyg
Neb suprantu nei patt

Man akyse taškas juodas, 
Bet širdyje ‘ a-ta^ta, 
Vienoj 
Antroj

rankoj kavos puodas, 
taboka.

aš prie stalo, 
ant maisto pelenai,

valgauNa ir
Krint
Nors ir dvokia jie be galo, 
Bet- pritinka jie tenai.

f '■

— Sveikas Tėve. Kaip jautiesi i bėtojai šaukė, kad Amerikos ge- 
po nacionalinės demokratų kon- i 
ferencijos?

— Per visas keturias dienas 
stebėjau konferencijos eigą ir

rovei "‘dirbkime vieningai”-
— Man atrodo, kad Mcndale

xia keldavau, eiįayaįr t^n, ų* gir* 
klausęs ^avo žitjonds - Y^šviiBinf) 
muzikai- gėrėdivaus mėnesiena 
ir gamta. į

* Tai buvo laimingiausios mano 
dienos; -mėnulis lapus sidabrina, 
faline suneš loja, skalija, kažkas 
atsargiai kamaros .dūris ’ varstb, 
Jridui žmoną miega, » aš laisvas 
J va jo j u apie dangų, žvaigždes ir 
javo laimės draugę. Taip praslin
kto 23 laimės metai.
» Tik čia kažkas pasidarė — žmo • 
«a pasiute. Sako,-žmogus pasiuii- 
ia beželiant ir bežilstant. Todėl 
Pastebėjęs kintant žmonos ūpąr 
iantriai laukiau, kol ji visai pra-

«« — Praeis bzikas — manyda- 
S'au. > *
“ Kur tau! Vienu kartu mano 
JJršulė užsimanė skirtis. Skirtis 
J- tiek.
“ — Ką čia beblūdiji, — sakau: 
J— jau štai sidabrinė svodba pirš
au prikišama, pragyvensi va taip 
•pat.
WB

- — Ką niekus šneki, dar tik 
Tlvidešimts treti metai — atsikir
to Uršulė-jr vėl savo gieda. — 
A.š nebemyliu tavęs, nebegaliu 
mylėti... ■;

— Nebegali, nebegali, suk ta
ve devyni. — tariau: — bet ką 
čie beištaisysi po tiek laiko...

— Pamatysi! — sako Uršulė. 
Skirti? tai skirtis — maža bė-

New Yorko gubernatorius Mario 
(Domo. Televizijos komentatorius 

reporteriams 
te 53-čią. Į pasakė. “Man paskutinė konven-

— Sakyk; po*-galais, ar tu išme- , rija”. Buvo daug kalbėtojų, kū
tei tą 53-č»ą? *■

" — Taip, kapitone.-s 

negyvas?*"/?. ‘ 
į —Jis sekėsi esąs gyva 
jūs žinote, kokie baisūs melagiai 
tie kiniečiai...

pėte išmesti numerį 53.
— Ar aš padariau klaidą?
— Taip, kapitone, jūs pasakė- Walter Cronkite,

rie peikė Rėagano administraci
ją. bet patys beveik nieko konk-

buvo retails nepasiūlė. Mondale jautė-
si tikras savo laimėjimu, pasirin- 

bet! ko savo viceprezidente Geraldi-
I ne Ferraro. Mūsų čikagiškiai vai 
i dininkai — meras Washingtonas 
ir aldermanas Vrdoliak. buvo 
kaip stebėtojai.

o .. ! — Kaip tau.Tėve, patiko sen.
Sporto stadione vykrta 10.000 ĮEdward Kenedžio kalbą?

i<ųių j — aš nustebau, kai Kenedy
- Kodėl tie vyrai visi čia bė kumšt-s kaišiodamas rėkė ant

prez. Reagano. pats būdamas se
natorium. Šitaip kalbėti kultū
ringam žmogui nedera. Man net 
plaukai ant plikės atsistojo, kai 
jis pasišokdamas svaisciojo iš 
pikčio...

į — Tu, Tėve geras lietuvis pat 
Į riotas, bet nesupranti, kad kain- 
i panijos metu reikia peikti opo- 
! nentą, o savo girti.
j — Ir nušnekėjai, Maiki. Nė de-1 
■ mokratai, ne republikonai, nė-1 

ra vieni kitiems priešai. Visi kai-

Neprotingas -Pasiryžimas

ga? — klausia kažkoks senukas.
— Mat, kuris atbėgs pirmuti

nis, gaus aukso medalį.
— O ką gaus kiti?
— Kiti -— nieko!...
— Hm.- Aš dar suprantu tą 

pirmąjį. Bet kulių velniu tie ki
ti bėgioja, to tai aš tikrai 
p rant u.

nesu-

* 3*C

Pas Veterinarą

— Ar tamsta gydai gyvulius,
— Taip, o kas tamstai skali 

da?

net konvencijos baigiamoje savo | 
kalboje pasirodė didelis pagyru-j 
nas, žadąs .Ameriką pastatyti ant j 
kojų. Vadinasi, Reaganas kraš-l 
tą nuvaręs nuo “kojų”.

— Jeigu politika nėra nuošir
di, tai išeina taip, kaip poteriuo
se. kaip danguje, taip ir ant že-; 
mės.. O gyvenimas tebeina “Old 
fashion way”.

— Man gaila Harte. Toks jau-1 
nz!S, energingas :yyras. Balsų 
skaičiumi jis beveik pasivijo 
Mondale. Ka jis kalbėjo, buvo 
sukeltos didžiausios ovacijos. 
Jacksonas savo ilgą kalbą gero
kai išprakaitavo, bet didelio įs
pūdžio napadarė.

— Demokratų partijos konven
cija baigėsi dideliu triumfu. At
rodė, kad dabartiniam JAV pre- į 
zidentui Ronald Reaganui nebe-! 
liko nė mažiausios vilties būti Į 
perrinktam antrai kadencijai.

— Ši konvencija, Tėve, pirmą 
kartą ‘‘pialaužė ledus” pasiren
kant moterį vceprezidentu. Ligi 
šiol buvo tik vyrai prezidentai.

— Ne konvencija tai padarė, 
bet pats Mcndale, Maiki.

— Matysime, kas bus toliau.
— Lik sveikas.
—Ir tu, Tėve.

t

Man iš nosies ’ eina dūmas, 
Tarsi kaniinu virtau. į
Kiek garbės- ir koks gražumas, 

KNeišdvoksta niekada.

Dantis, lūpas nudažytas, 
Niįgtinu. gadinu- ■ 
Man dūmingas kbžnas 
Tyrą orą smardihu.

Aš jau' nieko neatboju, • 
Einu dūmus pūsdama.
Net i;ir gatvėn išrėplioju, 
Cigaretę žįsdama.

Švari, skaisti moteriškė, 
Kuo aš šiandien pavirtau, 
Mano dora liko driskė, 
Tai bent šposą iškirtau-

Katros norit būt juokingos 
Ir bedantės amžinai,
Būkitv dūmams ištvermingos, 
Kaip dirbtuvių kaminai.

4 •>

4
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Perkūnas

Milijonieres

— Žinai, tas Mikas turbūt yra 
labai turtingas!

— Iš ko tu sprendi? :
— Tik įsivaizduok sau: vakar 

tavernoje pats sau išrašė $1000 
čekį ir lyg nieko dėtas, — tuo 
čekiu užsidegė sau cigaretę. Tai 
lik milijonierius gali taip elgtųs!

■ — Ar priminei jam, kad aš ta
ve pas jį pasiunčiau?

— žinoma.
— Na, ir ką jis į tai pasakė?

| . — Paprašė, kad aš jam iš 
anksto sumokėčiau.

♦ ♦ *

Tai Ne MeilėPrablaivė*

CAT CHAT
AMAZING!1

AKINIAI ARKLIAMS

— šukterė- 
t-ikrai jau-

— glosty-
Uršule: — 
nebijojai ’

s dar didžiuo-1

MALES

*.

— Nagi juokiuosi, ar begali
ma kitaip?

-Man taip linksma, kad tu 
pagaliau juokies! — apsidžiaugė 
Uršytė: — įsivaizdink tik sau: 
žiūriu rudens rožės. Tai ir su
maniau tau parnešti. —

— Man parnešti!
;au, jausdamas, jog 
sėju.

! — Vargšas mane, 
dama mano žilę tarė 
kiaurą naktį vienas

Aš pasislinkau vis 
damasi.

— O tu ar nebijojai? — tariau, j
— Nebekalbėk, visko buvo...'

— ir plėkšt pabučiavo mane. 
įfflAš «enu papratimu ją.
■vJw— Tai prašau prie košės — 
tariau pagaliau. Ji nesiprašvdi 
no- Ir abudu valgė va košę, kaip

— Marytė, ką aš turiu daryti? ' 
Stasys vakar man prisipažino ! 
kad mane myli? j

Patariu tau porą dienų pagal- 1 
voti ir rimtai apsvarstyti.

— Ne. jokiu būdu negalima’ ! 
Po poros dienų jis gali prablai
vėti ir tada jau, žinoma 
Lės apie savo meilę.

kioliką minučių, o moteriškei rei 
kalinga mėnuo laiko pasiskirti 
suknelę. Panašiai yra ir su kitais 
dalykais.

Reiškia, tokiose sąlygose ilges
nis gyvenimas gražiajai lyčiai 
vra net būtinas.

— Pamanyk sau: Petras taip 
myli savo žmoną, jog vakarais 
neišeina iš namų.

— Tai ne meilė, drauguži, bet 
raumatizmas...

prieš 23 metus vestuvių pyra-

j • Geologai surado, jog Atlanto 
j pakrantės Europoje pamažu stu- 
» .niasi į vakarus.
j Visai suprantama dėl ko. Kai 
| bolševizmas gręsia užlieti visą 
' Europą, tai ir žemelė stengiasi 

pasprukti priešingon pusėn.

<-AJ> CVSTO/

sK^.TmO>YJ

uošves Fflrr^r StĄP-

Buvo Atsargus

— Buvau vakar pas gydytoją, 
kuri tu man nurodeL c

diplomatas yra, 
matomai, tas žmogus, kuris suge
ba savo žmoną atkalbėti pirkti 
naujus kailinius, įtikindamas ją, 
jog ji tuose kailiniuose
.i ai atrodo
j

• Gyvenimo išmintis 
savo amžiuje daryti tik 
klaidas, kuries atatinka tavo am
žiui.

persto-

yra — 
tokia-.

• Bombos ir tankai nėra drau
giškumo simboliai.

• Per dvkumą jodamas nesi
baik su kupranugariu.

• Žinovai tvirtina, jog mote
rys, vidutiniai imant, gyvena il
giai nėgu Vyrai.

kvm;
racija Uis gamtos patvar- 
. Vyra, nusiperka skrvbe- 
rą m: mein, o moteris tam 
praleidžia jiorą dienų. Vy- 
sirenka gai nitoriu į pen-

Žinai tą šalį, kurioj upės 
Tekėjc ašarom žmonių, 
Kurioj laisvųjų nesimatė, 
Bet tiktai eilės kalinių.

Žinai ta tauta, kuri kentė.
Nuo sunkaus jungo svetimų: 
Pikčiau neg elgeta ji skurdo, 
Netekus žemės nei namų!

Žinai “nagaiką” komisaro 
Ir kulką palikta galvoj .. 
Taip buvo prie valdžios 
Paleckio —
Garsioj Tarybų Lietuvoj.

Amenkos arklių mėgėjai pa 
stebėjo, jog sendamas arklfs nu
stoja žvalumo ir judrumo daž
niausiai dėl to, kad susilpnėja 
;o akys. . į

’Pritaikius tokiam arkliui aki
nius, jis rž kaito atkunta, bri- 
simena “jaunystės” įpročius. Da
bai Amerikoje daug ūkininkų ar* 
ba farmerių naudoja arkliams 
akinius.

t
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EUROPOS SUSIVIENIJIMO KLAUSIMAI

V- Vokietijos laikrašty “Frank
furter Allgemęine Zeitupg' iš
spausdintame straipsnyje jEu- 
ropai reikalingos nacionalinėj 
valstybės”, buvęs Vokietijos: De
mokratinė Respublikos tarptau? 
tinių teisių profesenus, dabar 
du tąs teisių mokslus Kiel’io 
universite (VFR), Volfgangas 
Scifertas išsamiai nagrir.ėia Vo- 
kietijos ii Europos .susivienijimo 
klausimą dab ir.tipių pelitinių re
alijų plotmėje. Pateikiame minė
tame straipsnyje iškeltų svarbeš 
nių. minčių santrauką. 

* *
Europos tautos ir valstybes yra 

ilgo istornio vystymesi rezulta
tas ir todėl ignoruoti susidariu
sią politinę, struktūrą būtų tas 
pats, kaip abejoti dėl Europos su
vienijimo galimybės, t.- y., dėl 
glaudesnės Europos Bendrosios 
rinkos šalių integracijos ir Var
šuvos pakto kraštų tautinio ap
sisprendimo teisės. Suvienyto 
Europa ir vienalytė Vokietijos 
nacionalinė valstybė nėra dvi ne
suderinamos sąvokos, priešingai galutinai taptų priklausomi nuo į 
— jos abi viena kitą papildo. Maskvos malonės.

šistir.ė Italija ir Vokietija) ir šiuc 
metu jos siekia glaudaus f 
valstybinio bendračiai biavimo. 
Jonis pagaliau paaiškėjo jų tar
pusavio priklausomybė bei inte
resų bendrumas ir todėl V. Eu
ropos valstybės kai kurių politi
nių ir socialinių klausimų spren
dimo kompetenciją savanoriškai 
perleidžia tąrptąuiiuei bendruo
menei. Tai dar nereiškia, kad tau

tarp-

anaiptol — Europos ekonominė
je bendrijoje paskirtu šalių suve- 
i ėmimas liko nepažeistas. Kaip 
pareiškė vienas V. Vokietijos 
tarptautininkas, paskiros šalys 
turi išlikti iki tol, kol neatsiras 
tinkamų prielaidų didesnei virš- 
valstybinei organizacijai sukurti, 
stiprias, savarankiškas Europos 
valstybes, o kartu ekonominę! 
bendriją. Šią tezę galima pritai- ] 
kyti ir Maskvos pavaldume sfe
roje esančioms Rytų Europos ša
lims: šiems kraštams praradusį 
valstybingumą jie n e., i. lae vi^ j
apginti savų tautinių inteiesii ir Į

Spalvotas kilimas

MOTERŲ LAIMĖJIMAI

arašė kad siu Luku mo-!
Bet VFR Įstojus Į teritoriškai 
planuojamas Jungtines Europos 
Valstijas, ji. prasastų valstybin
gumą, ir tuo pačiu nusižengtų 
savo konstitucijai bei tautų ap
sisprendimo tarptautinei teisei.

Europos tautos yra Fgo isto
rinio kelio produktas, ši sakini 
būtų galima pradėti ir nuo galo: 
Europos istorija yra jos tautų gi
mimo procesas. Kaip liudiję isto
rinis patyrimas, tautos išlieka 
ta’ų'to.niis, nors, joms kartais ilgą 
IšikĮ tenka kęsti svetimšalių 
jungą ar pergyventi Įvairias’so
cialines sistemas. Juk niekam ne
kyla abejonių, jog rusai dar te- įjungiamos Rytų Europos šaly 
bėra rusais, ukrainiečiai — uk-. 
rainiečiaisj lenkai —lenkais, o 
vokiečiai. — vokiečiais, ners į jų 
žemėse buvo Įvairios valstybės 
ir ’ jiems teko gyventi įvairiose 
visuomeninėse santvarkose. Kai 
kurių VDR ideologų viltys, kad 
dėl valstybinio tautos persky
rimo atsiras dvi atskiros tautos, 
pasirodė bergždžios. Tokie ko
munistinės sistemos disidentai, 
kaip Kopelevas ir Djilas, negi 
teigia kad sistemos ateina ir vėl 
nueina, bet tautos lieka am
žiams. r J t ? * .//

šio amžiaus; Europos tautos ir 
valstybės jau pergyveno tautinio 
nacionalizmo kraštutinybes (fa-

Amžiams bėgant, tarp Europos 
tautų susidarė ivairiopi istori
niai, kultūriniai, politiniai ir eko 
nominiai ryšiai bei bendri ypatų 
mai) kurių nepajėgė sunaikinti j 
net du praūžę karai, todėl šian
dien mes ne be pagrinde galime 
kalbėti apie europinę kultūrą, 
identitetą ir bendrus interesus. 
Tuo tarpu jungtinio politinio vie 
neto Europos šalys nesukūrė ir 
jį reikėtų traktuoti tik kaip uto
piją ar ateities viziją. Kalbant 
apie suvienytą Europą, visada

dominavimas v’durio ir pietry
čių Europoje yra svarbus fakto
rius. dėl kurio būtu neprotinga 
aoriboti Europos sąvoką, i ją 

Į įtraukiant tik Vakarų Europą.1 
Kas taip linkęs postringauti, tas į 
jau iš anksto tokia galvosena 
skaldo Europą ir pirmiausia min
tyse, o paskiau ir politinėje vei
kloje yra pasiruošęs nusigręžti 
nuo pavergtos Europos dalies.
Kas taip galvoja tas jau iš anks

lovcno ir t.t.
-j aplinkui ir 
yje viską Kita 
dien moterys

iinaty

is

to atsisako imtis politinio kurso, 
kurio pagalba būtų galima su
jungti perskirtą Europą, negana 
to, jis kartu nusigręžia ir nuo 
vokiečių Vokietijos Demokrati
nėje Respublikoje.

Jungtiniu Europos Valstijų, omenvie turima pirmiausia va-])■ - ; siejančiu visas europines sabs.karu Eur. ir jei i šia savcka dari.... v. *. - n
- j - . - . 12<ieja šio ir artimiausio laiko ap-

- - - _ . | linkvbėmis neturi realaustai europinė Tarybų Sąjungos ,. -■ ■. .■ \ J s 1 tuno pagrindo, šia minti idalis paliekama uz jos ribų. Kar-i .. ‘ --Lu + j,■ v i • -d i galima igvvendmti tik tada, kaitais dar netgi polemiškai įsvedzio .... .* " „ s- - x65 I politine Europos šabų struktūra sybe. Sis prancūzų filosof
taptų vienoda ir kai šios šalys 
sutiktų susijungti ir viena vire- 
valstybinę bendruomenę, turin
čią bendrus principus ir siekius.
Bet ir tuo atveju, kažin ar būtų j 
verta siekti Europą paversti jung Europa susideda iš pask 
tirriu politiniu vienetu — nauja i 
imperija. Būdingiausias Europos dniu Europos politiniu principu 
bruožas yra kaip tik tai, kad ji [ turėtu likti tautų apsisprendimo 
nėra kokia tai imperija, bet yra teisė.

jama: “ Europa baigiasi ten, kur 
baigiasi laisvė, t. y., prie Elbės 
upės”. Aišku, kad Tarybų Są
jungos Įtraukimas j istorinę - po 
litinę Europos sampratą yra gan 
problemiškas: Tarybų Sąjunga 
yra ne tik europinė, bet ir azija- 
tnė valstybė, be to, istorinis, kul
tūrinis Rusijos vystymasis d augo 
liu.atžvilgiu skiriasi nuo likusios 
Europos. Antra vertus, Europos 
p elitinės sąvokos • susiaurin imas, 
iš jos ,išmetant Tarybų Sąjungą, 
būtu nedovanotina istorinė klai
da, juoba, kad Tarybų Sąjungos

vangelių šalių su savita kultū
ra ir gyvenimo būdu konglome
ratas. Prancūzų filosofas Gliuks- 
nianas yra teisus, k. i jis pasitel
kęs Kanto mintį, sake, kad eu
ropiečiai mvli laisvę ir ją gina, 
kas. tikriausiai, ir sudaro europi
nės kultūros sąvokos branduolį.
Pasak jį. sunku Įsivaizduoti Eu-‘ 

poli-^ ropą esant vienalyte supervals-. 
būtų tybe. kurioje visus tautų reika- l 

lūs spręstų viena bendra vyriau- į 
; ir 
jogpolitologas pareiškė tikį 

sprendžiamasis žodis galu 
vis vien atiteksiąs pačioms tau
toms. Pritariant jo-žodžiams, bū
tų galima pridurti, jog kadangi 

tautu
st'ybių. tad ir toliau pagrin-

• LITERATŪRA, EstuvTų Hterstūros, meno fa možlii 
IW4 m. metraitis. Jame yrs vertingi, niekuomet neaeurtą, Vis? 
Krivi*, Igno Šlapelio, Vinco: Maciūno, P. Joniko, V. Strnkeš 
F. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis %

kūrybos poveikalaia. 9(5 pu«L knyga kainuoja tik U.
PAINŲ IVENTSS LAUKUOSE, poetės, ralytojos fa teo 

Eah| iokiŲ pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain? 
Jventes bdjų Irt ori ją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuo J ar
tiems. gėrintia autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!

t VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraS? 
tas Fuoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sauat 
gyvenimo bruožu apraiymaa, bet tiksli to laikotarpio buities Hf« 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 203 puslapių knyy

[lomiai p c raiyta studija apie Rytprūsiua, remiantis Pakalnės 
Labguvos apskričiu duomenimis. ApraiymaJ {domūs Uekvienar 
SetuviuL Leidiny* iliustruotas nuotrau korula, pabaigoje duodami 
vitovardžitj pavadinlma’afa jų vertiniai J vokiečių kalbą. Cabs 
Madingoje 33S pu»L knygoje yra Rytp’-Ū«hj lamėlapia. Kaina I*

•> KA CAUlff®? LIMB, valytojos Petronėlės Orintaftės at? 
mtntmal ir mintys api* tamenis Ir vietas neprlk. Lietuvoje Ir pfa 
maišiai* bnlleviktj okupacijos metais. Knyga turi 234 pukLapfr- 
bet kainuoja tik ®K , i ,

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierių*, nesnpra; 
tu tr klaidingai Interpretuojama* gyvenime ir politikoje"; tik a> 
fargfo Jalinsko knygoje tple Juliaus Janonio gyvenimą Ir po® 
siją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui imogaus teles* 
Knyga y~a didelio formato, 265 pualapią, kainuoja f*.

. V SATYRINIS NOVBLfS. M. Brwčenko liryba. >. Vatais

Rayfae ITf* 3*. MaMefi HL, EUri^i

laisvino, liet net jau užėmė svar
bias vietas valstybių valdžioje. 
Tik pažvelkime Į Augi jos M. 
Thatcher, kuri valdo visą parla
mentą su visom anglų koloni- 
jcm. O karalienės dabar Euro
poje dar turi ne tik Ang
lija. bet Olandija, Danija ir kt.

Moterys jau tiek išsikovojo 
te siu pasaulyje, jog net ir JAV: 
G. Ferraro kandidatavo Į vice~ 
pregidenito .postą, nors pati (net 
ir su savo vyru) nemokėjo visų 
mokesčių.

0 tik žvilgterėkim Į Filipinų 
naująją prezidentę C. Aęfuiho^
kuri prisiekė 'būti prezidentė. Jr-rijN

.^yvanmus, apie jaunimo r'i^- 
\apie i*v.uvzių gt*rą vaKUJ 
kt. l'-i »e.sdamas josios straip- 
Liis, aš visada pagalvoju, iš kur 
u. k <!aug Liao turi? Turbūt, 

j u nereikia nei virti, nei skalb
ti, ne a .ūxė!iu sj- uotĖ...

ikiiau josios straipsniai vi- 
suvuhh lieėa kokius ne-rs mūsų 
s’v ai b. as aktualijas, k2»p OVZ.? 
Mindaugo Lietuvos krikšto mi
nėjimas. X*

Bet juokingai arixxlo, kai mo- 
teris, kuri pati apie rošo, 
kad ‘’nebūdama kalbininke, ne
galėčiau įsivelti į Itales <kal- 
botyrus klausiniais”, rašo apie 
lietuvių kalbos kilmę. Panašiai 
būtų, j eigų aš.būdamas teisinin 
kas, pradėčiau rašyti spaudoje 
ii imčiau aiškinti, 'kaip reikia 
daryti operacijas. Juk ir lengiau- 

| šiai operacijai apendicito reikia 
; chirurgo, čia aš nqiriu šiek tiek 
j pare syti apie Agnės Lukšytės 

straipsnį,, išspausdintą “Tėviš
kės žiburiuose 1986 m. bal.15 d. 
čia autorė rašo apie prof. A. 
Klimo straipsnį dėl pasirodžiu- 
sos Jūratės Statkutės de Rosa
les knygos —“Baitų kalbų bruo
žai iberų pusiausalyje’’., Aš Ag
nės Lukšytės r^pažistu, nieko 
nežinau apie josios mokslą, bet 
rašyti apie tokius dalykus,. apie 
kuriuos nieko neišųiano,. .tikrai 
netinka. Prof. A. Klimą mes 
JAV beveik visi pažįstame. / Jis 
yra gimęs Lietuvoj kalbininkas,' 
gerai moka lietuvių angių ir vo
kiečių kalbas,nes studijavo Vy-, 
tauto D. Universitete Lietuvoje 
ir Baltų Universitėte Vokietijoj. 
Atvažiavo Į JAV, Pensylvanijos 
Universitete įsigijo daktaro laps-

ųe KU lOo vra Kihtsj ir UGIlm1 * r t * • *
vių kaiba,' specialiai atkreipė* 
dėmpsį .Į baltų, slavų ir gt-rmx.* 
nų kalbų gn peš. D:jb: v j s priįl 
fesoriauja Rochesterio univeisi- 
tt .e. Tad atrodo, kad jis yra ge
rai casiriušęs ir kad jo ttvirtini- 
nimei skaitytojus .Įtikiato..

Pof. A. Kimus J. S. de Rosa
les knygą pavadino “svajonių ir 
sapnų knyga”. Nors mes JAV 
krlbmkikų — lituanistų jau be
veik neturim-?, bet jų yra daug 
dabartnėje Lietuvoje. Tad lie
tuvių kalbos kihnė ir raida jau 
yra seniai r.ustatjla, <x moterys 
su savo svajonėmis nieko gerp 
^padarys. Jeigii jos dar nori ką 
nors apie kalbą parašyti, tai tų* 
ri pirmiausia ptiėios pasimoky
ti, o taipgi gali pasiteirauti Lie? 
tuvoje pas prof. Zinkevičių, 
prof. Palionį, prof. Kubilių ir 
kitus. . /.

Nors A. Lukšyte rašo, kad tai 
yna, istorinės žinios apie baltus, 
'bit jos tas visas rašinys yra irgi 
tiktai svajonės. Ji rašo; ‘‘....tir 
karingieji gotai, gemianais va
dinam, iš tiesų buvo baltai —- 
gudai.’Taigi baltai nėra gotai, o 
gudai yra slavai.-: T<-tiru ji rašn' 
kad rimti istorikai stebisi, kad 
istoriniuos-? veikaluose randam i, 
kad kai kurie istorikai aiškina, 
kad kai kuJrie'ristorikai tvirtina, 
bot viskas iš jos straipsnio dvel
kia tik migla.

Tiesiog yra nesąmonė rašyti, 
- krcl Anglijos senieji karaliai biu' 
vo lietuviai. Tas gal ir Henrikas 
VIII, kūrė vedė 6 žmonas, o 3 
nužudė irgf buvo lietuvis?

Ę?: to, ji rašo, kad nonmanai 
1 ir vikingai irgi buvo lietuviai, o

ręį Studijuodamas jis ypač gili- tap pat etniškai, finikiečiai 
lirfci i Indo-europječių prokal, - , . (Perkelta į 5-tą pusi.)taip sumaišė tikrąjį prezidentą ; 

F. Marcos, jog jis turėjo išva
žiuoti iš savo gimtojo ktošto.Tai 
vis pasaulinės moterys!;

Na, o kaip mūsų išeivijos mo
terys? Ar ir uždarytos visos 
virtuvėje, prie skalbimo ir viri
mo? O ne! Mūsų išeivijos mo- 
terys,nors ir nenuvertė nė vi0110 
karaliaus nuo sosto, kaip p.Sinip 
sen. kurią šią savaitę palaidojo 
Londone šalia savo vyro, buv. 
karaliaus, bet lietuvės irgi pa
siekė daug laimėjimų. Paimki
me bet kuri laikraštį į rankas 
ir tuoj pastebėsime, kiek daug 
rašančiu moterų vra. Jos rašo 
apie viską. Vienos rašo apie me
na kitos anie kultūra o kartais

v, “Z

net ir apie politiką.
Kai kurios moko, kaip nau

jieji ateiviai turi gyventi, kriti
kuoja mūsų bendruomenę ir t. 
t. Paimkime, pavyzdžiui, A.Ba- 
lašaitienę. Jos straipsnių atrasi 
keliose mūsų laikraščiuose ir 
keliuose žurnaluose. Ji rašo apie

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
* J-yra ^seniausia, didžiausia -ir- turtingiausia lietuviu fraternaltnė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau "per 97 metus.
SLA — atlieka kuprinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoe 

. ‘ ' darbus-dirba;
SLA — Išmokėjo daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudu savo nariams.
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
!• Kiekvienas lietumis ir lietuviu draugas gili 

Susivienijime apsidrausti iki $10,000. ‘ ^'7
SLA— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 

Insurance, kuri ypač naudinga’jaunimui, -siekiančiam 1 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

S7-A—vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
• $1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.

SLA —kuopu yra visose lietuviu kolonijose. „ ”* 
Kreipkitės i savu apylinkės kuyiu veikėjui; 
įe Jums mielai paceibėF 1 SLA įsirašyti^ •-

Galite kreiptis ir tie«i*i 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St,.New Tort, N.Y. 10001 

TeL (212) 563-2210 < •

StTESTINGAJ ŠŠPILDOMI RECEPTAI « FANNIE MAY SAL
DUMYNAI

NAUJIENOSE GALIMA GAUTI
Dr. Grfateūs, ATSIMINIMAI IR MINTYS,

110.00

Bayer. The wonder druę that works wonders.'
“•od and ioSow label direrton* 3 pen.* p*-as& Tsc-w then A d-m cocAiP 3 p.‘.vn® L-to-swlxreIY

Atdara šiokiadieniais nuo 
? m. ryto iki 10 vaL vakaro. 

Sekmadieniai; nuo 9 vai. ryto Iki 8:30 vaL vaJt 
D. F.UHLMAN, B .S., Registruotas vsistmmkas

arthritis pan i ylenol can t touch.
Tylenol works on mino: arthritis pa: 

but does nothing lor inflammation 
Taken regularly. Bayer works on pain 
and inflammation giving fast, 
effective relief.

50 metų studijavęs, kaip

Prof. Vaclovo Biržiška, SENŲ.TŲ LIETUVIŠKŲ KNY
GŲ ISTORIJA. I dalis 208 psl ________________
II dalis, 229 psl.______ _____

3. Miko šOeikio, LIUCIJA, proza. 178 psL_
4. Janinos Narūnės, TRYS IR VIENA. Atsiminimai. 172 psl.
5. Prof. P. Pirklio, KRYŽIUOČIŲ VALSTS'BRS SAN

TRAUKŲ BRUOŽAI. 176 psl. 

6. J. Vencį*ves, S. DAUKANTO LIETUVIŠKA VEIKLA.
60 psl.____________________________________

NAUJIENOS, 1729 So. Halsted St., Chicago, ID. 60606 siųs
kit* čekį Ir pridėki* -daną dolerj pardnr.tbno Hlaldomą.

2.
$6.00
$6.00

$5.00

$5.00

M-00

rzoo

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kw Bei tad* ir 
£et kur. bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir lietuviu kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium Ir prof. M< 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padari 
lietuviu kalbą liečiančias Ištraukas, paruošė Mkftlini vertimo*

Ir patarė mums toliau studijuoti j

Wil m IX vtrUfcsL TUto KL

r

3 — Naujtanoi, Cbi*a?o, 8, M. Saturday, May 3, 1936
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM

•■AL ■CTATI FOB EAL* 
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DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

TIJAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANĄLSKAS, Prezidentai X

W. Cermak Road Chicago, m. K M7-774]

izuyvavo
135 lietuviPraeitą savaitę, baUpUžic 28 .d. 

ilgus metus gyvenęs Roselande. 
bet paskutiniu metu gyvenęs 
Valparaiso. IiuLjčikagiečiams ge
rai žinomas plietjo dirbtuvės dar
bininkas ir SLA 63-čios kuopos 
finansų sekretorius Tony Vys- 
ther.

Anthony Vysther gimė 1916 
metų rugsėjo 26 dieną, su tėvais 
augo ir gyveno Bridgeporte, III, 
o suaugęs priklausė &v. Jurgio 
parapijai Suaugęs persikėlė gy
venti į Roselandą, iš kur jam bu
vo arčiau dirbti plieno dirbtu
vėje,

Roselande vedė žmoną Anna, 
pasistatė namus ir padėjo staty
ti naują Roselando bažnyčią- Il
gus metus jiedu skaitė Naujie
nas, < 
pos finansų sekretorė. Abu važi
nėjo j SLA seimus. New Yorke, 
Floridoje ir Clevelande. Žmonai 
mirus, Tony tapo kuopos finan- vietos latvių gimnazijoje buvo

mą bet imai ir v ykc

cage

buv<
diskusijos apie pabaltiečių poli
tinę veiklą išeivijoje, apie pas
tangas iškelti tarptautinėje plot 
mėje Pabaltijo kraštų laisvės 
atstatyme bylą, buvo apžvelgta 
dabartinė padėtis Pabaltijyje. 
Buvo svarstomi jaunimo uždavi
niai politinėje srityje, tariamasi 
dėl laiškų rašyme akcijos vyks
tant svarbioms tarptautinėms 

žmogaus 
teisiu apsaugojimo klausimais, 

pa- Buvo pasikeista informacijomis 
bū- apie jaunimo atliktus darbus, lo
šei- lenta Vaičaitytė papasakojo.

(kaip pabaltiečiai drauge-su kitų 
' pavergtu tautų atstovais ir pran
cūzais Paryžiuje surengė 

!nę demonstraciją atvykus 
I hačiovui.

Pajudėjo Ledas

Nemune ties Seredžium 
j 19 dieną pajudėję ledas. Pernai 
i tai įvyko savaitė vėliau. į

Neryje ties Vilniumi vanduo 
aukščiausiai buvo pakilęs 1931 
mėtų balandžio 26 dieną — 8,25 
metro. Vanduo išsiliejo per kran 
tinę, apsėmė Gedimino aikštę ir 

I gretimas gatves. !
Didžiausias Nemuno vandens 

potvynis ties Druskininkais:

buvo išrinkta
Į šimtmetinį SI.A se;- 
gavo krūtinės skausmus 

mirė š. m. balandžio 25 dieną 
dpa raise.
Velionis buve- pašarvotas Chi-

je, Rudmino koplyčioje. Ve-
i Jionio atsisveikinti atvyko SLA 
i prez. Povilas Dargis, Cr. Austin,
Josephine Miller, M. Gudelis ir 

, daugelis eikagiečįų, 63-čics kuo
pos narių. Pats velionis blogai 
pasijutęs, narių knygas perdavė 
Cr. Austin, kad galėtų bukinai, konferencijoms, ypač 

! eiti finansų sckretciės pareigas 
| A. Vysther bal. 28 d., po 
' maldų šv. Jurgio parapijoj, 
vo palaidotas Kaziniierinėse,

! mos sklype.

nei u s jieau sKane riaujie-1 „ e T • •
o žmona buvo 63-čios kuo-: Pavergto] Lietuvoj

-»L. a i—    y~

Politinis Seminaras
Miimsteryje, V. "Vokietijoje,

VLIKAS ORGANIZUOJA KELIONĘ Į VIENĄ 
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-rikoje, Kanadoje, Švedijoje, V. 
tralijpje.

Lietuvių išvyką Į Vieną ir 
VLIKAS. Kelionės programa:

Lapkričio 1 d- iš New Yorko

Londoną organizuoja

(JFK) išvykstama Į 
j Muencheną (Viešbutis: Hotel “Germania”);

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

Lapkričio 4 d. dalyvaujama demonstracijose, o lap- 
kri^|ą.5 n“B dvPa^iekamos dalyvių nuožiūrai.

Ht. Lapkričio 7 d. išvykstama iš Vienos Į Londoną. Ap-
’ i ifeb.L ’šistoj^ma Hotel “Strand Palace”.

Lapkričio) 7 4^9 d. Londone vyksta VLIKO Seimas-
/ ALapkfičid’lO d. iš Londono grižtama į JAV-bes.

JĮŠyykos. iajna:,-,$if095. vienam asmeniui•->(“duoble”)- 
^Ši^riiinia^ aprėpia transportą lėktuvu (JAN AM ir 
&^g^^«^^e^Wj^-uosė-^^^^^3-;2ht^.sdiemniusau

pu^y^Į^i^u^jJ^i^^p aero^mntj, "riešlyučių, resto- 
ra^ji*.kbhferenciji^^v^etų; Muencheno turą; Nymphen- 
bu^jpfliės.Muenchęne Mplankymą; vakarienę Muencheno 

^.restorane,;- bagažo perkėlimą viešbučiuo
se ir.^rodrbmūdsė; mokesčius ir arbatpinigius. . ; j: 

Užvykai registruojamasi, įmokant f 100 Įnašą- Infor- 
mąojų’kreiptis i: VLIKO ELTOS įstaigą, 1611 Connec
ticut Avė., N. Wl, Suite 2, Washington, D- C. 20009 (tėl.,: 
202-667-1980), arba išvykos vadovą: Dr. J. J. Stuką, 234 
Sunlit Dr., Watchung, N- J. 07060 (tel.; 201-753-5636)-

REGISTRACIJOS LAPAS
VLIKO organizuojamai kelionei Į Vieną ir Londouą 

1986 m. lapkričio 1 — 10 d.
\ Vardas, Pavardė:-----------------. Tel-:-----—

Adresas: ...... ......................................... --........
Gatvė (buto Nr.), miestas, valstija, pašto zona, valstybė 

Registracijos mokestis-- (čekis).
Pilnas parašas: ........... -•....... Data:
Registracijos lapą siųsti: Dr- J. J. Stukas, 234 Sun

lit Dr, Watchung, N. J.. 07060-
(Užsiregistravusiems bus išsiųstos brošiūros su smul

kiomis detalėmis).

kovo is- i'

kol

Vilniaus “Kibirkšties” krepšiniu 
kės užėmė septintąją vietą.

E. Liet

BUTŲ NUOMAVIMAS
■ MAMŲ PIRKIMAS • P^RDJ^MIMAS • VALDYHĄ1 

• NOTARIATAt • VtRTIMAL

JIBV RŪSIŲ DRAUDIMO AGENTŪRl 

f. BACEVIČIUS — BELU REALTŠ 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Avę. — 778-2233 '

masi-, !—"7----- ---------------------------
G°r Į vyskupijoje, buvo palaidctas vie

tinis altaristas kun. Pranciškus
j Katkus. Velionis buvo sulaukęs
85-rių metų amžiaus. Kunigu
ventintas 1931 metais.

“Žalgiris’ — čempionas

Kauno “Žalgirio” krepšinio
manda ir šiais metais laimėjo [ 
TSRS vvru krepšinio čemoiona-!
tą. Pirmąsias superfinalo‘rung-' 8"30 v- ‘Yto ir 2:00 v. po pietų, 
tvnes žaidė Kaune — nugalėjo šv- Kryžiaus ligoninė atliks , 
Maskvoj CASK karių komanda sveikatos patarnavimus. Sveika- • 
69:62 qfp:37). Antrąsias — Mask įos patikrinimąLvyks pensininkų • 
voje pralaimėjo 64:71 Į35:43) birbti negalinčių namuose} pįrldnys.

, 6117 S-Kedzie. Patarnavimas ne-I

Š. m. gegužės mėn. 7 dn. nuo

LAIKYKIMĖS MARQUETTE PARKE.’ 

ČIA GERIAUSIA VIETA
LIETUVIAMS. J

i- J
9 butų mūrinis. Labai geros pajamos, j 

: Dilelis butas savininkui. Geras inves-j 
--------  tarimas.
Mask ’os Patikrinimą!, vyks pensininku ‘    )

3 butų mūrinis su garažu. Pelningas !
- ’ 4- n

Didelis, gražiai įrengtas bungalow.1__ * _ ’
1958 m. pavasari vanduo pakilo trečiąsias (lemiainas _L kovo 25 į

pO,96 metro. Žemesnės miesto vie d vėl Maskvoje) laimėjo 67:59 mokamai. Bus tikrinamą: kraujo Nebr^rgul^ 
fnc nllirf. n-ncPTYif AC * ____ .nnnflimno mil? r*,il i »ArrAGw\n>tas buvo apsemtos.

1924 m. ledai susigrūdo ties 
Prienais, vanduo pakėlė tiltą ir

I (39:30).
“Žalgirio"’ komandoj žaidė: V.

spaudimas, cukraligė, regėjimas, 
klausa ir kiti sveikatos patik rini-

Chomičius (kom. kpt.), .A Sa- mai. Jie nustatys, kurių priemo- 
j dalį konstrukcijų nunešė net už bonis, S. Jovaiša, A- Brazys, G.
Kauno. 1937 m. potvynis vėl nu- Krapikas, R. Kurtinaitis, A. Vi- 

į sockas; R. Civilis.
R. Gibavičidus Paroda

Vilniuje. Dailės parodų rū- j 
mirose/“atidaryta dailininko R-; ~ iC-ibavičiąvs kūrinių -paroda. Jau • 
daugiai!-kaip dvidešimt metų’ 
jis reiškiasi .meniniame gyveni- 1 
rite. Plačiai žinomos jo iliustraci- ■ 
jos knygoms, scenografijos dar-j 
bąi, ekslibriai, plakatai.

‘'Kibirkštis>: — Septintojo vieta ! 

į Latvijoje baigėsi Sov. Sąjun
gos moterų krepšinio čempionato ' 
paskutinlbjo turo, varžybos. Is Lietuvcš generalinis konsulas 
aštuoniu-.. :

plovė atstatytą Prienų tiltą.
Didžiausias potvynis Kaune 

į buvo 1946 metais. Kovo 25 d. pa- j 
judėjo Nemunas ir vanduo paki
lo 8,57 metro. Metrinis vandens 
sluoksnis užliejo Laisvės alėją, 
į Nemuną buvo nunešta 10 vie
naaukščiu namu'.

1958 metais Rusnės miestelis 
j buvo visai apsemtas. Užlietos 
sausumos plotis siekė 12-14 kilo
metrų. • v-t * »>"«.• i

Klirį^ Ę, ŠaPkas

T8 d. S^ar^ss^Telšiū

nių reikalinga imtis sveikatai iš
laikyti, bei pagerinti. Dėl dau
giau informacijų galite kreiptis 
telefonu 474-7318-.

Arvydas Žygas praėjusį 
virtadieni (balandžio 24) 
žindino Conccrdia kolegijos. Ri
ver Forest. Ill. studentus su Lie
tuva, parodydamas skaidres ir 
apibūdindamas mūtų tautos isto
riją, papročius, kalbą ir dabarti
nes kovas su okupantu. Kvieti
mas kalbėti apie Lietuvą šioje ko 

. legijoje atėjo per Lietuvos gene- 
I valinį konsulą Chicagoje-

ket- j 
supa- '

i

GOVERNMENT HOMES 
from SI (U repair).

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

Ext. GH. 9617.
for information.

REAL ESTATE — OUT OF TOWN
’ Nuosevvbes — kitur

; St. Petersburg, FL.
ov<

__ •■ ųT" ąA4 I.

■ . į Lietuvą
r-1 RUBtTS-4Tįiio

■ . ■ -r

(įskaitant* perlaidą'’ Ji

• ir apdraudę) i.
• ’ • * '• ‘ \ * r * •- •<* k '

Mažiausieji perlaida 30 rub
liu. Persiuntimas paremtas da
bartine tarptautine pinigu 
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

V

Newark, N.J. 07102
Ėst. 1947

gei4ąusiir komandų, yaclovas Kleiza praėjusi penk-

“•LIUCIJA”
Mlkofšifeikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorąjs pavaušdiioja -lietuviu- 
gyveni mą duo. XX šim t m ečio 
Pradžius iki II Pasaulinio kare 
22 ilgesni ir trumpesni apsa-

Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729.’So. Campbell 

Ave., Chicago, IL 60629.

ENVAY POINT

jądienį. dalyvavo tarptai^niame 
studentu v - pobūvyje Columbia 
kolegijoje. j

R. Lietuvių Bendruomenės Ci
cero apyliūkęs- pavasarinis balius 
įvyks gegtvžės" 3 d? Amerikos 
Karo Veteranų —' VFW salėje, 
1434 SS. 49 Čųurt, Cicerųje. Bus 
šalti užkandžiai, karštii cepeli
nai ir šokiai, grojant geram or
kestrui: Rezervacijos pas Dum
čių 863-6492/ ' • •

Kampinis, 2 miegamųjų. 2 vo
nių butns,ĮJi balkonų,, 7-tas aukš-" 
t^.\-Gražų^vaiziaš, baseinas, tė-į 
nisa aikM^fė dift j^os kranto.? 
Skambinti: 1--813 — 367-1650. :■

REPAIRS IN GENERAL 
'j , Nairits Taisymai-

TAISO ORO VĖSINTUVUS. 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO • 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
He'Xan Dečkyi 

TeL 585-6624

Parduodamas ligos ir ne
laimės draudimas atvyku
sioms jš Lietuvos ir kitu

Inč. Agency, 4651 S. Ash- | 
land Ąvp7 ęhicągp.llŲnris. 
Tel. 312/523 9191. \ '

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7878

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.
| ARVYDAS KIELA

6557 S. Tolman Avenue ‘ 
_v Chicago, 11/60629 /

434-9655 w 737-171

4259

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE

S. Maplewood, Tai. 254-745®

Taip pat daromi vertimai,- gimini 
'škviėt.imal. ugdomi pilietybės pra

šymai ir kitokie Mankei

K3E

HomeqwnerscJiscęunts F- Zapolis;
W. Mrtr SL L 

: Everg. Park. tt|. -. i • 
N 40542 - 424-"®54~‘
į SteteFanr-Ffrp ar<J CascjshyjC^npahy 

> ‘ Hor^O^tre Bkxxrhnqtcvi^ ttfcngre.

v./» Advokatai
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nn«

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės | Lietuvių ištaigą:

American Travel Service Bureau
8727 S- Western Ave^ Chicago, DI- 6064.X

Teief. 312 238->787
■ Memoknssc paununraju atsakant lėktuvų, trauktalų. laivų keiio- 

dų (anises), vienbučių u automobilių nuomavimo revervaauM; .-\rducK14- 
ce kelionių drandimua; Organizuojame keliones i uietuva ir kitus t_~a>tua; 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymuj Amerikoje ir teikiame lufac- 
nacija* vjsais leuomų reikalais.

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .-eina reservuot] vietų 
it auKatc — pnei 4b - 60 dietų* -u ,...

HELP WANTED — MALE-FEMALF 
Reikia Darbininkų Ir Darbininkių

GOVERNMENT JOBS,
SI 6,040 — $59,230/year.
Now Hiring. Your Area.

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

For current federal list

RENTING IN GENERAL 
N u o m o «

Ir pagal susitariau.
TeL 776-5162 

f«4l West 63rd Strwt

ADVOKATU DRAUGIJA 
V. BYLAITIS - 

ir V. BRIZGY8 
Darbo valandos: 

i^uo 9 ryto iki 5 vaL popiet, 
leštadieniais pagal fusitariaą 

MOė S. K.dzlt Ava. 
Chicago, HI. 6062?
Tel: 778-8000

PASSBOOK
•••

k—Konjaky p
Cog

us for 
finsneing.

AT OUI low IATB

Intereft lte«e< 
^gad on Sxtnfi

Oe^ Raid Quartody

2212 WEST CERMAK ROAD CHICAGO. ILL 60608

Peter Kazanauskaa, Pres. Tel.: 847-7747 
■MHBi Moa..Fr 1.Mt.

SERVING CH1CAGOLAND SINCE 1905 .

Bridgeporte turim 6 syarius, 
šviesius šiltus ip nebrangius 
miegamuosius kambarius. Gali
ma naudotis virtuve. Telefonuo- 
kite: 225-3270, susitarsite su sa- 

. vininku. pamatysite ir apsigy
vensite.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko
Darbas garantuota*.

4612 S. Paulina St 
(Town of Lako) 

ir iš vidaus.

Skambinti Y A 7-9107
' --------- ------- -- ----------- . .u

TOHNGTBAmS
Advokatų įstaiga

8247 S. Kedzie Ava.
(3120) 776.8700

PIkKIYE JAV TAUPYMO BONUS

6 — Naujienos, Chicago, 8, DI.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI 
Tuo reikalu Jums gali daug 

padėti teisininke Prano ŠULO 
paruošta ir teigėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomls 
formomis.

| Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje.

Saturday, May 3, 1986

Moa..Fr



