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LONDONO NEGRAI MAIŠTAUJA IR PLĖŠIA JAU KETVIRTA DIENA
IKI AIOL-JAU PADARYTA VIRŠ DVIEJŲ- 
. . MILIJONŲ DOLERIŲ NUOSTOLIO

LONDONAS, Anglija—Penk- • 
tadienio naktį prasidėjo' jaunų 
negrų maištai savame Brixton 
distrikte, kuris: yra pietinėje 
Londono dalyje. Šis distriktas 
yra neturtingiausias. Jame dau
giausia gyvena imigrantai iš 
West India. Didesni maištai pa
sikartojo šeštadienį ir sekma
dieni. Gęngės iki 300 jaunų juo
dųjų su priemaišomis baltųjų 
viešpatavo gatvėse.- Jie padegi
nėjo mašinas ir krautuves, mėtė 
į policiją akmenis,' plytas : bei 
šiukšles ir vogė iš krautuvių.

Vidaus reikalų ministeris Wil
liam Whitelaw pranešė per ra
diją,, kąd vyriausybė pradės pla
tesnio ' masto apklausinėjimą 
apie; savaitgalio maištus ir plė
šimus iš krautuvių. Laiko trijų 

. maišto dienų 224 asmenys areš-

KONGR. R0STENK0WSKI
— PIRMAS TAIKINYS

WASHINGTON. — Konserva
tyvioji grupė yra nutarusi sekan
čiuose rinkimuose nebeišrinkti 
visų tų, kurie prieišnasi dabar
tinei perz. Reagano ekonominei 
politikai. Tam tikslui jau dabar 
paskyrė 1 milijoną dolerių tele
vizijos tinklams, propagandai Į 
varyti. Pirmas taikinys yra 
kongresmanas Dan Rostenkows- 
ki iš Chicago si

Sąraše taip pat randasi sen. 
P. S. Sarbanes (D., Md.), Jim 
Wright (D., Tex.) ir J. R. Jones 
(D., Okla.).

f*:*w

“Columbia” numetė dvi mašinas, iškėlusias astronautus į er 
laivai traukia iš vahdėaš Pataisius, jos bus vėl panaudotos.

Z?'

“COLUMBIA” PASTATYTA PAGAI

ILLINOIS UNIVERSITETAI —
>uuus » K^Y.y. uaiKO M-uų TURTINGIEMS IR GENIJAMS 

. maisto dienų 224 asmenys areš
tuoti, sužeisti 149 policininkai ir SPRINGFIELD, III.— Kolėgi-
58 civiliai. Vienam policininkui jos. mokslas bus prieinamas tik 
perskelta galva. Brixtdn bend-1 labai turtingiems ir labai ga-

studentams. Infliacija u*' 
policiją šioje apylinkėje. Minis
ters Whitelow .pareiškė, kad 
tvarka ir ramybė gatvėse turi 
būti išlaikyta ir atmetė šį Brix
ton negru :wiu-reikalavimą.

Po npm; Whitelaw b pąreiški-

lėšų apkarpymas mcTcslo Įstai
goms verčia panaudoti anksčiau 
paminėtas galimybes, — pareiš-

SIRIJOS GINKLUOTOS JĖGOS IŠMUŠĖ
T m 1 ATTIAXITTCI IX <7 A TTT iM O OI HTTP G

SIRIJOS KARO JĖGOS SUTRAUKS IrTIEERIJA 
IR AVIACIJĄ FALANGISTAMS’NAIKINTl

BEIRUTAS, Libanas. — Siri- — 
jos*š?bklaotoš:'paj^oš''šūtr:hnkė ■ 
savo artileriją ir aviaciją falan-Į 
gistams išmušti iš svarbios stra-j 
teginės pozicijos Zahle mieste

kė Illinois ir DePaul universite- esančiąpie tiktai 10 mylių atstu-" 
tų prę^idėnlai. — Stude^u pri- 
ėniin^;Urb"ąnąjį('.hampa^ąTįnir

mo pirmadienį Brixton ’negrai > versitęluose vyra;/;, sustąibdj^^,' 
vėl maištavo. Jie: plėšė įkrautu- Gubernatoriaus pa^ūlymas pa
ves, mėtė Į ■■policiją: lik’; ką didinti bhįd^etą 6% tik pusė
nutvėrė, bet . nei.-sužystų, nei t biudžeto'Ssfei^ų 1981mėtų, 
areštuotų nebuvo. Nupsiulių pa
daryta- už yirš.y$2.2 milijono.
Ga t vės yra . pilnos \ šiukšlių • ir 
stiklų. Vaizdai yra .panašūs į 
Antrojo Pasaulinio karo’ Londo
no vaizdus po nacių bombarda
vimo.
'• Britų premjerė M. Thatcher

Studentuiįstojimas į Illinois 
universitetas buvo'.žymiai padi
dėjęs, nes y privatinės mokslo 
institucijos<? esančios šiaurinėje 
dalyje, mokestį už mokslą pa
kėlė . Taip pat tose mokslo
įslaigpsę Įabąi siivaržė studentų «sos eilės pozicijų, libaniečių lai- > 

.V1 . t , ... , , i priėmimą; ypač teisės ir komer-1 kytu Zahlė pareiškė per televiziją, ka<yW301 Hins skvrilinkp f--------
metais buvo daug didesnis r.e- 
dabas, bet-, tokių maištavimų 
nebuvo. Demokratinėje visuo
menėje yra nepriimtina išreikš
ti savo nuotaikas ar reikalavi
mus vartant mašinas, plėšiant 
turtą, padeginėjau t ar mėtant 
daiktus į policiją.

Brixton apylinkėje yra apie 
1,800 jaunų negrų. Jie niekuo
met nedirbo ir neieškojo' darbo. 
Ten siaučia kriminalas, plėši
mai gatvėse ir narkotikų pre
kyba. Paskutiniu metu policija 
apklausmėjo virš 1,000 negrų ir 
virš 100 areštavo. Tai yra tik
roji maišto priežastis. Prieš me
tus ten buvo panašūs maištai.

priėmimą; y 
cijos skyriuose.

INDIANOS KALINĖS 
SKUNDAS

— Indijos premjerė Indira 
Gandhi pareiškė, kad reikėtų 
skubiai siekti L. Brežnevo ir R. 
Reagano susitikimo. Jų dialo’gas 
yra būtinas. Premjerė įspėjo 
JĄ Wes neduoti Pakistanui ka
rinės paramos.

KALENDORftLIS

Balandžio 15 d.: Anastazija, 
Liudvikas, Banga, Vilnius.

Saulė teka šrl 2. leidžiasi 0:31.
v- • •. « C . S,*

Oras vėsus.

INDIANAPOLIS (AP).—Fort 
Wayne News Sentinel pranešė, 
kad 26 metų kalinė Carol Ann 
Wilds pakaltino" Distrikto teis
me, jog kalėjimo supervizoriai, 
pareigūnai ir sargai išnaudoja 
savo padėtį lytiniam santykia
vimui su kalinėmis. Nuo West- 
villės kalėjimo viršininko ji ta
po nėšča.-Kūdikis gimė praeitą 
rugpjūtį. Ji reikalauja milijono 
dolerių.

Carol A. Wilds yra nubausta 
15-25 melus kalėjimo už savo 
vyro nužudyhią. Ji laikraščiui 
pasakojo, kad kalėjimo tarnau
tojai ir sargai' kalinėms siūlu" 
įvairias kngvžtas už seksuali
nius santykius.

i į— ----------------- ' %
-.A lohdone uždaromi

LOSIMŲ KLUBAI

LONDON (APk — Scotland 
Yardas jau treti metai kaip ve
da kovą su nelegaliu-lošimo klu
bų laikymu. Per tą laikotarpį 
uždarė apie ketvirtadalį įvai
riausių lošimo klubų.

Ateitis likusių 17 didžiųjų lo- 
širto-klnbų in’a neaiški. * į

ANKSTYVESNIŲ ASTRONAUTU PATIRTĮ
ERDVĖLAIVIO KAPITONAS YOUNG, BĖJĘS ERDVĖN, 
TELEFONU KALBĖJOSI SU VICEPREZIDENTU BUSH

MOJANE, Galit". — Keliom^ nufotografuoti erdvėlaivio dug- 
minutėms po dvyliktos “Colum-j ną ir nustatyti ar kur kitur būta 
biu” nusileido Į atmosferą. Try 
nimasis buvo nepaprastai stip
rus ir laikinai buvo nutrauktas 
radijo susisiekimas.

Susisiekimas atstatytas, kai 
‘■Columbia” nusileido 52,006 pė
dų aukštumon ir leidosi žemyn, j 

Erdvėlaivis skrido nustatytu 
keliu ir aukštuma. “Columbia” 
leidosi ir artėjo prie aerodromo. 
Jis apsuko aplinkui esančius kal
nus ir nusileido 12:21 minutę he 
poros sekundžių. Prie erdvėlai 
vio priartėjo visa eilė sunkveži
mių, pasiruošusių gesinti gais
rus, jeigu tokie būtų kilę. Erd
vėlaivis pats sustojo.

Atskrendantį erdvėlaivį paga 
vo televizijos aparatai, jie foto
grafavo besiartinantį erdvėlaivi* 
ir laimingai nusileiedusĮ Ed
wards aerodrome. 200,000 žmo
nių minia .savo akimis matė 
“Čohtrrrtria’Y-laimingai ir laiku 
niisikidusi patį moderniškiausią 
erdvėlaivį.

Kap. Young ir astronautas
“Colum- 

žmonių garbei ir laisvei. ‘ bibs” viduje, kol erdvėlaivis at- 
Sekr.etoyius perskaitė atauštą ’vės*?; P.jrrniausia prie astronautu 

. prieis daktaras, kur
jų sveikatos stovį.

...

"į•'■'5

BUVĘ IRANO ĮKAITAI APDO
VANOTI MEDALIAIS (

WASHINGTON.— Valstybė s 
sekretorius A. Haig apdovanojo 
aukso medaliais 54 asmenis, bu
vusius Iranu nelaisvėj, kurių 52 
buvo išleisti po 444 dienų ne
laisvės.

Savo' kaTboJe? ^ekrgtoyiHs A: 
Haig pareiškė, kad dirbdami su 
mūsų draugais ir sajimginin-

"ŽOSTAUO.VI6 NENORI 
GRĮŽTI Į RUSIJĄ

j. NIURENBERGAS, Vokietija.
— Sovietų muzikas ir dirigen-1 kais mes suvaldysime tarptau- 

• • /las Maksim šostakovi
pasienio. . /-•. Vokiėlih kartu su geriansiai3 

karo vadovybė yra įst; muzikais, atliko koncertą, o vė- 
tikinusi, kad ji gali išnaikinti ]iau nUvyko į policijos centrą ir 
kril^įįgniu suorganizuotos b a-. pareiškė, kad jis daugiau nebe- 
laą^s jėgas. Sirijos garbė nelei- • norį grįžti i Sovietu Sąjungą, 
siunti libaniečiams, kokie jie be
būtų, taip atkakliai priešintis. 
Falangistų vadas paskelbė, kad 
vieni falangistai išnaikinsią Li
bane esančias Sirijos kare’ jėgas.

Antradienį Sirijos ginkluotos 
pajėgos išmušė libaniečius iš vi-

atvykęs tini terorizmą, grasinantį mūsų , Crippen turėjo pokalbį

Gabus dirigentas Maksim 
Šostakovič yra pagarsėjusio So- 

. vietų muziko kūrėjo Dimitri- 
; Jaus šostakovičiaus sūnus. Mak
sim ’Šostakovič vadovavo Sovie- 

: tų Radijo simfoniniam orkest
rui. Jis atvyko s,u .gera_ muzikų

prez. Reagano" raštą, kūriame 
pažymėta, kad kiekvienas-- Ame
rikos pilietis didžiupjasi buvu
siais suimtaisiais, kurie garbin
gai atlaikė Įvairius.: spaudimus 
ir kankinimus būdami nelaisvėj.

Prezidentas, toliau .'-savo rašte

patikrins

atlipusių plytelių. Buvo nutrauk
tos fotografijos, bet vėliau pra
nešta, kad iš fotografijų negalė
jo aiškiai matyti, nes erdvėlai
vis labai smarkiai skriejo ir ne-

I buvo galima pastebėti jokios

Astronautai, gaTę žinią, kai 
atlipusių plytelių skaičius nenu
statytas, vėl pakilo į orbitą, ii 
kurios galėtų planuoti nusileidi
mą. Pirmomis ryto valandomis 
F.rdvhj. administracija pranešė 
kapitonui Young, kad jis gali 
laisvai leistis, nekreipdamas dė
mesio į atšokusias plyteles.

Kap. Young, nusileidęs 1,000 
pėdų, pastebėjo tirštesnės at* 
mosferos trynimą į erdvėlaivio 
sienas. '‘Columbia” skriejo’ 172 
mylių nuo Žemės orbitoje. Jai 
teks gerokai nusileisti. Erdvė
laivis skries truputį pakelta no- 

'stmi, bet tuo pačiu nietHx leisis 
žemyn. Kada pasieks 93 mylių 
aukštį, tai turės sumažinti grei
tį iš 18,()U0 mylių j 225 mylias 
į valandą. Erdvėlaivis, leisis 
pakelta nosimi, kad visas “Cg- 
lumbios” dugnas priešintųsi tirš
tesnei atmosferai. Taip ji skri’, 
kol pasieks 58 mylių aukšti.

' grupe, koncertavo Fuerth mies- 
■ to teatro, o vėliau pareiškė vo

kiečių policijai, kad jis daugiau 
nebegrįšiąs į Sovietų Sąjungą. 
M. Šostakovič taip pat prašė vo
kiečius leisti muziko 19 metų 
sūnui Dimitrijui pasilikti Vokie
tijoje.

Muzikas Dimitrijus šostako- 
! vič, Maksimo tėvas, visiems sa
vo draugams patarė kovoti už 
komunistinę santvarką, bei savo 
sūnaus neįtikino, kad verta už 
komunizmą kovoti. Garsusis r

’ kompozitorius porą kartų buvo 
.. .... <•••»-• i n • : palėkės i Sovietu valdžios nema--— Graikija oficialiai paskelbė, * . »_ . . .

kad . ateityje . laivų dirbtuvėse. bet pagarsėję jo kuriniai 
neremontuos.Sovietu karo laivu.: au^ '? Praras oms
Maskva aštriai kritikuoja į _ PO/-<djoms.atgauti.___ _
graiku vyriausybės 'nutarimą, • , .‘i "c -u-- ‘ • .1 ; — Antradieni aukso uncijanes, sako, Graikija pasirasė su-1 ę 1 - .
tartį su Sovietų įstaigomis re- \ 'a,na'° 
montuota Sbvietų prekinius lai
vus. Kai kurie 
kai aiškino, kad 
moję ir prekiniai laivai dažnai 
turi karinius uždavinius.
Sąjunga savo ruožtu pagrasino,’ 
kad jeigu Graikija atsisakys tai
syti karinius laivus, tai negaus 
taisyti ir prekinių laivų.

:s srityje. Vienur siri- 
jiečiams pavyko išnaikinti gy
nėjus, bet kitur libaniečiams 
pavyko pabėgti. Kada Sirijos 
karo jėgos priartėjo prie Zahlės 
miesto, teko sustoti, nes libanie
čiai neleido sirijiečiains įžengti 
kojos į Zahle. Sirijos tankai ban- i 
dė prasiveržti, bet jie buvo' pa-Į 
degti ir išsprogdinti. Sirijos' 
aviacija ir artilerija planuoja 
griauti miestą. Prancūzai bando 
išsaugoti 200,009 gyventojų 
miestą mm išgriovimo.

V . C’

^A-PE CANAVERAL, Fla. — 
Ab^aštronautai' antradienį bu
vo prikelti anksčiau, kad. galėtu 

__ ___________  dar karią išbandyti skriejančio 
nurodė; kad šis baisui epizodas 1 crdjįėlaivio pa jgumą keisti or- 
niekad nebus pąrinr^tas mūsų r bitą, leistis žemyn ir kilti auks 
istorijoje; -‘‘Mes ; garantu6jame 
mūsų pasiunliuybėmsjjžsieniuo- 
se, kad bus imamasi visų galinių 
priemonių, kad panašūs Įvykiai 
daugiau nebepasikartotų”. Bai
gęs skaityti prezidento raštą, 
sekretorius Haig prisegė kiek
vienam po auksinį pasižymėji
mo" medalį.

tyn. Astronautams buvo svar
biausia tiksliai nustatyti, ar visi 
nustatantieji elementai tinka 
mai veikia.

Papusryčiavę ir pasikeitę ži 
niųniis su skriejimą tvarkan
čiais pareigūnais, jie pfadėjc 
ruoštis nusileidimui. Kaip vie
niems. taip ir antriems rūpėjo 
patirti, kiek plytelių alsilupo ii

— Sekretorius Haig pakarto-Į iškrito nuo ei 
tinai įspėjo arabus, kad sovieti-! Iš erdvėlaivio negalėjo nustaty- 
nis imperializmas sudaro pavo- • ii, užtat Erdvių administracijos 
jų Artimiesiems Rytams. pareigūnai siekė kitais liūdai

nusileis ir sulėtins greitį, tai ka
pitonas jėgos visai nevartos, bet 
leisis žemyn kaip sklandytuvas, 
nevartodamas motorų. Jis pri
tirtės į Mojavę bandomuosius 
laukus, praskris pro Bissel kal
vas,. praskris pro NASA ..aero- 
dormą, apskris kalnų viršūnes, 
Boron miestą, padarys ratą ir 
bandys nusik isti. Erdvėlaivis 
pasieks aerodromą, be krisda
mas 200 mylių greičiu. Nori> 
bj.s pakelta 15 lapsnių, o Iš
stumti pasturgaliniai ratai ban
dys pasiekti nusileidimo taką. 
Abiem ratam atsirėmus į taką,..... . , ' 111J1V111 VIII * imt,?,rdvelaitio luoboj . . . ...M . ! pradės leistis ir lėktuvo pi lėkis,

nrnnlpin nilSiatv- 1 .

Bus pritaikytos visos priemonės 
greičiui mažinti ir 
sustabdvii.

€ rd\ ėlaiviui

roristų dėmesys kreipiamas j 
o . , . , t amerikiečius. Paskutiniu metuSovietų siste-; .... . , . ...- - - j teroristai bando pulti vokietijo- 

' Soviehi' esančius Amerikos karius. Ta 
' I pati grupė išsprogdino Ameri- 

. kos “I.aisvos Europos” radijo 
’centrą, amerikiečių knygyną, o 
i pirmadienį bandė išsprogdinti 
! traukinį, kuriame buvo vežami 
Į Amerikos kariai. Sprogimo me- 
j tu pora karių buvo sužeisti.
I Teroristai dabar kaltina val- 

BONA. -4-' '•l&uulen-Meinhoff džią, kad Vokietijos kalėjimuo- 
teroristų įgrupė; ir toliau tebe- į se • esantieji * Baaden-Meinhoff 
siaučia. Anksčaiu šie teroristai nariai labai smarkiai persekio- 
labiaušiai vedė kovą prieš Vo- jarnl. Teroristai tvirtina, kad S. 
kieti jos: valdžios pareigūnus ir DcbasJr Andres Vogei yra tiek 

certifikatą 'šešiems" 'menesiams, pfdkuratūrą, bet dabar visas t^- nusRp^, dead nepajėgia atsigauti.

— 13.896 nuoš, mokama nuo 
antradienio jįjį110,000 dolerių 

o. -*> T- ’/• '

VOKIETIJOJE TEBE- 
• SIAUČIA TERORISTAI

Astronautaį Young ir Crippen pusantros 
dienos .skriejo erdvėje ir laimingai nusileido 

' Mojane dykumos aerodrome.

Abu astronaut:i 
kūnai. Abu buvo 
žmonės ir pratimuose gerai 

J orientavosi pavojaus valando
mis. Kap. Young vairavo erdvė* 
laivį Mėnulio padangėje prieš 
kelis m -tus ir lūkuriavo, kol 
kiti astronautai pakilo nuo Mė
nulio, juos paėmė į ardvėlaivį 
ir laimingai juos parnešė į 
Žemę. Manoma, kad jis laimin
gai nuleis “G lumbia” į pagei
daujamą Mojane dyk imu s vietą.

šalto kraujo

Illinois

JlMl DIREKTORIUS *
SPRINGFIELD, III. 

kalėjimų departament
rius (i. M. Franzen atsistatydi
no prieš tris mėnesius. Guberna* 
torius James Thompsons^ nau
juoju direktorium paskyrė 22 m.
Michael P. Lane, ėjusį direkto
riaus pai eigas.

— Baigiami statyti dar 4 erd
vėlaiviai, panašūs j “Columbią”.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
I

| Dėsto RIMAS NERIMAV1ČIUS - . ,

Iš lietuvių mitologijos
VE! IUONOJ UŽKEIKTA PA- « teks tau ir man”. Žmogus rėžė 

NA PRAŠO PABUČIUOTI I pro šalį. ‘"Žmogeli, pasigailėk, 
i pabučiuok mane, o būsiu išval- 

’ j nyta ir tu būsi laimingas”. — 
‘ ’ “Kad tu pragaran nugarmėtum, 

! nebegundžius manęs!”

Po tų žodžių žemė atsivėrė,

Veliuonos bažnytkalny, sąko, 
y a užkeiktas dvaras ir pana. 
V erąsyk labai dievobaiminga- j 
Žmogelis pasivėlino į bažnyčią, j 
Skubinosi jis kaip galėdamas, j 
<de jau numano, kad ras kunigą j pana sucypė, suvaitojo ir bars- 
prie altoriaus. O kitąsyk nebuvo į kėdama j skradžias tiktai tuos 
dar to tako, kur eina pro špikerę 1 žodžius pasakė: “Žmogau be 
skersai kalno, ale reikėdavo eiti mielaširdystės, tau buvo nuo 
aplinkui keliu per tarpkalnę. Ei- Dievo daleista mane išgelbėti, 
nas šis poteriaudamas per tarp- j jei tiktai būtum išpildęs mano 
kalne. e;damas žiūri, kad jau to
kia graži pana sėdi ant skrynios,. septynių šimtų metų į pragarą 
kad jau tokia graži, kad miela, i kentėti.
Ir sako (ta pana): ^Žmogeli, pa-! apie-mane” 
bučiuok mane!” žmogus nusi
spjovė ir nieko nesakydamas 
eina tolyn.

Pana vėl. “Žmogeli, pamislyk , 
tiktai, kas yra skrynioje — už- i

prašymą, o dabar vėl einu ant

Nors pranešk svietui

Ale dar iki šiol apie ją nie
ko negirdėti.

(Seredžius. Užr. Pr. Virakas.

LMD I 993 3)

VIENAS PLEPA, KITAS TEPA. Už judošišką skatiką 
Kėlė sklidinus stiklus.

Mūs’ naujosios bajorijos 
Dvi dukrelės kaip lelijos 
Sti engėjais uliavo.

Krykštė prie apkrauto stalo 
Bonkoms vyno ir šampano — 
Dukros mandriųjų veiksnių.

Sako d^ma Pavalkytė:
— “Rodina” — antra mamytė, 
Kas uždraus man ją lankyt? i

Prie “fundamentai'’ v< 
Kruvinosios soviet i jos 
Pozavo su šypsneliu.

Doleriukas tiktai plepa, 
O “Rodinos*' rublis tepa 
Ir plauna smegenėlius.

Priedui — vyno gerą dozę 
Veidai rausta lyg ta rožė 
Ir vis dirgina jausies.

Parvažiavę kryžiavojas,
Bažinasi ir žegnojas. 
Kratos intrigos savos...

K. Vabalėlis

Ir Aušrelė sudfimojo 
Patckėt sovietų “rojuj” 
Dar savaisiais pinigais!...

NAUJAUSIAS JUOKAS 
ANGLIJOJE

iena karališkosios šeimos da- 
Londonc nuvyko pas jauną

- Kai nuo gumos lik atliko 
Sauja užkeiktų skatikų, “ 
Iškeliavom vandravot-

-Kas man ALTas, kas man
VLTKas.

Juk tėvelis frontavikas. 
Laiko pavadžius tvirtai.

Tapę viešniom užgrobiko.

kraujo motina, "kad tamsta ki. 
site man Vertinti tamstos pa
siaukojimą ir už mano 3*nuus 
išsižadėjimą priimsite šią kad 
ir nedidelę kompensaciją. I’ž- 
tikrinu, mano mieloji, kad savo 
pasiaukojimu pelnote mano ir 
visos mano šeimos dėkingumą'’. 
Tai tarusi dama padėjo baleri
nai ant stalelio stamboką ėekj.

š„k\,a žvilgterėjusi į čekį pa
sakė: ’Atsiprašau momentą ir 
išbėgusi i m cgamąjį kambariu
ką grįžo d due fotografijų dėže 
nešina.

"Madama"’, prabilo jaunoji 
balerina, "aš duodu tamstai sa
vo žodį, kad aš niekuomet nebe
matysiu tamstos sūnaus nei prie 
jo kabinėsiuos. Bet kad būčiau 
visiškai tikra, kuris jis yra. gal 
ponia malonėsite man padėti. 
Prašau peržiūrėti šias fotografi
jas ir parody.i, kuris yra tams
tos sūnus!”

* * *
Prokuroro duktė

Ponas prokurore, ar galiu 
prašyti tamsios dukters rankos?

Gali prašyti ir gauti, jau
nuoli, ir savo viso amžiaus 
bausme įsakau pradėti nieko 
nelaukus.

ma
i baleriną, su kuria tariamai jos 
t sūnus turėjo meilės santykius.

“Aš jūsų prašau, maldauju”, 
pradėjo karališkoji motina, “kad 
išsižadėtum mano sūnaus. Jis, 
matote, yra karališko kraujo ir 
lilanaū tarpsta suprasite, kad 
Į is privalo vesti lik iš savo kla-

Aš tikiu”,

SENE IR TARNAITES
i111

k i f e n i

t
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— Pagarba, Maiki.
— Už ką nfan pagarba?
- Noriu tavo patarimo. Pa

sakyk man, ką mano sapnas 
reiškia.

—- Tai ką sapnavai?
Sakyk, Malviva, ką tatai ‘ — Sapnavau juodą katiną, 

reiškia? — p j tenkintas jis pa- ~~ žiūrėk Sapnininke, lėn tu-. tėve, 
klausė žihonoš. r’ būti atsakymas.

Ale gi. imsiąsis vyre, šian-’ ~ žiūrėjau. Ten sako, jog 
L’en tik tavo vedybų "sukaktu- sapnuoti juodą katiną reiškia 
vės! — atsakė žmona. baisų nepasisekimą, net nelaimę.

Ak, šitaip! — numykė pro- • — Neliesa, tėve. Kai aš sap-
Cesorius. Būtinai man pri- nuoju juodą katiną, o ypač penk- 
mink, kada bus tavo, kad ir aš tadienį, tai man būna laimin- 
tau galėčiau gėlių ant stalo pa-’S^ūšia diena. Kai bevažiuojant 
dėti! « katinas perbėga skersai kelią,

i man tai reiškia laimę. O kai kiš
kis perbėga skersai kelią, reiš
kia, kad gali paklys Ii.

— ()t ir nušnekėjai. Reikštu, 
’ kad mano ir tavo sapnai prie-

VĖLYBŲ SUKAKTOVeS

PrcTe'Sorius Rubuilis atsikė
lęs rytmetį pastebi ant savo ra
šomojo stalo didele gyvų gėlių 
puokštę.

mavičius sako apie gėrimą.
— Skaičiau, Maiki. Jis leidžia 

išgerti tiktai viena čerkutę per 
metus! Tai reiškia tą patį, ką 
visai negerti.

— Aš tau patarčiau prisira- j 
syti prie Blaivininkų draugijos/

I — Aš priklausiau prie tos 
! draugijos dar Bostone. Bet kas 
Iš to, kad iš 25 narių beliko tik
tai vienas pirmininkas, o kili na
riai pabėgo.

—Nesapnuok, tėve, blogų sap-1 
nų, tai nereikės nė rūpintis. |

— Gerai, Malkeli. Ei va į Tul-1 
pės restoranėlį, užfundysiu tau j 
pietus. Gavau pensijos čekį — i 
pinigų, kaip šieno. . .

— Dėkui, tėve.
paskaitą. Tu eik ir gerai

Kažkokia senė priekabingą, 
įkiri, pikta ir negailestinga, 
Turėjo dvi tarnaites, kurios 
Turėjo verpti visą dieną be paliovos; 
Net šventėse joms dirbti teko. 
Merginų sveikata nuo darbo to išseko, 
0 senė ir nemano sušvelnėt.
Dienomis ji neduoda joms nei minutės pasilsėt , 
0 auštant, kada visi dar miega,
Jau merginos verpia,nors paukščiai dar negieda. 
Senė kai kada gal ir pramiegotų, 
Jei laiką jos gaidys nepridabotų.
Kai tik švintant jis pabunda
Ir užgieda, jau senės kojos ant laiptų dunda; 
Užsimetėtus skarą ir kepuraitę,
Ji murmėdama jau lipa laptais pas tarnaites, 
Kumši jas savo sausa ranka,
O jei jos nepabunda, tai drožia joms lazda
Ir saldų miegą jų grubiai nutraukia.

—“Ką su ja gali daryt?”—nabagės susiraukia.
Jos žiovauja mirksi ir silpnumą jaučia, 
Bet senė jųjų neužjaučia.
Nors akys jų sulipę dar nuo miego, 
Bet kelias, nes pakeist negali nieko. 
Ant rytojaus, kaip tik gaidys pragieda, 
Senė ir vėl nuo pat aušros ant jų užsėda, 
Sunkiu darbu jas kankina, 
0 kad nepabėgtų, jų kambarį užrakina.
—“Tave,dvasia piktoji,matyt šėtonas išperėjo”, 

Verpėjos ant gaidžio to piktumą liejo, 
“Jei taip anksti tu negiedotum, 
Alums porą miego valandų tu dovanotum”. 
Palaikydamos vienybę,
Merginos prie progos nužudė tą biaurybę.
Na, ką gi? Ar jųjų padėtis kiek pagerėjo? 
Anaipol, visai priešingai išėjo.
Tas tiesa, kad gaidys negalėjo jau giedoti 
Ir senei tikslų laikrodį atstoti;
Bet senė bijojo pramiegoti ; 1
Ir dar anksčiau jas vertė iš lovos sok^./P ’ 
Taip anksti,kad nei viens gaidys dar negiedojo. 
Per vėlai merginos sužinojo, ’ ' =
Kad jos tik plogesnę padėtį iškovojo.

Aš skubu į 
pa-

Optinė apgaulė

“Po mano paskutinį kartą pie
tavimu, šiandien: pas tamstą por 
ei jos a .rodo daug mažesnės...’

“Matote, tamstele, tai lik taip ’ singi vienas kitam? Bet sapnai
atrodo. Matote, mes savo ręsto- išsipildo. Aš sapnavau, kad \ie-, 
raną padidinome”. ,nas diletantizmo' specialistas

* * * . prezidento Reagano valdžią pa- •
į Vyrai mėgsta apie moteris vac^no milijonierių klubu. Ma-j 

išsigalvoti visokiu nebūtu dalv- sapnas ir išsipildė, net ke į t ' - ‘ w :
j kų. o moterys jiems keršydamos 
’ stengiasi tuos nebūtus dalykus 
padaryti būtais.^ (Ar.a Magnani)

— Tai iki pasimatymo 
kartą.

Magaryčios

kitą

Mums patarlė trumpai pasako:
Tūlas bėgo nuo vilko, 
0 ant meškos pateko.

(V. Petraitis, Pasakėčios, 217 psl., kaina $3.) 
kaina $3, gaunama Naujienose.

. e

luris apšaudė. . .
— žmonės nuo senųjų amžių Į 

tiki burtais. Babiloniečiai tikėjo ! 
sapnais. Kai atsirasdavo kokios j 
svarbios problemos, miegodavo! 
maldvklose, tikėdamiesi dievu 
pagalbos. Graikai ir romėnai pa
našiai darė. Egiptiečiai rašė 
knygas apie sapnus, arabai su
kūrė legendas, ir pranašystes. 
Visa tai išplaukia iš žmogaus į 
pasąmonės. Kai žmogus miega,

Pasiaukojimas
Tėvas savo sūneliui:
— Taigi, vėl tu likaisi pasku

tinis savo klasėje. Kaip tau ne 
gėda ?! o

Sūnelis: — Visai ne gėda, tė
ve. Vienas turi gi būti paskuti
nis, kuris už kitus pasiaukoja.

Iš MŪSŲ VEIKLOS

(Los Angeles, Cal.)

čia egzistuoja 
“Viva Europa-”, 
Linksmai dainuoja, 
Gražiai pašoka.

jo protas ir dirksniai gyvi ir sa- juostos>
voliškai veikia. Sigiu undas Freu- 
das sapnus vadino “karališka 
keliu į pasąmonę”. Vaikai sap-j 
nuoja 70'r daugiau už suaugu
sius. Vyresniųjų sapnuoja apie- 
21'7. Šnnvs ir katės bei kiti gv- 
vuliai taip pat miegodami sap-• 
nuoja. Galima pastebėti, kai j 
šuo miegodamas judina kojas,j 
dantis rodo. trūkčioja ir staiga i 
pašoka.

t Be lietaus nebūna spalvin
gos Vaivorykštės arba Laumės

t Sunku įtikinti jaunimą, kad 
rodą kenkia apetitui, jei patys 
prieš pietus geriate Martini.

9 Norint ką nors padaryti, 
reikia tuoj pat pradėti.

> Lietuvoje kadaise maišyda
vo alkoholį su benzinu ir mišinį 
vadino ne gazoholiu, bet moto
rini!. Tačiau propaguodami, kad 
šoferiai prieš darbą ar dirbdami

Brolis ar darugas?

Maskolių pavergtoje čekoslo- 
'vakijoje pc’puliarus pasidarė 
klausimas: “Kas yra mums ru
sai — draugai ar broliai?”

Atsakymas: “Broliai, nes 
draugūs mes galime pasirinkti”.

* 3jC

PAMIŠIMO POREIŠKIA1

— Man atrodo, kad siųdie- 
ninianie pasaulyje 
pamišimo p’oreiškiai, - 
tūlas senukas.

reiškiasi
dėsto

Kai tu, Maiki, mokytas, pa- negertų, sakydavo, kad benzinas
sakyk man vieną dalyką: Koks su alkoholiu nesimaišo... Juos
skirtumas tarp sapnų ir burtų ? j bausdavo pagal nusikaltimo dy- 

Sapnas visuomet ką nors| -jį Tačiau kitur girti vairuotojai 
2 . L“ *’ " 1 sn vra smarkiai baudžiami:

— Kodėl taip galvoji 
raujasi pašnekovas.

Afri_ 
nori

LINKSMU IR LAIMINI ^LYKU ŠVENČIU

buria, įspėja, tai ir rišasi 
burtais. Dauguma sapnų nieke’ 
nereiškia, liktai išgyventų įspū
džių refleksai, pasikartoją žmo
gaus pasąmonėje. Juo stipresnis 
įspūd
'Žmogui sųme pasirodo miręs 
mylirfrs
kad fičt susitinka. IkT lai mira 
žas, 1avo gyvenimo atspindis, 
veikiąs ^sąmonėje, gal būt tik 
vakar buvai prisiminęs, tai ir 
sapnuoji.

Skaičiau Sapnininke, kad 
sapnuosi' būti girtu reiškia pa
dauginimų turtų.

— Na, tėve, čia jau nesąmo
nė. Kaip gerdamas gali turtus 
p^efeuginti?

Palauk, Maiki. Ten pat 
sako, kad ligonimns reiškia jp’į- 
žitnąj sveikatą.‘Būti yirlu nege
riant blogai žvnklas. Matai, 
išsigerti vis^ugiškari sveika.

Paskailvk. tėve, ka dr. Ado

juo aiškesnis sapnas..

HSriHo taip aiškiai

—Australijoje ubaustų už vai
ravimą girtame stovyje vairuo
tojų pavardės viešai skelbia
mos vietinėje spaudoje po ant
rašte: “Girtas ir kalėjime”.

— Malajų salose vairuotojas 
baudžiamas kalėjimu- Jei jis ve
dęs, tai įkalinama ir jo žmona.

— Suomijoj, Anglijoj ir Švedi
joj girti vairuotojai baudžiami 
maždaug vienų nhetų kalėjimo 
bausme.

— Pietų Afrikoje girtas vai
ruotojas baudžiamas 10 metų ka- 
dėjimo bausme, 10,000 dolerių 
□abauda arba abiem.

— Turkijoje girti vairuotojai 
policijos nugabenami 20 mylių 
•už miesto it priverčiami grįžti 
pėsčiomis.

—Bulgarijoj pakartotina baus
mė už vairavimą neblaiviame 
stovyje yra ir paskutinė: bau‘<| 
džiama mirtimi.

O ginklo broliai 
Nerimsta — ūžia, 
Išmainė seną 
Į naują Ružę.

Iš Traku keltis 
Gal teks i Krėvą, 
Kad ten apšviestų 
Bemoksli sena.

i *
O visa kita —
Čia pagal planą, 
Kieme klebono 
Medaliai šlama.

Kultas Perėtas

vaikščioti apsirengę, o čia 
Amerikoje nori vaikščioti 
nuogi.koje visi net laukiniai.

— SaK’^dorc girti vairuotojai | 
baudžiami sušaudymu.u i .

9 Šias magaryčias užbaikime. 
Balio Augino “Velykine”:
Pirma žibute sužaliuoja.

Akytes praveria gėlė — 
Paukštelis čiulba aleliuja, 
Ir skardžiabalsio varpo vir- *

Įp?rti gerklė
Pnšikėfimo himną žemei gieda. 

SUpi Pašūytė <■ ;

— Naujienos, Chicago, 111. W8J



Kristijonas Donelaitis, ev. liuteronu 
kunigas, lietuvybės tarnyboje

ED. BALCERIS

1 (Tęsinys)
\ MIr kad vokiėėįai tik vogt ir keikt nesigėdi.
* O štai tarp lietuvninkų taipjau nusiduoda, 

į - Kad lietuviškas tuls smirda irgi bedievis
Lietuvai ir lietuvninkams mums gėdą padaro”.

Už šias visas nuodėmes: be- vieną, kuris ateityje nori 
dievystę, vogimą ir keikimą. D. ; liauti Dievo bažnyčiai Lietuvoje,

r>

tar-

netikusį būrę ne Dievo rykšte tvirtai įsisąmoninti, kad lietu
baugina, bit nūsikaltinui lietu- viai tyri nepiprastą skonį ir kad 
vybei, jos doriems papročiams menkiausią konstrukcijos ar kir- 
ir savo galingu balsu iš sakyk-į čiąviind ydą tuojau pajaučia. 
Ibs ant tokio nenaudėlio sugriau- j Vienas žymus žmogus, puikiai 
džia: “tu smirdžiau, tu Lietuvai* 
ir lietuvninkams gėdą darai” ir į

“Tau niekados visi negelbės
[poteriai tavo,

Kad ir klupodams, rankas 
[susiėmęs, skaitysi.”

Taigi, religiškai T), savo bū
rams ’ yra daug švelnesnis, bet 
visiškai neatlaidus tiems, kurie 
nusideda lietuvybei. 

Į
Ne svietiškų išteklių 

bangos ieškotojas, jis 
naują mūrinę liuteronų
čią, savo lėšomis .sulipdo kuni
gų našlėms jaukią gūžtele ir ją 
padovanoja parapijai, suburia 
lĮė^^^įrjĮęųį.y*^ųs'^penk-ips.e tjiek 
tėviškose mokyklose ir jose, 
Mg&ip buvęs lietuviško' seminaro 
^įklėtinis, moko ne lik lietuviš- 
kį' poterių, bet jau. ir. tuolaiki- 
lįės lietuvių literatūrinės kalbos. 
J® sielojasi dėl/tobulesnės lie
tuvių kalbos vartosenos ir savo 
Sėndralaikius bei būsimas kar- 
ųks mokina: “Aš prašau kiek-

ir pra- 
pastato 
bažnv-

$

mokąs lietuvjškai kartą man 
pasakė — aš esu girdėjęs pa
mokslą, kurio žodžiai visi buvo 
lietuviški, bot aš nesupratau, ką 
ten sakė”. Nepailstamas ir. už
grūdintas kovotojas už lietuvy
bę, jos kalbą ir būrų teises, gar
sioje separacijos byloje jis dasi- 
muša net iki palies Prūsijos ka
raliaus. Užtat lietuvninkai kaipJ 
viens visi stoja už savo užtarė-] 
ją, kad net ir amtmonas Ruigys 
turi pripažinti: "Tcdėl taip ir 
būna, kad, kai pastorius 
“taip”, jie irgi linksmai 
“taip” ir viceversa aklai 
kui jį murma “ne”.”

kautai pasiruesę sutikti pavasarį

Los Angeles 
apijos sody- 
- Jonui Viz- 
kurigąikšty- 
dviejų lūks-

J. KLAUSEKIS' " ” —’ ” . .

LOS ANGELES, CALIFORNIA
Apie grožinės literatūros konkursus

Balandžio 5 <1. 
šv. Kazimiero pi: 
boję buvo iškilmė 
barui už “Aršėnų 
lės” romaną įteikta
tančių dolerių premija, kurią 
jis laimėjo '’Draugo” dienraščio j 
romanų konkurse. Laimėtojas 
gyvena Bostcne, buvo .'skridęs 
i Los Angeles. Gimęs jis 1915 m. 
Marijampolėje. 19hk49 m. Vo-» 
k: e t i j o j e studijavo Erl an geno 
universitete, buvo vienas iš 
’SviesJo” s'eigėjų. Gy,ye damas 
Amerikoje aktyviai dalyvauja

> organiz sijose ir bendradarbiau
ja spaudoje J. Sūduva pasira
šydamas.

Dovydėno,' AukštikAlnio’ “Tris
dešimt sidabrinių" — Jurgio 
Gliaudės; Almos Alpėse “Kelio
nę į Ameriką” •— Irenos Joerg; 
Vijoklio “Paskutinį šokį’’ — 
Kotrynos -Grigaitytės; Vienuo
likos Vėjų “Batus” — Nelės Ma-', 
zalaitės; Kretingalės Marės! 
“Liuosininkės šokį” —.Marijos 
Steikūnienės; Petro Sakalo "Kai* 
visa tauta naikinama” — Juozo 
Švaisto-Balčiūno ir Prano Kupsr 
telio "Senojo Venciaus lobius”,; 
parašytą Stasio Tamulaičio.

Laikams ir žmonėms *
keičiantis .'

trečioji premija -/’Naujienų” 
dienraščio metinė prenumerata. 
Šiais laikais, kai skiriamos, tūks
tantinės premijos, anos atrody
tų Tliputinės, tačiau atsimenant, 
jog anais metais daug darbinin
kų teuždirbdavo dolerį per va 
landa, tad ir skirtoji 50 dol. pre
mija buvo nemenkas pinigas.

Į paskelbtąjį konkursą atsilie
pė nemažai rašytojų, atsiųsdami 
nei 18 noveles. Vertinimo komi
sijoje buvo: Jonas Aistis-Alek
sandravičius, Nora Gugienė, 
Vincas Krėvė-Mickevičius, Sonė 
Pipiraitė, Antanas Vaičiulaitis 
ir Juozas Varkala. 1950 m. rug
sėjo 8 d. konkursas baigtas, pa
skelbiant, jog pirmoji premija 
skiria už novelę ’’Srovė”, Bala 
pasirašiusiam Aloyzui Baronui. 
Antroji premija “Tau prie durų 
pasibels” — Antanui Tūliui, 

j slapyvardė Vyt. Aruodas. Tre- 
Ičioji — “Ryžausi savo kaltę iš
pirkti” — autorius Juozas švais- 
tas-Balčiūnas, konkurse dalyva
vęs A.. Kymanto slapyvardžiu.

Konkursas buvo slaptas, Dėt

Aktorius ir režisierius Stasys. 
Pilka nuo 1926 m. pradžios iki 
1929 m. vasaros gyveno Amen/ 
koje ir čia plačiai reiškėsi teat
rinėje bei kitokioje kultūrinėje 
veikloje. Kai po Antrojo karo 
vėl jis Amerikon atkeliavo, karį 
tą Čikagoje viename kultūriniu^ 
kų pašnekesyje jis pasakojo sa- 
vo atsiminimus apie anų laikų 
Amerikos lietuvių veiklą, palies
damas ir spaudą. .

(Bus daugiau)

Naujleniečiai — konkursų 
pradininkai

Prieš aprašant, kaip čia Jonui 
Vizbarui premija įteikta, verta 
žvelgti į praeitį, kaip Amerikoje 
gimė mūsų literatūrinės premi
jos; 1944 m. būrelis naujienie- 
čių įsteigė Lietuvių Literatūros 
Draugiją — Lithuanian Literary 
Society. Jos pagrindiniai tikslai: 
susipažinti ir kitus supažindinti

Kurs lietuviškai kalbėliams, pradeda branyt,
Ir visai n’atboj, kad Krizas Krizą prigauna?” 

is (Lr žiauresnis yra okupantams ir atėjūnams: 
“Ir kas dar dauginus susibastėt Lieluvą vargint, 
Kas jums liepė mus ir žmones mūsų paniekint? 
Ar negalėjot ten pasilikti, kur jus nuperėjo 
Ir varles bei rupuižes jus ėst pamokino? ..

turėsi ir norėsi paskirti teologi
jai, laiku išmoksta gerai lietu
viškai, kad galėtų tinkamai va
dovauti parapijai lietuvių kalba. 
Aš turėjau precentorių Tortilo- 
vijų, iš kurio juokdavosi, kai jis 
sakydavo pamokslus”.
Kristijonas Donelaitis, tai 18, 
19, 20 ir ateinančių šimtmečių 
didysis lietuviškas pranašas, ve-, 
dęs ir tebevedąs pavergtą lietu
vių tautą į amžiams laisvą Lie
tuvą. Jis ir šiandien, taip, kaip 
prieš 200 metų, iš Tolminkie
mio, o ne okupanto subiaurinto 
“čystyje Prudy”, liuteronų baž-/ 
nyčios. sakyklos tau ir man, mie
las įietuvi, ten pavergtoje tėvy
nėje ir čia išeivijoje, ir ypač 
jums, išeivijos “ponai”, kurie 
savo vaikus siunčiat tautos pa
vergėjų “išminties” ir apgaulės 
pasimokyt, tas pats Donelaitis, 
kumščiu trenkdamas į sakyklą 
savo-dar galingesniu,.negu aną
syk, balsu sugriaudžia:

Pabusk, pagaliau, Lietuv
ninke’!! (Iš Svečio)

.— Agrikultūros sekretorius 
John Block pasiryžęs’ dalyvauti 
26 mylių-maratone, kuris įvyks 
šį pirmadieni Bostone^ Slaptoji 
tarnyba buvor susirūpinusi4 dėl 
apsaugos, tačiau, atsirado trys 
agentai, panorėję bėgti kartu.

, — Popiežius Jonas/Paulius II 
birželio 5 dieną lankysiš Žene
voje, Pasaulio Bažnyčių tarybos 
būstinėje, kur viešės tris va- 

' landas.

Nežiūrint D. atkaklaus pasi
priešinimo okupantams suvokie- 

šukūĮ tinti lietuvninkus, bažnytinė vy-. 
pas-] resnybė nepapaikdavo jo. Taip 

11771 m. Įsruties archpresbiten’s 
‘ Miuleris vizitacijos metu kny

gose įrašė: vietinis pastorius yra 
61 metų amžiaus ir čia klebo
nauja 31 metus, pamosklus sako 
vokiškai ir lietuviškai, pastaruo
sius su labai dideliu meistrišku
mu! D. rūpėjo ne vien tik Tol
minkiemio parapija, kad joje lie
tuvybė bujotu, bet jis taip pat 
ragino savo konfratrus lietuvius 
ir kitur eiti jdjo pasirinktu lie
tuvybės keliu. Savo mielam prie- 
teliui kun. Jordanui jis taip ra
šo: “Neužmiršti lietuvių kalbos 
vokiškame krašte, taip pat, jo
kio' paaukštinimo vokiškame 

_ krašte nepriimti. Gerų lietuvių 
! šiais laikais reta!” Gal dėl to 

ir pats D. tik vieną kartą buvę 
išvykęs iš savo numylėtos lietu-

ssko

Ne gėlėmis buvo klotas D. ke-1 
lias. Rusų okupacijos metu/ 
kaip tremtinys, turėjo dangintis 
į Ramintos girios gilumą. P/et, 
ir čia šis dvasios galiūnas nepa
lūžta — laiko atvykusioms pa
rapijiečiams pamaldas 
save ir . kitus šiuo 
guodžia:

“Laiminga parapija, kur nėra karaliaus kelio;
Laimingesnė tą4 kur nėra karaliaus (įvaro 
Bet laimingiaumytoji, ktfr-hėrš

iš Ramintos girios 
okupantų rusų buvo 
pagarbinti šv. Alek

sandrą Nevskį. Iš sakyklos jis 
tada savo tautiečiams taip pori
no: “Man įsakyta garbinti Šv. 
Aleksandrą. Gal jis ir buvo ge
liąs žmogus, bet aš apie jį nieko 
nežinau, kaip ir jūs nežinot..To
dėl geriau pasiskaitykite šian
dien šią šv. Rašto vietą: Alek-

? Grįžęs 
tremties, 
įsakytas

ir dar 
trieiliu !

Sandras, kalvis, daug man yra 
bloga padaręs; tegul Viešpats 
pats atlygina jam pagal jo dar
bus (2 Timotiejui 4, 11). šis pa
mokslas taip paveikė visus pa-I
rapijiecius, kad jie pilnai su-j 
prato rusų okupanto užmačias| viskos parapijos ir gal dėl to.ir

! jo nemirštamas kūrinys “Metai* 
tik po 40 metų po jo mirties iš
vydo pasaulio šviesą?! Bet už
vis labiausiai D. rūpėjo,vkad jojo 
užžiebta ir taip vaiskiai susvilu
si lietuviškumo/ugnelė vėl ne ■ 
užgestų. Todėl/jis savo įpėdi-, 
niams palieka įspėjantį ir įsa
kantį testamentą: —Mi succes
sor! Tegul tavo' sūnūs; jeigu jų

ir jų žiaurumus. Užtat jis su Į 
pasididžiavimu savo viežlybiems 
lietuvninkams liaupsės psalmes 
gieda;

“Žinot juk visi, kaip kožrias Lietuvą giria 
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų, 
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.
Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo
Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo...”

v. Bet užkietėjęs lietuvninks D. nevidoną būrą ne dieviška rykš
tele plaka, bet kietai nupintu lietuvišku virvagaliu per kuprą ’ 
vanoja:

-— Fred Astair, žinomas šoke-. 
jas,. sulaukė 81 metų. Amerikos 
Filmų Institutas ji apdovanojo 
garbingo amžiaus pažymėjimu. 
Jo paimti į sceną Fred Astair 
šokte atšoko. ’

su vertingesniais lietuvių litera- į vertintojai paskelbė dar dešimt 
tūros kūriniais; raginti lietuvius 1 autorių, kurių- noveles reiktų, 
kurti literatūros veikalus lietu- j kaip vertingas, išspausdinti, bū

tent: Klajūno “Paskutinį išsivie- 
tini.ną”, Vytauto Alanto para
šytų; Baltijos Žuvėdros “Lėlę” 
— E. Dervojedaitienės; Trylik
tojo “Pirmąjį sniegą” — Liūdo

vių ir nelietuvių kalbomis; ska
tinti ir remti lietuvių susidomė
jimą literatūra, knyga, menu.

Draugija rengė paskaitas vi
suomenei, pakviesdama skaity
tojais: Kostą Augustą, prof, j
Mykolą Biržišką, Vladą Civins-įJ 
ką, dr. Kazį Grinių, Martyną 
Gudelį, dr. Petrą Joniką, Anato- 
lijų Kairį, Kleopą -Matusevičių, B 
Stasį Pilką, Sonę Pipiraitę, Vin- 
cą Pošką, prof. Vladą Stanką, 
dr. Vandą Sruogienę, dr. Alviną g 
šabanienę, Miką šileikį, prof. 
Igną šlapelį, Juozą Šmotelį, 

,Liūdą Šmulkštį, Antaną Vasi
liauską. Kai kurie- iš jų skaitė 
tik kartą,, o kai kurįe net po porą 
paskaitų draugijos sukviestai 
publikai paskaitė.

1949 m. draugijos valdyboje 
buvo: Martynas' Gudelis, Kleo
pas Matusevičius; Sonė Pipirai- 
tė, Aleksas Ambrozė ir Juozas 
Varkala.. Jie nutarė ir paskelbė 
pirmąjį Amerikoje lietuvių lite
ratūros konkursą. Trys premi
jos už geriausiai parašytą no
velę:‘50 dolerių, 25 doleriai ir

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ f
MARIJA NOREIKIENĖ ' |

■ =' . I

2608 West 69th St., Chicago, Ill. 60629 o Tel. 925.2787
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS K EUROPOS SANDELIŲ |
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| JAY DRUGS VAISTINE 1 | 
g 2759 W. 71gf St, Chicago, HL - B
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“Kad koks lenkiškas ar žydiškas balamutas 
Taip nesvietiškai klastuot ir vogt užsimano 
Ale ką mislijat; kad toks tūls randasi smirdas,

SIUNTINIAI Į LIETUVA *■
I' Cosmos Parcels Express Corp. 
į' MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

į 2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

i

Kaina $8.40-1 puslapių. Persiuntimas $1.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL* 60608

■ Tei. 476-2206 /' ■
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NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOK
♦ LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokslo 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. RūkŠtelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik $3.

_ • DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, ražytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja $2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausas 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už £2.

i

a

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems savo klientams, draugams 

ir pažįstamiems

ANTANAS VILIMAS
SU ŠEIMA

3400 So. Lituanica Avenue 
CHICAGO, ILLINOIS 
Tel.: FRontier 6-1882 

arba
Tel.: 376-1882 ■

“• LIETiJVTšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitcfvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina 16.

• KĄ LAUMES LEME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik $3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teisei. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6.

• SATYRINES NOVELES, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičio 
vertimas. 200 psl. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1730 So. HaJsted St, Chicago, 
IL 60608. Užsakant paštu, pridėti dolerį peniuntimo maldoma.
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Kas ir kur mus veda?
Praeitą šeštadienį Marquette Parke lietuvių para

pijos salėje Įvyko Namų Savininkų susirinkimas, kuria
me buvo pakišti ne tik Marquette Parko savininkams, 
bet ir visiems lietuviams svarbūs reikalai. Turime gal
voje ir JAV Lietuvių Bendruomenės vadovybės nutari
mą suregistruoti visus Amerikos lietuvius.

Klausimas gal ir nesudarytų pavojaus, jeigu jis at
sakingų organizacijų būtų iš anksto aptartas ir sutar
tas. Tekio dalyko, rodos, niekad nesame girdėję, kad 
M.Tas bet kada būtų svarstęs Amerikos lietuvių sura
šinėjimo būtinumą. Šiuo klausimu, mūsų manymu, taip 
pat: turėjo susirūpinti ir VLIKas. Jam turėtų rūpėti pa
tirti Kas ir kaip surašinėjimą .praves. VLIKui pifmon 
eilėn turėtų rūpėti' nustatyti, kad tas lietuvių surašinė- 
mas būtų patikimose lietūvų rankose. Visi žino, kad 
pats VLIKas buvo sudaręs tremtinių (pabėgėlių) lietu-1 
vių sąrašus, bet jis dingo. Lietuviai žno, i kieno rankas 
tas lietuvių sąrašas pateko. Niekam ne paslaptis, kad 
jis pateko ne Į lietuvių rankas. Jis, aišku, lietuvių tau
tos priešų naudojamas ne lietuviams padėti. VLIKas pir
miausia turėtų pasirūpinti, kad ruošiamas sąrašas ne
patektų Į lietuvių tautos priešų rankas. Kol šituo klau
simu neišsiaiškinta, tai neverta darbo pradėti.

Yra ir kita priežastis, dėl kurios neišsiaiškinus ir 
nesusitarus, negalima darbo pradėti. Jeigu ruošiamasi 
sudaryti Amerikos lietuvių sąrašas, tai reikia susitar
ti, kad tas sąrašas būtų visų lietuvių darbas. Reikia, 
kad visos didžiosios lietuvių organizacijos tokiam są
rašui pritartų. Jeigu tokio susitarimo nebus, tai sąrašas 
nebus pilnas. Vienos lietuvių grupės ruošiamas sąra
šas bus ne lietuvių sąrašas, bet tiktai vienos grupės Są
rašas. Jis bus nepilnas. Jis išeis daug mažesnis negu 
lietuvių skaičius. Turi būti Įtraukti visi lietuviai. Jei
gu bus surašyta tiktai dalis, tai sąrašas niekam netiks, 
nes bus surašyta mažiau lietuvių, negu esama.

Marquette Parko namų savininkų susirinkime pa
aiškėjo, kad toki sąrašą jau planuoja daryti JAV Lie
tuvių Bendruomenė. Clevelande sudalyta Socialinių 
reikalų taryba, o josios priešakiu paskirtas dr. Anta
nas Butkus. Jis paskirtas tos tarybos pirmininku, o su-

rašinėjimo reikalų vedėju paskirtas Bronius Snarskiš. 
Jiedu atspausdino 32 puslapių “Surašinėjimo anketą”. 
Vienas puslapis angliškas, o antras lietuviškas.

Jeigu Bendruomenės priešakin atsistoję frotinin- 
kai būtų parodę reikalingos tolerancijos ir Į JAV Lietuvių 
Bendruomenę būtų sutrauki ristis Amerikos lietuvius, 
tada būtų galima kalbėti apie Amerikoš lietuvių sura
šymą. Bet dabartiniems Bendruomenės vadams rūpėjo 
ir teberūpi visai kiti reikalai, negu Am'erkos lietuvių I 
sutraukimas Į vieną lietuvių organizaciją, ko, deja, jie ne- į 
pajėgė padaryti. Amerikoj veikia Reorganizuota JAV 
L. Bendruomenė. Jų pareiga buvb rasti bendrą kalbą 
su reorganizuota Bendruomene. Bet dabartinė Ben- i 
druomenės vadai nenorėjo ir nenori rasti bendros kalbos 
su reorganizuotais žmonėmis.

Prieš pusmetį Kutkus labai norėjo rasti bendrą kai- Į 
bą su ALTu, bet vėliau pranešė, kad jis nešuinteresuo- 
tas pasitarimais.Jeigu Kutkaus vadovaujama Bendruo
menės nesutaria su Marijonais, kaip gali Bendruomenės 
sudarytoji Socialinių reikalų taryba sudaryti visu lietu
vių sąrašą, kada tos Bendruomenės vadovai nenori net 
rasti bendros kalbos. Prie šitokių santykių joks lietuvių 
sąrašas neįmanomas.

Tvirtinama, kad.tuo tarpu dr. Butkus ir Jonas Snars- 
kis būtų patenkinti, jeigu jie sudarytų bent 60 metų ir 
vyresnių lietuvių sąrašą. Tas sąrašas, girdi, reikalingas 
pašalpai tiems vyresnio amžiaus lietuviams suteikti. Su
rašymo orgunizatorius apėmęs toks gailestis tų senų lie
tuvių, kad jie būtinai panoro turėti visų jų sąrašą. Iki

X. SVILONIS

šio meto negirdėjome, kad dr. Butkus ar jo vadovauja- iškilmėse, 
ma taryba būtų suteikusi bent vienam seneliui paramos, 
bet jisi žada tą padalyti.

Sutikim, kad p. Butkaus tikslai yra patys geriausie
ji ir kad jam labai gaila lietuvių senelių,, bet kai paskai
tai “Surašymo anketoj” tiems seneliams keliamus klau
simus, tai kyla abejonės ta gera širdimi ir tais gerais 
užsimojimais.

Anketoje klausiama, kur apklausinėjamas lietuvis 
gimęs, kada jis gimęs, o vėliau klausia, kiek jam

NIŪRIOS KUN. DAKTARO JURGIO 
ŠARAUSKO “PASKAITOS”

“Tėviškės Žiburiai” 1981 m. damas, kas yra patriotizmas, ir 
vasario mėn. 23 dienos laidoje V. Vaitiekūnas. Visi minėti au- 
atspausdino kun. dr. Jurgio ša-1 toriai, išskyrus Daną Skukaus- 
rausko kontroversinę paskaitą, 
skaitytą Vasario šešioliktosios 

, Toronte, Kanadoje.
Redakcija ją pavadino “Pagrin
dinis dėmesys — Lietuvai”. Kal
bėtojas kaip iš gausybės rago 
papylė tiek kontroversinių min
čių, kad jau pati Redakcija 
kreipėsi Į skaitytojus, prašyda
ma dėl jų pasisakyti.

Ir tikrai, pasisakė, palyginus, 
kad ir nedaug kas, bet pasisa
kymai buvo gan išsamūs ir kai 
kurie net su giliu, širdies karte
liu. Kadangi mūsų didžiosios 
tautinės šventės proga buvo pa- 

i tokie kontroversiniai 
svaisčiojimai, klausimą verta 
panagrinėti. Pirmiausia Drauge 
atsiliepė mums žinomas, Kana
doje gyvenantis spaudos dar
buotojas Pranys Alšėnas, vėliau 
“Tėviškės Žiburiuose” A. Dir- ( 
žys su savo pastabomis jaunam 
paskaitininkui. Dana Skukaus- 
kaitė — “Didelė šventė, negau
sūs lietuviai”. A.Rinkūnas klaus-ar nusifotografavimu su aukštu

kaitę ir V. Vaitiekūną, gan kie
tai pasisakė prieš paskaitininko 
poreikštus kontroversinius svais- 
ėiojimus.

Kad skaitytojui būtų aiškiau, 
ką gi šis pokalbininkas šios 
šventės proga prikalbėjo, reikia 
bent trumpai prisiminti tas jo 
mintis, ir jas iš esmės kritiškai 
Įvertinti.
■ Pirmiausia, Jurgis šarauskas 
pasigiria, kad jam teko aplan
kyti kelias lietuvių kblo'nijas 
JAV-se ir viešai pareikšti savo 
pažiūras tų vietovių lietuviams. 
Jis pastebėjo, kad pelningos’ 
profesijos, kaip medicina, yrą 
savo gausumu užtvinusios. Bet 
kai jis žiūrėjo iš kitos perspek
tyvos, tai lietuvių politinė veik
la tikrai menka, nes joje 'dau-, 
giau retorikos ir ritualo, negu 
politinio laimėjimo, ji daugiau 
kosmetika ir kostiumai. Ir jis 
mano, kad lietuviai patenkinti 
pakvietimu į Baltuosius Piūmus,

yra 
metų. Klausiama, kur gimė apklausinėjamo žmogaus tė
vai, kur gimė motina ir kur gimė tėvas?

Kitas klausimas: kaip dažnai pasimatote su anūkais, ■ skleisti 
o vėliau pridedama, kad reikia apklausinėti tą anūką, 
su kuriuo dažniausiai susitinkama. Jeigu susirgtumėte ir 
reikėtų duoti vardas žmogaus, kuris rūpintųsi jūsų rei
kalais, ką Jūs pasirinktumėte?

Ar turite žmogų, su kuriuo galite atvirai pasikalbė
ti? Jeigu taip — su kuo? Ar esate parašę savo testa
mentą? Ar skaitote lietviškus laikraščius? Kokios yra 
Jūsų mėnesinės pajamos? Kokia Jūsų religija? Ar pri
klausote parapijai? Kaip dažnai dalyvaujate religinėse 
apeigose?

Iš viso anketoje yra 118 klausimų. Amerikiečiai, da
rydami susirašinėjimus,, nestato nė penktadalio klausi
mų, kiek pastatė dr. Butkaus lietuviškų sąrašų sudarinė- 
tojai.^Amerikiečiai neklausia kiek turi pinigų ir kur 
juos laikai, tuo tarpu sąrašų sudarinėtojams šie prašo
mi atsakymai visai nereikalingi. Bet jeigu turėsi galvo
je, kad naujoji Brežnevo konstitucija mus visus laiko So
vietų piliečiais, tai tokios žinios rusams tiktų, kaip žie
das ant pirito. Dabar priešakyje yra prisidenęs lietuvis, 
bet klausimai rusiki, kuris seka radiją ir užrekorducja savininkams? 
kiekvieną mirties pranešimą ir praneša Maskvai apie 
mirusius. Ateityje panašų darbą dirbs paskirtieji dr. But
kaus patikėtiniai. Ar lietuviams reikėtų tokiais darbais galima šio darbo patikėti radijo klausytojams. Klastoti 
užsiimti?

Lietuvių namų savinnkai labai gražiai sugyvena su 
viengungiais vyresniais, kurie jų namuose sau nuomoja 
kamabrius. Labai dažnai jie taip gražiai sugyvena, kad 
tampa šeimos nariais. Kodėl bandoma Įkinkyti namų sa
vininkus abejotiniems surašinėjimams? Jeigu jie tokio 
darbo imasi, tai nuomininkai pradės bėgti nuo lietuvių 
pas kitataurius, kur jis negaus panašios anketos. 
Nejaugi vadovybė nežinojo, kad bandydama Įpiršti ne
aiškius surašinėtojus, pakenks nuomininkams ir namų

Lietuvių surašinėjimo klausimą reikia rimtai ap
svarstyti. Surašinėtojai privalo būti dori žmonės. Ne-

sąrašai pakenks lietuviams.

pareigūnu. Sunku suprasti, ko
dėl jis mano, kaj būtų daugiau 
laimėta politikoje, jei lietuviai 
nebūtų kviecTanii j Baltuosius 
Rūmus ir kad su jais aukštieji 
pareigūnai nesifotografuotų. Jis 
to nepaaiškina.

Jis suniekina mūsų politiką, 
ji jam atrodo, kad tai tik reto- 
r.ka, kažkoks ritualas, ir iš viso 

( mes politikoje esame trumpare
giai, nes nesudarome prasmin
gos koalicijos su įvairiomis etni- 
nėniis grupėmis. Būtų Įdomu 
žinoti, ar kurios kites tekios 
grupės yra nea’umpuregės ir 
tokias koalicijas yra sudariu
sios ?

Jis pabrėžia reikalą, kad jau
ni žmenės turėtų veržtis į val
džios karjerą. Bet jis nepasako, 
ar lietuviai JAV-se, ar Kanado
je, rinkimais galėtų išsirinkti 
savo atstovą į valdžios viršūnes. 
Jis giriasi, kad turėjo privilegiją 
būti Baltųjų Rūmų fellow. Įdo
mu, kokiu keliu jis ten pateko 
ir kokiam tikslui? Pagaliau, jei 
jo manymu, jis buvo Įsigijęs to
kią valdžioje aukštą poziciją, lai 
kodėl jis jos išsižadėjo? Kodėl 
sugrįžo Chieagon ir maldavo 
kardinolą surasti jam vietą, ži
noma, tik ne lietuvių parapijoj ?

Nesąmonė, kad tremtinio psi
chologinė būsena trukdo Įsi
jungti į šio krašto visuomenės 
gyvenimą. Man rodos, kad tai iš 
viso yra klaida naująją ateiviją 
vadinti tremtinių vardu. Naujoji 
ateivija ne tremtiniai, nes palys 
savo valia pasitraukė iš savo 
krašto nuo Maskvos agresoriaus 
tikslu ne tik išvengti Sibiro, bet 
laisvame pasaulyje Tkelti balsą, 
protestuoti dėl pavergto krašto. 
Jie šiandien beveik visi yra 
JAV-bių . piliečiai ir naudojasi 
višomis teisėmis ir privilegijo
mis. Tremtiniai yra tie mūsų 
broliai ir sesės, kuriuos okupan
tas ištrėmė Sibiran.

Mano nuomone, Jurgio Ba
rausko daromas priekaištas. .\ad 
yra klaida mūšų vaikams aiš
kinti, kad jie šiain kraštui ne
priklauso, yra visai neteisingas. 
Neteko girdėti, kad tėvai taip 
savo vaikaitis sakytų, ar kad jie 
taip būtų mokomi lilutnislinėse 
mokyklose. Aiškinimas vaikams 
apie tėvų kraštą yra visai kas 
kita. Juk vise’s tautybės savo 
vaikams pasakoja apie tėvų 
kraštą, apie jame esamas tradi
cijas, gamtos grožį, tautos isto
riją. Kam kalbėti tokius niekus, 
lyg paskaitos klausytojai būtų 
buvę vaikų darželio vaikučiai.

(Būs daugiau)

— Prez. Reaganas pirmadienį 
sukvietė Įtakingesnius sekreto
rius švgrbešni’ems valstybės rei
kalams aptarti. Prezidento svei

katos stovis kasdien gerėja.

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
(AUSTRALIJA IR JOS LIETUVIAI)

(Tęsinys)

“Nemuno Dukros”, vadovaujamos A. Urne- 
vičienės. padainavo porą dainelių: Jaunystė ir 
Gintaro kraštas. Dainininkės gerai susidainavu
siais balsais, vakarą atšviežino ir pagyvino. Na 
ir pirmos dalies pabaigai išėjo visų gerbiamas ir 
mylimas poetas, “Mūsų Pastogės” redaktorius 
Vincas Kazokas, kuris skaitė savo keletą naujau- 
sų elėraščių. Jo perteikti eilėraščiai, kažkaip, ne
labai drąsiai praskambėjo; atrodė, kad poetas nu
vargintas laiko tėkmės.

Po gerokos pertraukos, antroji dalis, prade
dant Lidijai Šimkutei, ėjo kiek geresniu tempu 
ir drąsiai Negailėjo poetei savo balso pakelti ir 
publiką sudominti. Ir “Nemuno Dukros” su Du
bysa pavasarį (A. Bražinsko), arba ir su Vilniaus 
Sapnai (taip pat A Bražinsko), kiek stipriau pa
sirodė. Po jų išėjo Viktoras Baltutis sn feljetonu 
“K'ununitinės problemos”. Drąsiai užvaldė sce
ną. sudomino publiką, ją patraukdamas scenos 
. ri^an. kuri buvo šaltoka. Gerai perduotas teks
tas vietmris sulele juoką. Tai buvo vienas iš lite
ratūros vakrro perliukų. Nežiūrint to, vis viena 
tą jo pavartotą ir skirto draugams ”Edalą” iš fel- 

■ nip-ri?” Vėl išėjo solistas Jurgis Rūbas.s.

Jis,antru kartu išėjęs padainavo :Tamsioj naktelėj 
(St. Šimkaus) ir Bernužėli nesvoliok (M Peraus- 
ko). Vokaliai abi dainos buvo labai gerai išpildy
tos. Kas kita buvo su laikysena, kuri priklauso 
prie technikos reikalingumo interpretacijai. Ne
žiūrint, ar aktorius ar solistas nuo to nėra atpa
laiduojamas.. Na ir jau į pabaigą, drąsiai su pasi
tikėjimu išėjo į sceną Juozas Almis Jūragis. Jis 
perskaitė iš ciklo ’’Piligrimo padėkos giesmė” ir 
’’Šaukiu aš ilgesiu Tėvynę”

Literatūros vakaras baigtas su duetu. G. Va
siliauskienė ir J. Rūbas padainavo: Giedu daine
lę (St. Šimkaus) ir Oi berneli Vientury (J.Tallat- 
Kelpšos). Taip ir baigtas gražus literatūtros va
karas. iš kur su pakilia nuotaika skirstėsi vietos 
lietuviai ir svečiai. Tehka apgailestauti, kad lite
ratūros vakarė ■‘nebuvo jaun'mo. Kaip atrodo, ir 

Į šiame kontinente jaiihimaš hūtoMa tino MėtiiriS- 
kos veikos. Tos pacibs prbbtembš viSUr.

DAUGIAU INFORMACIJOS
Lietuvių Dienos” Australijoje vyksta kas 

|2-ji metai.Tai plačios apimties rėhgihiai,ktir pilnh 
meno, muzikos sporto ir tautinių šokių. Jos ben
giamos Adelaidėje, Melburne ir Sidnėjuje rotaci
ne tvarka.

Australijos leituvių kolonijose išrinktieji LB 
krašto tarybų atstovai perrenka Australijos kraš
to centro valdybą.

Paskutinioji krašto valdyba (1979 ir 1980 m.

kadencijos) buvo Adelaidėje. Valdybą sudaro Vy
tautas Neverauskas — pirmininkas, Juozas Lap- 
šys—vicepir, M. Pocius—sekretorius,Janina Va- 
bolienė — narė švietimo reikalams, Genovaitė Va
siliauskienė — kultūros reikalams, Augis Zamol- 
skis ir Juozas Stepanas — jaunimo reikalams ir 
Leonas Gerulaitis — iždininkas.

Veiklios valdybos dėka, surengtos ir šios lie
tuvių dienoš, su kuriomis pasibaigė valdybos ka
dencija. Tikrai reikia pagirti Adelaidės LB kraš
to valdybą už taip gražiai suplanuotus lietuvių 
dienų renginius, į kuriuos per keletą dienų su
plaukė tiek daug lietuvių. Vieni jų apsistojo vieš
bučiuose, kitus priėmė vietos lietuviai; vaišino 
ir vežiojo paskiros šeimos bei draugai arba gi
minės. Pavargo ir vieni ir kiti. Tai buvo galima 
jtišti, bet, htnodo, tfe tradicinės “Lietuvių Die- 
Htfc” dar ilgiai Buš Australijos kontinente ren- 
gi'dhbš ir tbrėš patikekimą. Taigi, sėkmės Jums 

jbs lietuvei. Būkite vieningi ir tvirtai 
laiKyktėš tavųjų tridicijų bei papročių. Lai Die
vas Jus laimina.
Life^ruviv nite'Nrfe ir žvejai Adelaidėje

Su pakilia nuotaika ir vidiniu džiaugsmu 
1980 mėtų gruodžio mėn. 26 dieną važiuoju į Ro
yalty Teatrą Adelaidėje pamatyti St. Santvaro 
draminės pjesės, kuri prieš daugel metų buvo su 
dideliu pasisekimu vaidintą mūsų Kauno Valsty
biniame Dramos Teatre. Menu, kad turėjo pasi
sekimo. Teko matyti, berods, porą kartų ir su

teatralais spektaklius apkalbėti. Nepasakysiu, 
kad veikalas taip jau lengvai duodasi scenoj įkūny
ti ir padaryti, ypač mėgėjams - publikai džiaugs
mo. Nelengvą uždavinį turėjo ir Vaidylos teatro 
aktoriai, nors jų pastangos buvo labai ryškios. 
Reikia jie pagirt, kad nepabūgo imtis tokio sun
kaus darbo; taip pat už paaukotas laisvalaikio 
valandas, atitruksiant nuo kasdieninių darbų bei 
rūpesčių.

Prisirinko pilnas teatras publikos. Sakyčiau, 
gal netoli tūkstančio. Teatro patalpos gana se
nos ir pritaikintos- kinui. Gongas, ir pakilo už
danga. Nustebino, kad scenos erdvė užjiildyta 
gražiomis dekoracijomis. Kai jų kvapas pagavo 
mano uoslę, aš pasijutau lyg šventovėje. Man 
tiek metų vaidinus ir režisavus, teatras pasida
rė lyg Bažnyčia, o dekoracijų kvapas — lyg ko
dylo smilkalas... Erdvi Scena, jau daug reiškia 
teatro darbuotojams, nors ne visi viendai tą 
erdvę mokėjo isnSludoti, įsibėgėjimai, tarytum, 
nematomos rankos buvo paraiižuojami. Taigi, 
kaip kuriems trūko drąsos atsiekti vienodo vai
dybinio laipsnio. Visai suprantama. Veikalb re
žisieriaus, kaip ir kiekvieno žmogaus, sąmonę 
veikia įvairiausi dirginimai. J tų faktorių visu
mą įeina ir gyvenimo aktualijos,ir technika, ir mu- 
zikajršokis 1r daina?

(Bus daugiau)
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ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 1 
į Naujienas galės gauti: 1) .“Amžių planą”, 374 psL, vardų 
iddyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau . 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mczart Avenue, 
Chicago, IL 60632

u
Dr. Kazys Bobelis

T*L: 562-2727 arba 562-272#

OR. PAUL V. DARGIA 
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS 

W*«*ch*cr»r C«*'.muni*y klinikw 
Medicinos direktorius 

i9M«. MantoUn Rd, Wwds^br, IL 
VALANDOS: 3—6 narco dienomis

de jure Sovietų Sąjungai. -Ar 
tai rodo, kad Lietuva eina j 
pražūtį? Priešingai, ponai, 
mes dar niekad nesame politi
niai, nuo 19-10 metų taip gerai 
stovėję, kaip kad stovime 
šiandien (smarkus plojimas).

Mes turjnre džiaugtis, ką 
atsiekėme, visi turime

ui

CHARLES STASUKAITIS
vėsinama laidotuvių koplyčia

' TEL. 233-5893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

ŽIEDADULKĖS GALI 
BŪTI PAVOJINGOS

WASHINGTON, D.C. - - Dak
taras Lyndon Marshfield pra
nešė alergija besidomintiems 
specialistams, kad bičių neša
mos žiedadulkės gali būti labai 
pavojingos. Jis papasakojo kelis 
atsitikimus, kur bičių žiedadul- 
kų vartoję žmonės labai sunkiai 
sirgo. Buvę atsitikimų, kad teką 
vartoti Įvairius vaistus ir deguo
nį apsirgusiems žminėins išgel-

I £
K

ANTANAS PLEŠKYS

VLIKo pirm. dr. K. Bobelio pranešimas
(Tęsinys* me apie kažkokią lietuvišką

1 veiklą. Mes visi turėjome susi
tvarkyti savo ekonominius rei ■ 
kalus, šejmas ir panašiai.Kas
dirbo tada? Dirbo tie žilagalviai, mes 
kurie šiandien jau yra visai būti optimistais,, o ne pesimis- 
susenę, kiti iškeliavę amžiny.1 tais. O-o-o mes Lietuvos neiš- 
bėn. Iš jų perėmė khj žilagal-1 vadavome. Tvarkoj, neišva- 
viai, iš jų kiti. T°dėl mes1 (lavom šiandien, Išvaduosime 
esame šiandien tokioje padė- už 5, už 10 metų.

- GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel 226-1344

I

Ir kuomet, gal būt 55- 
60-tais, ar 63-čiais me-

tyje. 
tais, 
tais apie LĮetuvą, beveik, nie
kas nežinojo. Nė vienas tarp
tautiniame forume Lietuvos 
vardas nebuvo minimas, nči 
^ienoje spaudoje apie Lietu
vą njekas nebuvo rašoma, o 
jei apie kokią šokių šventę 
bent porą paveikslų Įdeda sve- 
‘iinieji, kaip tada visi džiaug
davosi, kok|s didelis dalykas 

I— baisus politinis laimėjimas 
būdavo.

O šiandien beveik nėra laik-

(Bus daugiau)

JIS TO NEPADAF.Ė
Tikybos pamokos metu,

8 
t 
f 
i 
»■

M
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OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st St. Tel. 737-5149 

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Jis taip pat priminė, kad yra 
žmonių, kurie gali suvalgyti visą 
žiedadulkių šaukštą ir nesu- 

, sirgti. Matyti, kad liga priklau- 
j so nuo žiedadulkių. Jeigu bitės j 
traukia medų iš nuodingų žiedų,1 

t tai gali ir žmones užkrėsti tais 
i nuodais.

mo
savo 

pasakojimą apie izraelitų grįži
mą į pažadėtąją žemę ir už
klausė išdykaujantį Jurgiuką:

— Na, tu, nenuorama, pasa
kyk man, kas išgriovė Jericho 
sieną?

— Tikrai ne aš, pone moky
tojau, — atsakė kiek išsigandęs 
Jurgiukas.

Rytojaus dieną visa apylinkė 
žinojo apie tą įvykį klasėje. Su
sitikusi parduotouvėje Jurgiu- 

ir beveik vi- 'ko motin3» kaimynė ir klausia: 
— Ar tiesa, kad tavo Jurgiu

kas neprisipažino išgriovęs Je
richo sienos?

— Jei Jurgiukas sako to ne
padaręs, tai taip ir yra, nes jis 
niekada nemeluoja; — užstojo 
sūnų motina.

Kiek vėliau, vakare, sužinojęs 
iš žmonos apie šį mažą nutiki
mą, Jurgiuko tėvas reagavo 
realiai ir praktiškai:

— Kiek gi ta siena kainuoja? 
Nenoriu turėti su mokykla jo
kių ginčų! Verčiau aš už ją už
mokėsiu !

Mažeika Evans
Laidotuvių Direktoriai

6845 SOUTH WESTERN AVE 
Tel. 737-8600-01
9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

Nė vienas iš mūsų nedirba- 
full time (pilno laiko), nė 
vienas iš mūsų neturime ap
mokamų algų, nė vienas iš 
mūsų negalime sėdėti 24 vai.
prie to darbo. Kiekvienas dir-1 raščio, kuris nepaminėtų Lie- 
bame, kaip Ir jūs kiekvienas, tuvos politinės bylos. Beveik 
at iekamu laiku, norėdami pa visos valstybės atsako Į A LI- 
dėti Lietuvai, norėdami padė- Ko pareiškimus, L —— .. 
ti Lietuvos bylą iškelti tarp- Sos vyriausybės pabrėžia, kad 
tautinėj arenoj. Ir nesvarbu, uies nepripažįstame Lietuvos 
kokie tie mūsų senieji veikė-! ------------- ----------------------
jai buvo, ar jie buvo seni, ar ...._ .....
dabartiniai mūsų veikėjai yra 
seni, ar ateities veikėjai už 
kelių mėtų bus seni, bet vieną 
faktą visi turi pripažinti — ne 
vaikai ir jaunuoliai iškėlė 
Lietuvos bylą tarptautinėje 
arenoje, bet iškėlė tie visi ži-

KNOW YOUR HEART

INKSTŲ, PŪSLĖS IR 
PROSTATOS CHIRURG'JA 
26b6 W£ST 63rd STREET 

Valandos: antrad. 1—4 popiet, 
ketvirtad. 5—7 vaL vak. 
Ofiso telefonas; 776-2480, 

Rezidencijos teisiu 444-5545

30 metų dirba. Kuomet mes 
atvažjavome, aš pats buvau 
dar jaunas studentas, tik ką 
baigęs. Į Ameriką atvažiavę, 
mes nė vienas tada negalvojo-

rėtų savo 22 vaikus leisti Į 
Amerikos mokyklą, kurioje jie 
be mokslo dar ir karštus prieš
piečius gautų. Jis pats praleidžia 

i laiką miegodamas ir planuoda-

Dr.LEONAS SELBUTIS idi* aZ
į mieste, Saudi Arabijoj, pareiš- 
į kė korespondentams, kad jis no- ‘ lagalviai, kurie jau prieš 20 —

«•

t

HEU’.VOUR HEART FUND
. ' A-
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EUDEIKIS
GAIDAS -- DA1M1D

GENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
.... Tel. 827-1741 —1742

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

• Paaiškėjo, kad ne sacha
rinas, bet kava sukelia vėžio Ii- J 
gą. Minėti lašinius tos ligos su
kėlėjais dabar jau ne madoje. 
Tiesa, bandant kavą ir duodant 
ją žiurkėms, jos greičiau išsipa- 
girioja. Žinovai tvirtina, . kad 
eilė ateis Airių kavai, kad ji su-; 
kelia vėžį kepenyse.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

$

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
PERKRAUSTYMA1

Aikštės autofnobiliams pastatyti

BUČERNĖ Ir GROSERNĖ

951 West 63rd St.

MYKOLAS ir REGINA SIM( ĮKAIČIAI

436-7878

*159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

Leidimai — Pilna apdraud* 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

■ Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

Tel. (813) 321-4200

Dr. V. Šimaitis, Silvija Krumplienė, Nijolė Skirpstūnienė, 
Raimundas Merkys, Petras Leipus 

ir Viktbras Šimaitis.

mirus,
žmonai Gražinai su šeinia, molinai Nancy bei arlimie- 
sienis reiškiame gilią užaojautą ir kartu liūdinrlc

MARTIN SANTOSKI

RESTORANAS

Chicago!

Lietuvių

Laidotuvių 

Direktorių 

Asoducijoi

Lietuvos Aidai”
Katė brazdžionytė

Programos vedėja

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

Visos laidos iš WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

SL Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p 
iš WTIS stoties, 1110 AM banga.

2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems lietuviams linki

PATS SKAITYK IR DAR KI-' J 
TUS PARAGINK SKAITYTI | 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS’* 1

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ 
visiems savo kostumeriams ir draugams Imki

1446 South 49th Ct. Cicero, UI. 60650
Thohe: OLympic 2-7529

Apdraustas perkraustymas 
iš įvairi y atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 
Visos programos iš W0PA, 

1490 kiL A. M.
Lietuvių kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vai ryto.

Vedėja — Aldona Daulcux 
Telef.: HEmlock 4-2413

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

» 649 EAST 162nd ST.
S South Holland, Illinois

Phone 264-2228

Šv. Velykų švenčių proga sveikiname 
Naujienų skaitytojus ir musų įstaigos 

rėmėjus.

REALTY

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

TRYS MOMRNiŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

*354 bo. HaLzšTED STREET Let i Ax d* 7T311

AMfiULANSO
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

2533 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

g : BUTKUS - VASAITIS
144'6‘iSo. 50th Avė, Cicero, AL TeL: OLympic 2-10W

PETRAS BIELIŪNAS
4348 So. CALIFORNIA A VE. TeL: LAfayette 3-3572

GEORGE F. RUDMINAS
3313 So. LITUANICA AVĖ. Tel: YArds 7-1133 - 113S

Linksmų Velykų švenčių linki savo 
klientams, draugams ir pažįstamiems

Telef.: 842-9559
3139 So. Halsted Street, Chicago, III.

STEPONAS C. LACK LR SŪNŪS
(LACKAWICZ)

2424 WEST 69th STREET REpublic 7-1213
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, Palo* HilL, HL 874-4411

PHILLIPS - LABANAUSKAS
3307 So. LTTUANICX AVE. Tel: YArdi 7-3401

Naujienos, Chicago. 8. HL Wednesday, April 15, 1981
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JAV TECHNOLOGIJA
WASI1LXGTON. 1973 me

tais iš Sovietų Sąjungos atvyko 
j JAV 10 lėktuvų specialistų 
susipažinti su didžiosiomis lėk
tuvų gamybos įmonėmis. Ja 
lankėsi ir žiūrėjo, kaip gamina 
mi sprausminiai lėktuvai — 717 

. Boeing, I)(MO McDonnellDoug- 
l?s ir 1011 Lockheed. Pahkuti-

- niais melais pabėgęs iš Sovietų 
šnipas pranešė ČIA, 

kad ekskursija, aplankiusi di
ldžiusias lėktuvų gamybos įmo

nes, dėvėjo specialius batus, su 
kuriais rinko metalo atraižas 
n io žemės.

Metalo atraižos buvo išanali
zuotos Maskvoje ir pagal jas bu
vo pastatytas pats didžiausias 
Sovietų lėktuvas Iliušin II 76T, 
kuris naudojamas kariuomenės ' 
transportacijai. šias žinias ČIA 
agentūra vėliau perdavė Kongre
so komitetui.

šiais - vizitais j JAV Sovietai 
surenka pačias naujausias tech
nologines žinias ir jas panaudo
ja pas save, girdamasi, kad jie 
tai išrado patys.

Šios technologijos naudojimas 
kelia Sovietų apsiginklavimą 
moderniškais ginklais ir verčia 
JAV vis daugiau didinti apsi
ginklavimą. Kiekvienais melais 
mes pasikeičiame su aukšto ly
gio jaunais Sovietų mokslinin
kais. čia atvykę, jie įstoja į mū
sų universitetus ir gilina siu-

Sąjungos

dijas technologijoj3. Mūsų nu- 
1 vykę mokslininkai gilina studi

jas humanitariniuose moksluo
se, kaip tai Sovietų mitologijoje 
r kamerinėje muzikoje.

Sovietų ambasada Washing
tone išleidžia keliolika milijonų 
dolerių, nufotografuodama apie 
SO (KH> kopijų, liečiančių tech
niku ir pranešimus apie įvairius 

! šradimus. Visa tai jie randa 
?rekybos departamente ir Xa- 

Į Jonaliniame Technikos infer- 
! macijos centre.

šimtus kartų per metus įvai
rūs Sovietų prekybininkai lan
ko įmones, kuriose gaminama Į 

i aukštos kokybės techninikiniai , 
inslrumetai. V. Klopianov ir VIa-, 
dimir Aleksandrov, aukšti So
vietų Sąjungos KG3 pareigūnai j 
Sovietų prekybos misijoje San 
Eranciske, sekė ir sužinojo, kaip 
gaminamas “Silicon Valley. Pa
gal GIA, taip moderniausi kom
piuteriai atsidūrė Sovietų Są
jungos rankose.

Pagal EBI raportus, apie 2,000 
iš 7,800 agentų dirba kontržval
gyboje pilną laiką, sekdami at
vykėlius iš Sovietų Sąjungas ir 
kitų Rytų satelitinių valstybių.

I)r. M. Costick, analizuoda
mas susidariusią būklę, prane
ša, kad Sovietams perkant iš 
JAV visus šiuos aukštos kvalifi
kacijos išradimus, reikėtij mo
kėti apie 100 bilijonų dolerių.

Dauguma technologijos, lie
čiančios Sov’etų raketas, gauta 

1 iš Bostono universitetu ir Co- 
, lumbia distrlkto. čia studijavo 
Kočev, kuris vėliau gržo į So
vietų Sąjungą. Kočevo įsigytos 
LW-S3 technikinės’žinios pagel
bėjo Sovietams pirmiesiems pa
leisti raketą į erdve.

Costick, liudydamas 
komitete, pareiškė: 
sinėjau buvusį Sovietų

Senato 
apklau-j 
agentąJ 

geologijos specialistą, kuris pa-*
reiškė, kad jis Ir Sovietų jūrų? 
personalas,, apmokytas Hobsto-Į 
na, padėjo Ssovietų povandeni-į 
niams' laivams įdėti kompiute-j 
rius. Tie garso instrumentai bu-i 
vo pirkti iš JAV geologiniams; 
tyrinėjimams. Pr.

’^-'Standard Federal Taupymo 
Bėm-dravėsicentre^ 4192 Archer, 
ir skyriuose — 2555 W. 47th St. 
ir-6141~Archer, lankysis Velykų 
kįšį^^^^įtndžidj 18 dieną nuo 

vidurdienio. Tėvų 
^šikirns; jis dalins 

.j penktadienį 
Įstaigo&;ų^$r^teęs.;-l<val. popiet. 
š^adi^Įį^^-noTinaliai.

namo karo veterano, kpt. Stasio 
Paulausko sutuoktuvės įvyks ge
gužės 17 dieną.

• Chicken Noodle Scup - Potato ‘ 
Salad - Cole Slaw - Egg Salad - ’ 
All Butter Pound Cake - German !

Husskutdhen Cake — Roust r 
Ee:f $3.99 lb. (Pr.) į

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

1 Mes kalbame lietuviškai. No
rime pirkti lietuviškas knygas, 
parašytas apie Lietuvą. Nuo 

j pirmadienio iki šeštadienio, 
I nuo 11 vai. rvto iki 7 vai. vak. 
i 4104 Archer Ave. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

SALVADORE POLICIJA 
ŽUDO CIVILIUS

WASHINGTON, D.C.— Vals

tybės departamentas pareiškė, 
kad praeitą savaitę įvyko susi-

— Chicagos Lietuvių Tarybos ; šaudymas tarp Salvadoro poli- 
met-nis susirinkimas įvyks ba- ' ęjjos įr civilių. Susirėmime žuvo 
landž’o 26 d. 2 vai. popiet Lie-• apįe 30 civilių. JAV vyriausybė 
tuvių Tautiniuose Namuose, 6422 ncturį jokių ryšių su civiliniais 
So. Kedzie Avė. valdžios atstovais. JAV padeda

— Dailininkės Vilijos Alek- Salvadoro kariuomenei gintis 
sandros Eivaitės meno darbų pa- J nuo maištininkų įsiveržimo iš 
rodą atidaryta balandžio 7 d. ir ( kaim\-ninių valstybių, 
tęsis iki balandžio 19 d. “Gale
rija” patalpose. 744 N. Wells St- ■ smarkiai pakenkė Salvadoro vy- 
Balandžio 24 — gegužės 9 d. ten] riausybės pozicijai. JAV Vals- 
bus dail.' Rimvydo Cinkos dar- ' lybės pareigūnas pažymėjo; kad 
bu paroda. ‘L. Amerika sutinka padėti Salvado-

Šios nelaimės išaiškinimas

Momal, — P«rd«»lmu| . w Nanxl, ŽMni — 
R4AL ESTATE FOR SALS f REAL ESTATE FOR SALE

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

P17PRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentas
2212 W. Cermak Road Chicago, Ill. Tel. 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
> NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

TISŲ ROšIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

sveikinu Naujienas ir jose dirbarf^^ 
žmones. Naujienos mums būtmąf^įgĮ^ 
kalingos, tai visi privalome prię^te 
savo petį. Džiaugiuosi, kai Naugi^J 
piknike galiu sutikti daug draugte^ 
dabar, kai Naujienos turi sunkumiį,\^|

nutraukiu dalį pensijos,, kad tik® J 
dienraštis ir toliau eitų.

Elzbieta P e tkūna $■/.

VycS^^Lėfe irįspdėlyje-

dr. Ignas Urbonas, 
kųitū^a'|i.yk’reilis, kun. C. Aug-' 
lys.č-Įę^M^- .Leonas Zeremba iš- 
riųfcU^|>Šųhigų vienybės Čika- 
go^įš^^ties valdybą.

Buvusios Cicero tautinių 
šdkių mokytojos Viktorijos Re- 
meikytės ir skauto vyčio, Viet-

1:

c ro vyriausybei gintis nuo įsibro^
. - Dail. Juozo Sodaicio kury- ...^ het Lbaibap^aileslauja iri 
bos paroda ruošiama balandžio .^as^ kia tokius žiaurius poli| 
,24 — gegužės 3 d. Jaunimo, .3 . ... ... .1s 5 j vijos <ąr nacionalines gvardijos]
Centre. ■ '' '

;. .— Juozo Kapačinsko atsimi- 
ipjmai Spaudos Baruose, Chica^- 
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai j 
iliustruotas nuotraukomis, 216] 
psl., kaina $7, gaunamas Nau-J 
jiėnose. (Pr.) 1

— VERTINGIAUSIA DOVA
NA — lietuvio dailininko meno 
kūrinys. ČIURLIONIO GALE
RIJA, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, III. Telefonas — Mid-, 
land Savings darbo valandomis 
254-4470, kitu laiku 434-6155.

WE PLEASE APPETITES 
i AND BUDGETS, TOO!

SHARON’S DELI “PLUS”

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
j 20 m. Gražiai užlaikytas. Arti liga- 
•nines ir universiteto. $130)000.
; MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo- 
įmi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000. ,

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
150 pėdu sklypas. Brighton Parke. 
>$69,000. ‘

ŠIMAITIS REALTY
; Į elgesius ęaącš savo piliečius.

GENEROLAS PRATIMAMS 
PRAŠĖ TIKRŲ DUJŲ

FT. McČLELAN, Ala. (AP)
— Brigados generolas A. Wat 
son, cheminio karo mokyklos 

j viršininkas, pareiškė, kad jis
'■rx. z'v t ■» 1 a Y f t"

Notary Public
Insurance, Income Tai

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

3400 So. Halsted St.
523-1818

) 
. .j 

paprašė leidimo leisti naudoti]] 
tikras dujas darant pratimus su j] 
kareiviais. {{REIKIA PRIŽIŪRĖTI vvresnio

Generolas Watson nurc’dė. Įtamžiaus asmenį ir atlikti lengvą 
kad naudojimas dujų pakaitalų ynamų ruošos darbą Westchester 
pratimuose neduoda pilno su-Įipriemiestyje. Duodamas kamba- 
pratimo apie dujų karą. Karei- ’rys, maistas ir geras atlygini-

• vis galės pilnai naudotis turi-jlinas. Skambinti po 7:30 vai. vak.
Į momis priemonėmis tik tada, y 562-5583
j kai jis tikrame dujų kare busi]--------------------------------------- -
] pilnai pratimuose apmokytas. ijREIKALiNGA ŠEIMININKĖ GYVENI 
I Generolas nori naudoti prati-|>TI PRIE ŠEIMOS. Turės prižiūrėti 
muose šias duju rūšis: mirtinas m. berniuką ir rūpintis namų 

, - /-K • j:ruosa. Šiaurės vakarų priemiestis,nervų dujas GB, VX ir garsty- Į(Turi suprasti angliškai. $100.

HFLP WANTED — FEMALE
Darbininkip reikiž

LINKSMŲ IR LAIMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIU
linki visiems taupytojams ir geros valios lietuviams

ST. ANTHONY SAVINGS AND
LOAN ASSOCIATION
VALDYBA IR DIREKTORIAI

1447 S. 49 Court, Cicero, III. 60650
Telefonai: Priemiesčiams 656 6330, Miestui 242-4395

in South 660 - - Route 83 
Willow Brook, Ill.

Tel. 789-0777
JOSEPH F. GRI3AUSKAS, EXEC. SECRETARY

OFFICERS
BENNIE DIRŽIUS, President
DENNIS N. GRIBAUSKAS,

Vice President
ANT. A. BERNADIŠIUS, Treas.
JOSEPH F. GRIBAUSKAS,

DIRECTORS

ėių -dujas HD. ]!
Jis paprašė 5 milijonų dolerių J 

dvigubų sienų pastatui, kuris ] 
nepraleistų dujų j atmosferą. ;

Generolas nurodė, kad dujos]

Skambinti 438-1682
Tues, thru Fri. 9 a.m. til 6 p.mi

Sat. 8 a.m. til 5 p.m.
į Closed Sun. & Mon.

Everything Home-made!
Kugelis - Bacon Buns - Potato
Pancakes - Cheese & Strawberry nebus naudojamos pilno stipru- 
Blintzes - Pizza - Meat & Cheese mo, kad nelaimės atveju būtų 
Pierogi - Boneless White Fish - išvengta mirties. ‘ '

Į Southern Fried' Chicken - La-1 ' '   ----------——
sagna - Sauerkraut - Potato & PLATINKITE “NAUJIENAS’

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse 
rVEI^LS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
šleista knyga su legališkomn 
normomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
•739 South Halsted St., Chica

ILL. 60608. Kaina ?3.00.

JOSEPH BUTKUS. Asst. See.
HELEN P. RIKI IŽĄ, Controller 
SAULIUS MIKALII KAS,

Loan Officer
Attorney: PAUL S. ŽUMBĄKTS

ANTHONY A. BEGNADIŠIUS 
JOSEPH BUTKUS 
BENNIE DIRŽIUS , 
DENNIS N. GRIBAUSKAS 
JOSEPH F. GRIBAUSKAS 
DR. PETRAS KISIELIUS 
PAUL G. PUTRIM 
ANGELO TARTAGLIA

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą.
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avė.
Tel. 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

4645 So. ASHLAND AVE.
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio j 
apmušimai. a Staliaus darbai, _ce- į 

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING’S CONSTRUCTION
7152 So. Kadzie Avenua 

Tel. 776-8505

Ttūojamė ir !

' • . . r .* ■ - ’ ■ X- '• * " -s.

. •; 65^7žS/Talnian Avenue^ 
N* 60629 į :

Laikrodžiai Ir brangenybės
Pardavimas ir Taisymas 
2544 West 6<hh Street 
TeL REpublIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

F. NEDAS, 4059 Archer Avenua, 

Chicago, III. 60632. Tel- YA 7-5930

VELYKŲ PROGA SVEIKINAM
Naujienas, redakciją ir administraciją, 

SLA valdybą ir visus jos veikėjus.
Visi žinome, kad Naujienos mums visiems 
reikalingos, be jų nežinotumėm tiesos žo

džio, todėl visi privalome padėti 
dienrašti leisti. Pridedame $25.
Klemensas ir Elena Čižauskai

'iin m iiiiimiiii iiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiimiiinmi

'f Naujienoms reikalingas

SPAUSTUVĖS DARBININKAS

(Turi mokėti raides rinkti)
NEMOKANČIUS, BET DIRBTI NORINČIUS, 

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

G.M. <<X-AUTO” TURI
? TRUKUMŲ

I DETROIT (UPI). — General 
M o t or s be n drovės p i r m i n i nk as 
F. James McDonald sekmadienį 

j pareiškė, kad G.AL pagamintieji 
I automobiliai “X-Car” klasės yra 

su defektais. Lyginant juos su 
užsieniniais automobiliais X-car, 
ių kvalifikacija yra žemesnė.

Tai paaiškėjo, patikrinus kai 
kurias imo'ncs Michigane, gami
nančias tas automašinas. Rasta: 
prastai nudažyti, nesueina du
rys ir dar kai kurie trūkumai 
motorų l>ci elektros srityje.

Taip pat rasta trūkumų vai
ravimo sistemoje. GM pareigu 
nai pareiškė, kad jau pradėta, 
šiuos trūkumus atitaisvti.

* A yru grožis slypi ju pasi
ekimuose. (Jeanne Moreau)

DENTURE WEARERS
A major 

advancement €>

CUSHION GRIP
DENTURE ADHESIVE

one application he>Ms 
comfortably up to 4 days '

I___ I

i I M K U S
Motery Public

IMCOME TAX SERVICI
<259 S. Afaplevrciod. Tol. 254-745* 
Taip pit rtiroml vertimai, glminly 
iškvietimai, pildomi pilietybei pre* 

£ymii ir kiloki bl&nkeL

HOMHMERSPOUCT
F. Zxpoiis, A$cnl 
2208 yį W. 95 th St 
Evcrg. Park, HI. 
40642, - 424-1654

ADVOKATŲ DRAUGLTA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th St. 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-to« 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokat&t
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valando*: nuo 9 viL ryta 
iki 6 vaL rak. šeštadieni nuo 

0 vai. ryto iki 12 vaL d.
Ir pagal suaitarima.

Tci 776-5162 arba 776-5161
. 2649 Weat 63rd Street

Chicago, UI. 60621

< — Naujienos, Chicago, 8, Hl. Wednesday, April 15, 1981




