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SPĖJAMA, KAD PREZ. REAGANO BIUDŽETAS BUS PRIIMTAS
KONGRESAS Už JĮ BALSUOS ŠIĄ SAVAITĘ

WASHINGTON, D.C. — Pir- 
inadienį. prez. R. Reaganas Bal
tuosiuose Bumuose susitiko su 
pora tuzinų abejdjančių demo
kratų, ar balsuoti su' partijos 
bloku, ar palaikyti administra
cijos pristatytą ekonominį pla
ną? Juos visus prezidentas Įti
kino savo naudai. Vienas,-iš jų 
— atst.. Donald J. Albosta, de
mokratas iš Michigano, pareiškė 
Associated Press .koresponden
tui, kad jis sutiko remti admi
nistracijos pristatytą biudžetą 
bei ekonominį planą, kaf prez. 
Beaganas atkreipė dėmesį į jo 
skundą, kad Michigan valstija 
kenčia dėl neteisingo federali
nio sumų padalinimo bei pa
skirstymo ir pažadėjo tai pakb- 
reguo'ti.

• Už prez. Beagano biudžetą bei 
ekonomini .planą balsavimas 
prasidės šią; savaitę, galimai 
dar šiandien. Laikas;vrikia de
mokratų nenaudai. Atstovų Rū
mų pirmininkas-Thomas P. O’
Neill Jr. (D., Mass.) pirmadienį 
pareiškė, kad prez. Reaganas 
padarė iki šiol dar nebuvusio 
dydžio pastangas "savo progra
moms* pravesti ir'jąuĄl^ri pa
kankamai -balsų. Už demokratų 
pasiūlymus, jo apskąr^vimu, 
balsucrs tik 175 ĮstaĮ^į^lęįdė- 
jai, gi laimėjimui ręSk^;2*i-6 bal
sų. Jeigu visi resjįįrlikonai 'bal
suos už prez-.-iWagano .planą, 
tai jam priimti’reiktų tik -26 de
mokratų, tokių, atrodo,jau 
dabar yra.-• ■ ' ė i '

Tuo' tarpu atst. Pliil . Gramrn 
(D., Tekąs) ir atst. 'DelberĘL. 
Lattasy respublikonas iš-: Ohio, 
įnešė biudžetan pataisas, fino
mis išlaidos sumažinamos nu
braukiant dar $6. bilijonus, bet 
paliekamos kai kurios socialinės 
programos. Jie sako, kad jų pro
jektas bus priimtas 40 balsų 
dauguma. Planą remia juodieji 
Atstovų Rymų nariai.

— Britanijos sosto įpėdinis 
princas Charles baigė vizitą 
JAV-se, Jį priėmė prezidentas 
Reaganas. Princas lankė muzie
jus, dalyvavo anglikonų pamal
dose. JAV jis užbaigė šešių sa
vaičių kelidnę po pasaulį. Lie
pos- 29 dieną "bus jo sutuoktu-/ 
vės .su lady Diana Spencer.

Pravdoje tilpo -straipsnis, 
kuriame rašoma, kad Amerikos 
agentai pasikėsino prieš Indijos 
premjerės Indiros Gandhi gyvy
bei sugadindami jos lėktuvą. 
JAV '■ įteikė Sovietų Sąjungai 
protestą.

MIESTAI EIKVOJA 
FEDERALINĘ PAŠALPĄ

WASHINGTON (UPI).—Wis
consin demokratas senatorius 
William Proxmire paskelbė Gen
eral Accounting įstaigos rapor
tą, kuriame nurc'doma, kad fe
deralinė $240 milijonų garanti
ja miestų atnaujniimui yra su
naudojama visai ne tiems tiks
lams, dažnai visai nereikalin
giems. Jie panaudojami net to
kiems dalykams, kaip čiuožyklų 
ir teatrų įrengimui, taip pat mu
zikos pamokoms. į

Virš bilijono dolerių, skirtų 
atnaujinimui, sunaudota garažų 
statybai, saulės vonių įrengi
mams ir šaldytuvams.

NUTEISTAS 75 METAMS 
Už VAIKŲ GROBIMĄ

CHICAGO, Ill. — Pirmądienį. 
Kriminaliniams 'f'eismė' tėisėjas 
Maurice -Pompey nubaudė 25 m. 
Earl Ray Uttęr iš 2900 So. Pop
lar St., už trijų vaikų pagrobi
mą Bridgeproto apylinkėje ir jų 
nuskriaųdimą lytiniai. Jis gavo 
75 me^xkalejimo.

PernaPspili^^l d. jiO^t^Š 
bė 6'; m. mergaitę, o lapkričio 
14 d. ,-—-7 ni. bemistą ir 5 m. 
jo sdserį,^ginančius į^Vautųvę. 
Visi jie buvb’lytihiai išgęieyar- 
tauti ir paloti nuogi šaltyje nž- 

: kimštomis ^urnomis, ir suristo
mis rankomis! . . > /

Įtariamasis prisipažino pada
ręs šjuo$:<huo'sjkaltimus, norėda
mas j'asti draugų-,- kurie jį my
lėtų. X

PAKEISTAS INFORMA
CIJOS AKTAS

WASHINGTON, D.C. — ;Te*i- 
sigumo sekretorius, generalinis 
prokuroras William F. Smith 
pirmadienį apribojo Informaci
jos aktą, leisdamas valdžic’s 
įstaigoms savo pranešimuose 
nutylėti slaptus dalykus. Jeigu 
spaudos agentūra norėtų pilnų 
žinių, reikia turėti užtikrinimą, 
kad nepadarą nemalonumų jų 
paskelbimas. . ,
jEet gi Smith įspėjo, kad nu 

.^Įėjimai neslėptų korupcijos, 
’-'apgaulės, išeikvojimų ir kitų 
blogų darbų.

. .. .......................................... .............

KALENDORfiLIS

Gegužės 6; Lucijus, Gaiva, 
Baltuolis, Rotautas.

Saulė teka 5:41,feklžiasi 7j54._;
Oras drėgnas, gali lyti, __

Jack Butgėss, trečios kartos 
lietuvis, prezidento Reagano 
parinktas etninių, jų tarpe 
ir lietuviškų, reikalų pala 

. Tėju, dirbančiu Elizabeth 
Dole priežiūroje.

Chicagos Lietuvių Tarybos pirmininkė ;ĖĮphrosine Mikužiūlė pradeda ALTo konferen
ciją. Iš kairės sėdi: ALTo pirmininkai d£ Kazys Šidlauskas, vicepirm. Mykolas Prane
vičius, Lietuvos generalinė konsule Juzė Daužvardianė ir Chicagos Tarybos skyriaus 
sekretorius J. Mankus. (Martyno Nagio nuotrauka)

Sąjungos valstybių at- 
apie galimą atominių 
sumažinimą Europoje, 
valdžia reikalauja pasi- 
šiam reikalui aptarti,

BOLIVIJOJE MAKTLNINKAI BUVO PAGROBĖ NATŪRALIU DUJU DIRBTUVĘ
REIKALAVO, KAD PASITRAUKTU NE TIK KRAŠTO

PREZIDENTAS, BET IR VYRIAUSATBĖ '

Bolivija. — Gerai 
'^fnklūdta maištininkų grupė pąA 
grobė Occidental Petroleum Co. 
natūralių dujų dirbtuvę, reika
laujam?,'kad tuojau pasitrauk- 
tų/dabartinis Bolivijos preziden
tas, generolas Luis Garcia Meza 
ir atsistatydintų visas kabinetas. 
Jeigu prezidentas neatsistaly- 
dins, tai maištininkai išsprog
dins visa dirbtuvę.

Tai būtų buvęs nemažas smū
gis visam kraštui, nes dirbtuvėj 
ir netoli esančių naftos versmių 
ekonominė svarba yra labai di
delė. Prezidentas Garcia Meza 
vTsai' nesirengė atsistatydinta 
Jis pasiuntė į tą sritį gerai gink
luota kariuomenės dalinį. Karo 
vadovybės įsakymas uždraudė 
maištininkams žaloti įrengimus 
arba pakenkti pramonei. Nusi
žengusieji šiam įsakymui būtų 
baudžiami vietdje.

Versmių sritį ir dirbtuvę bu
vo pagrobę dešinieji falangistai, 
kurie praeitais melais padėjo 
generolui Garcia Meza įvykdyti 
perversmą ir nuversti valdžią.

Maištininkai, kurie apkaltino 
dabartinę vyriausybę neveiklu
mu sprendžiant krašto proble 
mas, sutiko pasiduot?, kai jiems 
buvo užtikrinta, kad galės per 
sikelti nebaudžiami į Paragvajų 
kaip tremtiniai.

FEODORFEODORENKA 
GRĮŽTA RUSIJON

NEW HAVEN, Conn. — Feo
dor Feodorenka; sulaukęs 75 m. 
amžiaus, pareiškė Federalinės 
valdžios pareigūnams, kad jis 

i nori grįžti į Rusiją, vykti į Uk-- 
Į rriną ir paskutines savo gy.vę- 
t nimo dienas pagyventi su^savų 
žmona ir dviem sūnumis/ jeigu 
jie dar gyvi. ■ .. \

Feodorenka ramiai gyveno .ir 
dirbo, bet praeitais metais pra^ 
dėjo jį tąsyti 'po teismus, neva 
jis buvęs Trėblinkos stovykloje 
sargas ir kalinius-žudęs.

< I-'ebdorcĄka buv^) paimtas So
vietų karįu%!inęnėh. Nenorėda
mas’ ičpvbtt’-$rriėxš ;vąięlėci'&s; jis 
pateko j vokiečių nelaisvę, šie 
pasiuntė: jį į Treblinka ir liepė 
eiti sargo pareigas. Jis^ nieko

JAPONAI PAGAVO 
BRANGIAUSIĄ ŽUVĮ

TOKIJO, Japonija. — Du ja
ponai žvejai ištraukė $738,720 
vertės “žuvį”. Broliai Akio 1 la- 
mamoto, 52 metų amžiaus, ir 
Sačitaka, 47 m., 1978 metų ge
gužės 3 dieną, žvejodami paste
bėjo, kad jūroje plūduriuoja 
padanga. Jie priėjo prie jos, pri
sitraukė prie valties ir vėliau 
įkėlė. Padangos viduje' buvd 
keli aukso lydiniai. Jie viską at
raišiojo ir grįžo į uostą. '■ ■ • ■■

Būdami geri Jjudistąr ir tčį-j- 
singi žmonės, jfė įplaukė į šflnfi-' ne'nlišot^šHr •niėkanf-hIėk'<>blG!- 
rto’sęki uostą ir policijai parodė 1 go nepądaręs.
savo radinį. Tai bu<o 95 svarai. ’ kad iis bus nmh,0.
aukso. Radinys kelis kartus bu
vo paskelbtas jūros reikalus lie
čiančioje spaudoje, bet niekas 
neatsiliepė. Manoma, jog tai bū
ta spekuliantų darbas. ’

Praėjus trims metams ir savi
ninkui neatsiliepus, tai teismas 
žvejus pripažino aukso savinin
kais. Jie gavo $738,720, kiek ta
da Hong Konge buvo vertas jo 
radinys.

Manoma, kad jis bus perduo- 
| tas rusams ir išvežtas į Ukrai- 
| na. Ar jis turės progos pagyventi 
su savaisiais, tai dar neaišku. 
Jam nusibodę tardymai. Jis pats 
prašo leisti grįžti pas savus.

LENKAI MINĖJO SENĄ 
KONSTITUCIJĄ

VARŠUVA. — Komunistinė
vyriausybė praeitąI Lenkijos

•' sskmadienį minėjo' pirmąją len
kų demokratinę Konstituciją, 
priimtą 1791 metais. /Anksčiau 

• lenkai visuomet minėdavo gegu- 
i žės 3 dienos Konstitucijos su

VĖL TIKRINO CIGARETES

WASHINGTON, D.C. (UPI)— 
Federalinė Prekybos komisija 
pirmadienį pranešė, kad Carl
ton, ILnson & Hedges ir Tarey- 
ton gamybos cigaretės turi ma
žiausią smalos, nikotino ir ang- 
’ies dvideginio nuošimtį.

Taip pat kitose 187 cigarečių 
rūšyse rasta šių dalykų mažiau, 
negu prieš metus. 125 cigarečių 
rūšyse smalos rasta tik 15 mili-

GVATEMALA GAUS 
<JAV PARAMĄ

WASHINGTON, D.C.— Vals-
lybės sekretoriaus padėjėjas | kaj.tį, bet komunistinė Lenkijos 
John A. Bushnell pareiškė Se
nato komitetui, kad Gvatemalos 
vyriausybė gaus JAV paramą.
Į Gvatemalą nelegaliai privažia
vo didokas skaičius Kubdje ap
mokytų “revoliucionierių”, ku
rie čia ruošia neramumus. Pra
džioje Gvatemalos . vyriausybė 
į tai nekreipė didesnio dėmesio, 
bet kai pradėjo geriau konlro-

| valdžia buvo uždraudusi tą 
šventę minėti. Dabartinės ko
munistinės valdžios nutarimas 
leisti minėti senos Konstitucijos 
sukaktį ir dar kelių vyriausybės 
pareigūnų dalyvavimas iškilmė
se nustebino daugelį lenkų ir 
diplomatų.

Tvirtinama, kad lenkų kariuo
liuoti sienas, tai kubiečiai vieto- menės dauguma paragino fy-

• • J —.2 _ -_ a g 4* i ♦'ll /“*?

gams ir kariams.
linių nusikaltimų.

Gvatemalai reikalingi malūn-

riausybę minėti Kdnstitucijos 
sukaktį. .

grąmų, j?i tiek smalos pernai j spami&i ir modernūs šautuvai, temala gaudavo JAA paramą, 
buvo tik 103 rūšyse. Panašiai'kad galėtų vykusiai pasipriešin- bet nuo 1977 metų ta parama

. 0^01-f- : - -i r.tlčjittjrovėttiftM. Ankščiau Gva- buvo nutraukta. yrasta ir nikotino

TARSIS APIE ATOMO GINKLU MAŽINIMĄ EUROPOJE
VOKIETIJA, DANIJA, OLANDIJA VERČIA JAV PRA

DĖTI PASITARIMUS SU SOVIETŲ SĄJUNGA
ROMA, Italija. — Valstybės 

sekretorius Aleksandras Haig 
sukviestiems užsienio reikalu 
ministeriarns aiškiai pasakė, 
kad jis nori pasitarti su šiaurės 
Atlanto 
stovais 
ginklu 
Sovietu 
tarimo
bet prez. Reaganas nenori pra
dėti jokių derybų su Sovietų 
Sąjunga, kol klausimas nebus 
išaiškintas su sąjungininkais.

Paaiškėjo, kad kelios Vakarų 
Europos valstybės pačios krei
pėsi j JAV, prašydamos, kad 
jos galimai greičiau pradėtų pa
sitarimus šu Sovietų Sąjunga. 
Vakarų Europos valstybės gali 
tartis su Sovietų Sąjunga, bet 
atomo' srityje jos mažai ką ga 
lėtų nuspręsti. Jos atomo bombų 
nebebiri, -mažai ką ^ęali susitarti 
su Sovietų Sąjunga. Jos gali tik 
priimti Sovietų vyriausybės pa
diktuotas sąlygas, ar jas at
mesti.

Vakarų : Vokietija. Belgija-, 
Olandija ir" Italija patarė JAV 
galimai greičiau pradėti' pasita 
t'imūš^sų^Sovietų Sąjunga, nes 
dabar, Sovietų valdžia neduodi 
jomsTamybes. Sekretorius Haig • 
inf^jwayo\ŠJiisirinkusiiis apie pa i 
siiatirnų ^pęršpeklyvas. Dabartį- j 
m’u* fnetų ąkarų Europą gina j 
JAV karjtfoinėnė, turinti atome 
Kinuo|es rusams sustabdyti.' 
Pracfėįus, 'pasitarimus atomo- 
ginklams sumažinti, teks suma- j 
•žinti ir amerikiečių turimus 
atomo ginklus • Europoje arba 
:juc^» artitraukti toliau nuo Sovie
tų sienos. Reikės nustatyti riLas,

kas gins tas sienas, kurių nega
lės ginti atominiai ginklai.

Jeigu bus paliktos zonos be 
atomo ginklų apsaugos, tai ko
kio dydžio tos sienos bus ir kaip 
bus tos sienos kontroliuojamos, 
šie klausimai turėtų būti nuo
dugniai atparti Bomoje vykstan
čioje konferencijoje. JAV gali 
atšaukti atomo ginklus iš visos 
Europos, bet vargu Vakarų Eu
ropos valstybės norėtų likti be 
Amerikos atomo- protekcijos.

Sekr. Haig pranešė 15 valsty
bių užsienio reikalų ministe- 
riams, kad prez. Reaganas pa
siuntė Brežnevui ilgą ranka ra
šytą laišką. Tame laiške prezi
dentas aiškina savo pažiūras 
apie sutartis atomo ginklų kon
trolei. Bet prezidentas turėjo 
gaivoje šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybes. Jis nori patirti są
junginių valstybių nuomorę 
saugumo ir gynimo reikalu.

Prezidento laiško turinys su
važiavusiems ministeriarns ne
atpasakotas. Bet suvažiavusiems 
pasakyta, kad panašų laišką L. 
Brežnevas parašė prez. Reaga- 
mii. Brežnevas, norįs 'Rytų Ir 
Vakarų santykius'-’pagerinti. 
S kretorius Haig taip pat pasa
kė, jog rugsėjo riiėnesį atominių 
ginklų kontrolės reikalu jis tu
rės progos pasimatyti ir pasi
tarti su A. Gromvka.'

Vaclovas Ot rak as su žmo
na ir sūnėnu įlipo į laukams dul
kinti lėktuvėlį, nuskrido Vokie
tijon ir‘atsisakė grįžti į Čeko
slovakiją. . ■

laiš. Taip pat reikia nustatyti,

—.Belfaste mirusio B. Sands 
motina prašė jo pritarėjus ne
kelti riaušių.

Romoje pirmadienį prasidėjo šiaurės Atlanto Sąjun
gos valstybių užsienio reikalų ministerių konferen
cija. Sekretdrius Aleksandras Haig Romoje tariasi 

riuo praėito šeštadienio.



DAKTARIŠKI PATARIMAI

H MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto RIMAS NERIMAVICIUS

— Liaukis gėręs alų, vyną 
Ir kitokius trunkelius;
Būk lietuvis, šaunus vyras. 
Pasuk j naujus kelius.

AUGUSTAS TAMALICN’AS Neapkrauki savo pilvą 
Storu sluoksniu lašinių; 
Nekirsk dešrų, cepelinų 
Ir kitų riebių kepsnių.

(ill’MOBESKA)

Norėdamas pabėgti nuo per i Stebėjau juos susidomėjęs. | 
iiein įsiėdusies civilizacijos, iš-j Neabejojau: mano akyse gimsta 
vykau atostogauti pas gimines i naujas žodis, kuris — kas žįno? I 
įykaimą. čia, maniau, bent pail-H galbūt greitai taps pripažin-1 
sėsiu nuo visų intelektualinių I ta norma.
-paistalų!

Pirmomis atostogų dienomis pirmasis, 
taip ir buvo. O paskui į tą patį 
kaimą pas savo tėvukus atvyko 
kalbininkas ir atsivežė du kole
gas, taip pat lingvistus.

Grįžtate į pirmykščių žmo
nių būvį! — padariau jiems 
draugiškumo vizitą, 
susilieti su gamta?

Kalbininkai patvirtino, 
taip ir yra, o vėliau, kadangi

Pasitenkink natūraliais 
Vaisių sulčių gėralais, 
Išrūgom arba maslionkom, 
O ne kokiais birzgalais.

— Tegul jūsų stalai lūžta 
Kiaulpienių lapais žaliais, 
Ar vištienos buljonais 
Ir kopūstais maistingais.

Kirsk bananus, baravykus,.
Nesismardink tabaku — 
Ir išvilksi čeverykus 
Iki metų dar kitų.

Eureka! — staiga suklykė 
Koks svarbiausias 

veiksmas tame žaidime? Spy-ri- 
mas! Siūlau žaidimą pavadinti 
SPIRDALU!

— Hm, — numykė abu, bet 
jų akyse įsžiebė pavydo lieps
nelės. — Spirdalas, spirdalas...

Mėginate i Neblogai! Bet kaip tada vadinti 
Į futbolininką: SPIRDALINTNKU 

kad‘ar SPIRDALISTU?
— Jokių “istų”! Ne mūsiška 

buvo karštoka, pasiūlė eiti ir iš-Į galūnė. SP1RDZIUS, ir viskas!
Visi ėmė ginčytis, gestikuliuo

ti rankomis ir aiškintis 
darybą, o aš klausiausi 
čiau, kad kvailėjų.

Baikite ginčytis! 
žaidžiame spirdalą, — : 
riau.

— Aha! — nudžiugo spirdalo 
kūrėjas. — Ką aš sakiau? šis 
žodis jau prigijo šnekamojoje 
kalboje. Grįžęs iš kaimo, būtinai 

’ pateiksiu svarstyti šį atitikmenį.
Išvarginti ginčų, jo oponentai

Taip pat du

Maniau. kad 
apsirikau, 
(arė vienas.

žodžio 
ir jau-

Geriau 
neištvė-

simaudyti ežere. Aš sutikau.
Mano nauji pažįstami, nors iri 

pagyvenę žmo’nės, turbūt mėgo! 
sportuoti. Jie pasiėmė guminį, 
sviedinį, ir netrukus du prieš du j 
mes sužaidėme vandensvydį. ;

. Kai sužvarbę išlipome iš van 
dens, kalbininkams pasiūliau 
sužaisti futbolą, 
prieš du.

Jie susižvalgė.
■ pagailo kojų, bet

— Pažaisti.
galima. Kodėl ne? Bet pirma; numojo rankomis, o paskui mes 
reikia išsiaiškinti, kaip tą žai-■ sužaidėme spirdalą, nuolat šū

kaliodami: “Ei tu, spirdžiau! 
Tau ne spirdalą žaisti, o dirbti 
medkirčiu! Spirdžius atsirado!” 

Visa laimė, mąsčiau žaisda
mas, jog tie trys garbūs vyrai 
dar nepagalvojo apie tenisą! 
Įdomu, koki atitikmenį jie ras
tų LAWN TENNIS žaidimui?

! Nejaugi pakrikštytų jį ATMUš-

.dima derėtu vadinti. Futbolas;
— svetimžodis! ;

— Iš tikrųjų, — tarė antras, j
— tą prakeiktą “futbolą” kaž
kaip pražiopsojome ir nesuku-’ 
rė mūsiško atitikmens, štai žai-1 
dėme vandensvydi, kurį anks-;
čiau vadinome vaterpolu, volei- 
bolui jau seniai surastas žodis

’Tinklinis', basketbdlui — “krep- J TINI U ? Nežinau, nežinau...
šinis”, o futbolą pamiršom. ; šiaip ar taip, o kitądien, anks- 

” Kalbininkai susimąstė. Vienas ti rytą, aš patyliukais atsisveiki- 
■'priminė, kad FOOTBALL yra i
angliškas žodis, kitas pasakė, 
kad FOOT reiškia koją arba pė- 
dą> o trecias atkreipė dėmesį, 
kad BALL mūsiškai yra sviedi
nys, ir pasiūlė i tatai labiausiai 
atsžvelgti kuriant ekvivalentą.

— Ekvivalentas — irgi ne mū- Į 
siškai! - pirmasis perspėjo tre-l

‘čiąjį. - Trumpiau tariant, ku- į 
.riant “futbolo“ atitikmenį, būti
na žodį susieti su veiksmu. KO- 
JADAl’ŽIS ar PRDADAIŽIS 
netinka, nes galima suprasti ir 
Jdtaip. kaip kojų arba pėdų dau- . 
JJ’toją.

- () jeigu SVIED1NKOJ1S?! j
- — savinosi naujadaro sukūrimo Į 
‘prioritetą antrasis, bet jo kole-į 
*gos užprotestavo.

— Netinka! Jau geriau KOJA- j 
•FSVIE1)IS arba K( UASPYBIS. i

Antrasis susiraukė. Valandėle 
visi nuščiuvo, žvelgė i dangų ir 
murmėjo beprasmius žodžius: 

’jSVIEDPEDIS. p ė I) SVIEDIS, 
-SPYRIAKOJIS...

— Kad nereiktų tualetan 
Per dažnai bėginėti, 
Pep to Bismol, o ne Cola, 
Tau galėtų tik padėti...

Vytautas Klausutis

DU PRIEŠ MINIĄ

Po vienos Bernard Shaw vei-Į 
kalo premjeros jis pakartotinai I 
net keletą kartų buvo iššaukia- 

' mas scendn ir jam buvo kelia-; 
mos milžiniškos ovacijos, tačiau, Į 
vis dėlto, publikoje atsirado 
vienas nepatenkintas žiūrovas, 
kuris ėmė švilpti ir garsiai rėk
ti. B. Shaw paprašė publiką nu
rimti, o kai mn:inlo, jis kreipėsi!

VILKAS IR LAPĖ

J

— Aš su tamstos nuomone su
tinku, bet ką mes dviese gali
me padaryti prieš tokią minią?)

KAIP VARTOTI VAISTUS? {

Molier buvo paklaustas, ar jis 
yra patenkintas savo gydytoju. Į

— Kodėl ne? — atsiliepė Mo-1 
lier. — Dažnai pasikalbame apie ! 
įvairias ligas. Gydytojas prira- ! 
šo man įvairių vaistų, bet aš jų 
niekad nevartoju ir todėl 
sveikas.

esunau su savo giminėmis ir pa
kluonėmis patraukiau atgal, i 
miestą. Vis tiek, masčiau, nuo 
civilizacijos niekur nepabėgsi! 
Net atkampiausioje vietelėje ne
stinga paistalų, jeigu ten susi
tinka keli intelektualai. Toks jau 
civilizacijos dėsnis! i - Taip gerbiamoji, buvome

(Iš Kalendoriaus, I kadaise, bet dabar ji už mane ’ 
redakt. St. Prakapas) j net dvylika metų jaunesnė.

MOTERIS

— Ponas daktare, jūs ir jūsų 
sesuo esate dvynukai, ar ne 
tiesa ?

Taip gerbiamoji
I kadaise, be

— Tai ko daugiau reikia, te- 
ve?

— Kai gerai privalgiau dešrų J 
su kopūstais, tušytos jautienos,

Lapė, prisirijusi paukštienos 24
Ir dal| atidėjus kitai dienai, 
Po šieno kupeta sau snaust pradėjo. 
Štai žiūri, vilkas atskubėjo.
“Koks vargas”, sako jis, “visur aš slankinėjau, 
Bet net kaulo niekur nelaimėjau.
Šunys pikti, piemuo nesnaudžia, 
Likimas mane sunkiai baudžia.
Mane taip kankina nuovargis ir alkis, 
Kad tuoj nors imk ir karkis”.
— “Nejaugi jau taip blogai?
Gerai, kad mane suradai”,
Lapė kalba jam suktai.
“Aš tau galiu mielai padėti 
Ir nesu linkus pavydėti.
Ar nepanorėsi šieno paragaut?
Štai kupeta; aš galiu tau patarnaut”.
(Lapė apie paukštienos atsargą tylėjo.) 
Vilkas šnairai Į šieną pažiūrėjo, 
Nes tiktai mėsos jisai norėjo.
Kadangi šieno jis nemėgo,
Tai be pietų namo parbėgo.

* * *

Jei mums kas nors visai nereikalinga,
Mes dovanojam nuduodami, kad tas labai vertinga-

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

— Labas, tėye! Atrodai nusi
minęs.

— Kaip nebusi nusiminęs, kad 
stumdo...

— Kas tave gali stumdyti? | tada |mano nuotaika pasitaisė, 
Juk generolas esi.

— Vieną vakarą 
klube vienas ponas 
klausė:

— Seneli, gal norėtum pasi-1 
linksminti?

— Toks klausimas mane pa
gundė, Sakaus kas gi nenori pa- 
silinksrnihti? Jis pasiūlė ir aš 
nusipirkau bilietą Į vieno klu
bo banketą.

— Tai labai gerai padarei, tė-

Magaryčios

ve.

Andriejaus 
mane pa-

Mada, Maiki, mada...
Sakyk, kokia.ten buvo ma- 1

da?
— Matai, nuėjau į klubo ban

ketą. Sėdu prie vieno stalo, ma
ne vienas ponas klausia:

--- Kur tavo stalas? Šitas 
stalas yra mūsų, — jis sako.

— Savo stalo aš neatsinešiau.
Tada jie pridūrė:

— Tai atsinešk.. -
— Tai nesusipratimas, tėve. 

Stalus dabar reikia užsisakyti, 
taip, kaip restoranuose daro.

— Seniau, Maiki, tokiu kvai
lysčių nedarydavo^ Atsisėdi ten.

j kur yra vietos. Susipažįsti su nueiti. Nesigailėsi. 
’ naujais žmonėmis* o dabar, — 

šeimynėlės, matai, stalo kitiems 
neužleidžia.

— Tai kaip pasibaigė tavo is
torija, tėve? *

— Laukan neišmetė todėl, kad 
buvo geras klubo šeimininkas 
p. P. B. Jis aplakstė visus stalus 
ir surado man vietą atsisėsti vie
noje kertelėje, toli nuo garbin
gųjų svečių. -

—Tamsta labai nervingas,—konstatuoja daktaras. 1
— Tatai pareina nuo meškeriojimo. — aišknasi pa

cientas.
— Bet gi meškeriojimas nervus ramina.

-— Tik ne man. Aš meškerioju be leidimo.

EGZAMINAI

prad

bute-

kokio

net pašokti užsimaniau.
— Buvai patenkintas?
— Ir dar kaip! Griebiau vieną 

grakščią našliukę, šokti, tai net 
salės grindys lingavo. Kai mu
zika sustojo, visi mums paplojo.

i O pirmininkas per mikrofoną 
mane pristatė publika^ kaip ge
nerolą. Tada vieria ponia prise
gė man baltą gėlę.

— Matai, tėve, susilaukei šil
to priėmimo. Buvo bloga 
džia, bet gera pabaiga-

— Vienas ponas atnešė 
liuką linksmosios.

— Tai pasakyk, tėve, 
klubo bankete buvai?

— Ogi Zarasiškių klubo. Tu 
matytum, kaip jie vaišina. Val
gyk, nors plyšk, tiktai už dešimt J 
dolerių bilietą. Ogi kiek fantų 
laimėjimui — 'piramidės prista
tytos!

— Na, ar tu, tėve, ką nors iš- 
laimėjai? I

— Laimėjau net du butelius | 
«. linksmosios. Ura, Maiki! Eisiu j 

ir kitą.kartą į Zarasiškių klubo 
banketą. Patariu ir tau Maikuti,

t Filosofai teigia, kad žmo- 
: gus turi tris vardus: vieną iš 
• tėvų, antrą nuo pasaulio, o tre

čią suteikia jam jo darbai ir pas
tarasis užrašomas į gyvenimo 
knygą.

e Artistė Maud Adams kiek 
galėdama guodžia ir globoja blo
gos išvaizdos jaunas mergaites. 
Ji paaiškino Mike Douglas tele
vizijos programoje: <cAš kadaise 
atrodžiau juokingai. Apskritai, 
modeliai ar panašūs į juos, iš
auga aukšti, bet laibi. Bet tai

; nėra idealios pagal daugumos 
r 
1

— Kentucky valstijoje mote
rys negali pasiroelyti keliuose 
maudymosi kostiumuose, jei jos 
nesineša lazdos.

— Kansas valstijoje negalima 
sekmadienį valgyti gyvačių.

— North Carolinoje negalima 
drambliais arti . žemės.

3 Šias magaryčias užbaikime 
Brolio Zū eilėgaliu apie kapito
ną, atspausdintu Mū^^Vyčio 
Žiemos numeryje: į

AČIŪ tau, rni’^Šfžmonele, 'M 
Kad išleidai šį tipelį . ; 
Į žemyną papuasų: 'Y 
Tegu ten atleidžia dvasią, 
Tegu brolius jis pamyli 
(kas link sesių — tegu tyli), 
O sugrįžęs tiestų kairę, 
Tvertų Sąjūdžio vėl vairą 
Įkinkytų vėl štabistus — 
Tuos nenaudas karjeristus, 
kurie žvalgos vien medalių, 
O nedirba, po paralių!

Siga Pasilytė

MASAŽISTAS

— Gerai, tėve, eisiu ir aš, — 
abu kartu.

— Klubą reikia paremti todėl, 
kad Zarasiškių klubas paremia 
naudingus darbus, žodžiu, mū
sų spaudą, Lietuvos laisvinimo 
veiksnius, lietuvišką radiją, ir 
kitus gerus darbus.

— Gerai sakai, tėve. Tai lik 
sveikas.

— Iki kito karto. Maiki.

berniukų galvoseną- Kai kurios 
kūno dalys auga greičiau už ki
tas. Mano augo vis ne tos, ku
rioms reikėtų augti”.

• Važinėjant po Ameriką, ge
ra žinoti:

—■■ Portlande negalima viešo
se poilsio vietose važinėtis ra
tukais.

— Ką masažistas iš tikrųjų da
ro? — paklausė pirmą kartą vo
nią su masažu Hot Springse už
sisakiusi poniutė, vonią čia jau 
ėmusios draugės.

— Masažisto darbas yra toks, 
už kurį kitokiose aplinkybėse 
jis gautų per nagus, — paaiški
no žinančioji.

Rūpestis

— Na, vaikai, šiandien švariai 
nusiplaukite rankas, ateis dėdė.

— Mamyte, o jei jis neateis?
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Vienas profesorius labai spaus
davo studentus. Vieną kartą eg
zaminuodamas klausia:

— Pasakyk man* ar būtų su
laužyta vedybų teisė, jeigu aš 
paveržė:au iš tamstos merginą ir 
su ja gyvenčiau?

— Taip, pone profesoriau. — 
tsakė studentas.

•— čia jūs apsirikot. Kol ne
buvo vestuvių* tol negali būti 
kalbos apie teisių sulaužymą.

— Btū ji jau keturi metai, kaip 
apsivedusi su kitu.

* * * . ’
aukštas ar ilgas?

Kaitą Napolėoflas nepasiekė 
nusiimti save apsiaustą nuo pa
kabos, čia pat stovėjęs jauties 
karininkas šoktelėjo imperato
riui patarnauti.

Aš nuimsiu! imj>ci*aloriai). 
Esu aukštesnis, — pasakė kari
ninkas, nuimdamas apsiaustą.

— Tur būt, norėjai pasakyti 
ilgesnis, — šaliai pastebėjo im
peratorius.

NKPRAftfi IR NĖGAl’S

Neperseniausiai sutikau žmo
gų prie bažnyčios berenkant 
aukas.

— Na, kokiam tikslui dabai' 
kolekluoji? — paklausiau jo’.

— Ispanijos katalikams.
— Ar jie jūsų prašė?

Neprašė* už lai ir surink
tų aukų negaus.

KNARKIA PALIEPUS“

Viena gramofonų firma Ita
lijoje išleido į rinką plokšte, 
les, kuriose įrekorduotas ivai. 
rių miegančių vyrų knarki
mas. Plokšteles gausiai perka 
žmonos vyrų kurie tarnybos 
ir biznio reikalais dažnai turi 
iškeliauti, o jos pripArtusios 
prie savo vyro knarkimo, be 
jo negali miegoti. Pirkėjos ga
li plokšteles pasirinkti 
su labiausiai mėgiamą 
kimo diapazoną.

pagal| 
k na r-

— Kiaulė kūno sau nevalo. 
Purvo kūdfoj ji triumfuoja .Bet 
kodėl, kai gatvėj balos, kiaulė 
mašina važiuoja.

f.

ė .
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3 -Z.DETROITO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ CENTRO 
VALDYBA PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS -

laimingųjų,
grįžo namo

Reikia manyti
namai vėl atgijo! vislia kit;

t ROMIAS KALANTA

GYVENIMO KAPRIZAI

• šv. Antano parapijos patalpose 
posėdžio metu pasiskirstė parei
gomis sekančiai: adv. Raimon
das S. Sakis — pirm., dr. Algis 
Barauskas — pirmas vicepinn., 
o kiti vicepirmininkai: adv. Al
girdas Ambrose, dr. Stefa Miš
kinienė, inž. Bernardas Briz- 
gys ir dr. Saulius šinioliūnas; 
teis. Stasys šimuliūnas -

Š.m. balandžio mėn. 28 dieną daug dovanų. Nemažai buvo ir 
kurle^opp tenkinti

ad Lietuvių ; 
or

ganizacija bando suruošti pa
rengimus; Jau užsakė salę Da
riaus-Girėno klubas gegužinei 
po stogu gegužės 17 d. Publika 
mielai laukiama.

sek-j Parengimuose svarbiausią ro 
retorius, Romas Macionls •— lę atlieka šeimininkės. Taigi, 
protokolų sekret., Petras Bliu-^reikia ir jas paminėti, šį darbš- 
džius — iždo sėkret, Antanas čių moterų būrį sudrro: šaulių 
Vaitėnas — Iždininkas, česvs moterų vadovė Angelė Bukšnie- 
Šadeika kartotekos ved., rnu-1 nė su talkininkėmis Stefan ’ja. 

Paulikiene, Alma Jociene, Dana 
žebraitiene, Gražina Valiukė- 
niene, Aldona Pauliukiūte, Ma-j 
rija Žilinskiene, . Emilija Lun- i 
giene, Marija Kinčienė, Vilija 
Teličenaitc ir Elena Bražiūni 
ne. Valdyba visoms talkini 
kėms nuoširdžiai dėkoja.

Įpusėjus vaišėms, atsirado ir j 
stambių auko'tojų “Pilėnų” sto-' 
vykios pagerinimui. Klemensas J 
Urbšailis oukojo $500, šauliui 
kapelionas kun. Kazimieras Si
maitis — $100, Alma ir Petras 
Jočiai — 25 dol.

Galima sakyti, kad gegužinė 
po stogu pasisekė labai gerai. 
Neskaitant aukų, parengimas 
turėjo gryno pelno $400. švytu-, 
rio Jūrų šaulių kp. vadovybė 
talkininkėms, talkininkams 
dovanų aukotojams pinigais 
daiktais, nuoširdžiai dėkoja. 

* *
Dažni LB-nės išpuoliai 

radijo bangomis

(Tęsinys)

, Pašauktas į vokiečių kuriuo- 
rrenę, L. tarnavo viename ar-

i rni os štabe. Prieš pat pabaigą 
’ jis buvo prieštankinių užtvarų 
‘ viršininku vieną miestą ginant.
* Miestą nuo su na kin nio apsau

goti buvo įsakyta užtvaras ap-į 
le*sti ir L. dvimačiu dūmė Elbės 
link. Ją padekęs. susiejo su ki
tais poilriu\ o po kiek laiko at- 
rėp-io/o rvuu tarkai ir suvarė 
visus nelaisvėn.

Iki lapkričio mėn. jis išbuvo 
vienoje stovvkloįe, kur iš 20,000 
belaisviu 17 000 buvo paleisti na- 

į mo. dike, bemaž vien karinin- 
buvo nugabenti traukiniais

zikąs Stasys Sližys — kultūros 
reikalams, Algirdas Valtiekaitis 
— laiškams ir propagandai, An
tanas Bukauskas — aukų rinki, 
vadovas; nariai — Vitalija Vaš
kelyje, Eugenija Bulotienė, Gra
žina Vaškelytė, Dana Žebrai tie- 
nė, Kazys Gogelis, Bronius Va
liukėnas, Povilas čečkus ir An
tanas Grinius.

Kadangi valdyba išrinkta iš 
22 narių, tai iš tų narių sudalyti 
šie komitetai: prie Pavergtų 
Tautų, Pabaltiečių, Informaci
jai ir Festivaliui.

Į Revizijos komisiją įeina An
tanas Norus, Vincas Tamošiū
nas ir Vincas Rinkevičius. Ko
mitetai atlieka savo darbus prie 
DLOC Valdybos.
r, . '. - * . *
t s;
Detroito švyturio Jūrų šauliu 
| gegužinė po stogu

? Gegužinė po stogu įvyko ba
landžio mėn. 26 d. Lietuvių na
muose. Diena . pasitaikė graži, 
publikos susirinko gausus būrys, 
apie 150 žmonių. Prie lengvos 
iš rekorderio' muzikos vyko vai
šės, kurias puikiai paruošė se
sės šaulės. Vaišinomės šiltais 
skaniais cepelinais, kugeliu, ba
landėliais, Įvairiais pyragais, už
sigerdami kavute. Buvo ir kitų 
gaivinančių gėrimėlių, kuriuos 
paruošė broliai šauliai švyturie- 
čjai, vadovaujant energingam 
įįrmininkui Broniui Valiukėnui, 
talkinant pavaduotojams Myko
lui Abariui ir Stepui Lungiui.
i Buvo laimėjimų stalas su

X1 i 
bei

Degančiom rankom jums da
linu

Kiekvienam po žariją, 
Nebijokit ištiesti delnų — 
Tegu žaizda neužgyja.

Kazys Bradūnas
Mes stovime prie paminklo

j to, kurio mirtis padarė jį išti-įrI 
Neperseniai LB entuziastingai Į siems šimtmečiams nemirtingu 

garsino maldas už Lenkiją, o da-Į mūsų tautoje.
bar jau skelbiama maldos diena I Nuo pat lopšio okupantas per 
birželiniams tremtiniams. Ge-i spaudą, mokyklas, radiją ir te- 
riau būtų, kad LB tais reikalais ] leviziją bruko į jo sąmonę Mas-
paliktų rūpintis Paballiečiu ko
mitetui, sudarytam iš estų, lie
tuvių ir latvių. Pabaltiečių ko- 
mietas jau daug metų tuo rei
kalu rūpinasi. Ar to dar nepa
kanka? Ant. Bukauskas

“NAUJIENOS” KIEKVIENO
DARBO ŽMOGAUS 

DRAUGAS IR BIČIULIS

kvos melus, bėt Romas girdėjo 
tik savo lietuviško kraujo ir sa
vo lietuviškos širdies balsą.

Liepsnos, kuriose sutirpo'mū
sų tautos herojus Romas Ka
lanta, tapo šviesiu vilties švy
turiu mūsų tautos naktyje.

Niekada negali mirti tauta, 
kuri išaugina jaunuolį, kuris sa
vo tėvynę brangina labiau už 
savo paties gyvybę. Mes susirin-

augščiausiąs taškas buvo dar ne; 
pasiektas. Jį pasiekė 1949 rm 
gruodžio 21 d., Stalino gimimo 
(ieną, kai į gretimą namelį at* 
vyko keli “sovdepijos” augšte 
eismo nariai, šie ‘"ponai” suda

rė keletą grupių ir per labai 
trumpą laiką, skirdami vienam 
žrpogųi nedaugiau penkių minu
čių, įiu^ei^ visus mirties baus
me, kuri čia pat buvo pakeista į 
25 metus sunkiųjų darbų kalėji
mo bausmę...

Kai kaprizas atrodė jau išsi
sėmė, jo ratas kažkodėl pradėjo 
vėl suktis, ir dargi atgal! Du 
mėnesiu po nuteisimo, L. ir dar 
100 žmonių, buvo aprengti, nes 
nuo gruodžio mėn. jie dėvėjo tik 
apatinėm kelnėm ir marškiniais, 
kovo mėn. “išlaikė” paskutinius 
tardymus, o balandžio pradžioje 
jie visi jau buvo... namie pas 
savuosius. Nors ir ilgai trukęs, 
šis paskutinysis gyvenimo kap
rizas pasibaigė dar gana laimin
gai. V. L.

kelio su plonu bituminiu viršų- 
i t'niu sluoksniu, kuris prie įpras 
I to rusiško susisiekimo, kurį su- 
‘ daro beveik vien sunkvežimiai.

gal išlaikytu 5-6 metus.
Po P. sekė kitas miestas O.. 

kur buvo statomas tiltas. Čia 
darbas buvo sunkesnis, nes svar 
blausios mašinos buvo žmogaus 
rankos. L. perėjo visą tilto sta?, 
tybos darbo stažą, nuo akmens 
skaldytojo iki matininko, gi svei
katos atžvilgiu buvo daugiausia 
netinkamas-..

Pagaliau. L. atsidūrė K. mies
te, kur vieną d.eną buvo nuo 
darbo paleistas ir naktį sunkve
žimiu nuvežtas atgal į O., pas 
“juodąjį”, paskutiniam tardy
mui. Tą pat naktį ištardytas, L. 
buvo pasodintas į daboblę, o 
paskum nuvežtas į vieną buv. 
dvarą, apgyventą pamišėliais. 
Ten 150 belaisvių buvo duotas 
atskiras namas.

Regis, kaprizo ratas jau nebe
galėjo daugiau suktis, tačiau,

‘sovdepiją”.

Traukinys, kuriuo važiavo L., 
vežė be 50 belaisvių, dar ir karo 
grobį: sofas, spirtas, kėdes, sta
lus, peilius ir šakutes, radijo 
aparatus, p’aninus, stiklą lan
gams, paveikslų rėmus ir daug 
kito ko, kas su tikru karo gro
biu mažai ką bendro teturėjo.

Per du mėnesiu buvo atvykta 
paskirton vieton. Stotis buvo 
vietinės NKVD pareigūnų ap
supta ir visi vagonai su rusais 
nuodugniai iškratyti, — rusų 
palydovai išėjo iš traukinio ne
šini nedidesnių ryšulėliu už be
laisvio. ..

P. mieste belaisvių buvo keli 
tūkstančiai, jie gyveno žemės 
bunkeriuose, o dirbo prie “au
tostrados” statybos, 6 m. pločio

Dr. JONAS BALYS

AR NAUDINGI LIETUVAI 
JALTOS SUSITARIMAI?

(Iš Kario)

Dr. Lecno Kriaučeliūno žodis 
prie R. Kalantos paminklo 

(Kalba pasakyta šių metų gegužės 3 dieną)

laisvės Lietuvai, Kalanta 
ko mums testamentą, kad mūsų! 
darbai, mūsų veikla ir visas mū- • 
sų gyvenimas būtų nepalauja- j 
mas šauksmas laisvės Lietuvai. 1 

Prisiminkime Jono - Biliūno 
alegorinę pasaką “Laimės žibu
rį”. Žmonės mirė, siekdami kai- į 

j no viršūnės — laimės Žiburio,} 
kad atneštų kitiems laimę. Jų; 
žuvimo vieta tapo istoriškuoju 
žmonių gyvenimo paminklu. 
Kasmet rinkosi žmonės prie to 
kalno, prisimindami ir pagerb
dami juos. j

Garbė šauliams, kurie, įvėr-J 
tindami didvyrišką Romo Ka
lantos pasiaukojimą pastatė jam 
paminklą, prie kurio renkasi su 
pagarba, pasižadėdami tęsti jo 
pradėtąją kovą ir šiomis iškil-'•

Romo Kalantos dvisią, raginan
čią mus kovai prieš pavergėją.

Pradžiuginkime šiandien Ro
mą Kalantą, esantį amžinybėje, 
skirstydamiesi nuo jo paminklo 
su nenumaldomai tebeskąmban-

pali-

sime Kalantos mirties dešimtme
tį. Bet ar galima matuoti de
šimtmečiais to žmogaus atmini
mą, kuris pelnė būti gyvu mūsų 
tautoje ištisais šimtmečiais.

Ir Kazys Bradūnas vėl sako:
Ir nesudegu
Pavirsdamas
Virš Kauno

do dvasia,
Nepasiekiama jokia
Romas Kalanta didvyriškai 

mirė. Jo dvasia, kaip to vėjo, 
skraijoja virš Kauno ir Nemu
no. Vėjo mes nematome, bet jį 
tik jaučiame. Taip jaučiame ir

čia liepsnose 
dulke pilka, — 
ir Nenumo skrai-

; t 
kulka.

mėmis laiko Romo Kalantos at- 
minimą gyvą.

u Nuo šio paminklo neškime Lie 
kome čia prie Romo Kalantos tuvos meilės ugnelę į mūsų jau- 
paminklo, kad ■ jo liepsnų karš-' nimo širdis, kad Amerikos pra- 
tis įžiebtų ir mūsų širdyse pana-’ bangos sriautas neužgesintų Lie
šią Lietuvos meilę. tuvos meilės liepsnų jų sieloje, čiu šūkiu širdy:

Mirties agonijoje šaukdamas* Ateinančiais metais mes šve- Laisves Lietuvai!

(Tęsinys)

Pravartu susipažinti, kaip bu
vo prieita prie Jaltos susitarimų 
ir kaip prie to ruošėsi JAV-bės. 
Netrukus prieš Jaltos konferen
ciją menkas valdininkėlis, John 
Hickerson, kuris buvo Valsty
bės departamento Europos rei-. 
kalų įstaigos direktoriaus pava
duotojas (tiktai!), paruošė if: 
1945.1.8 d. įteikė slaptą memo
randumą su savo rekomendaci
jomis tuometiniam Valstybės 
sekretoriui, kuriuo’ buvo be
reikšmis E. Slettinius, kaip rei
kėtų tvarkyti išvaduotą Europą. 
Tame memorandume tarp kitko 
rašoma: “Mes žinome, kad trys 
Baltijos valstybės vėl yra įjung
tos į Sovietų Sąjungą ir mes 
nieko negalime padaryti, kad tai 
pakeistume. Tai nėra klausimas, 
ar mums tai patinka; aš asme-' 
niškai to nemėgstu (“don’t like 
it”), tačiau pripažįstu, kad ir 
Sovietų- vyriausybė ...turi argu
mentų savo pusėje. Faktas yra, 
kad taip liko padaryta ir nieko 
nėra, kas būtų JAV vyriausybės 
galioje tatai pakeisti (?! — JB). 
Aš tačiau linkęs pritarti mūsų 
sutikimui priimti kaip faktą' 
apie re-inkorporaeija trijų Bal-

tijos valstybių į Sovietų Sąjun
gą ir mūsų pripažinimą tas šri-r 
tis laikyti- Sovietų teritorija. Tas 
reikalautų, atšąukti pripažinimą 
tų kraštų' trijų diplomatinių at
stovų Jungtinėse Valstybėse.” 
(Žr. -Foreign relations of the 
United States:' diplomatic pa
pers. The Conferences at Malta 
and .Yalta, 1945.. Washington: 
U.S. Dept, of State, 1955. psi. 
94-95).

Tokius, nežymius,, bet įtakin
gus -valdininkus Sovietai ir jų 
draugai moka įkišti į raktines 
pozicijas, kaip . “specialistus”, 
kokių daug matėme. Tik pasku
tinė rekomendacijos dalis 'apie 
formalų Baltijos valstybių teri
torijos pripažinimą Sovietams ir 
diplomatinių atstovų atšaukimą 
iki šiol dar nėra įvykdyta. .

(Bus daugiau) i.

TEISME

Teisėjas klausia liudytoją;
— Ar tiesa, kad kaltinamasis 

labai nedorai gyveno? V.

— Deja, teisybė, pone teisė
jau. — Aš jį sutikdavau tokiuo
se lokaluose, kur man būtų gė
da užeiti.

404 puslapių. Kaina >8. Persiuntimas $1.
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SIUNTINIAI Į LIETUVA
’ MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, DI. 60629 ♦ Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIU

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 
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• 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 ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eiga. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja

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

e LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
Įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis; pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina Ji

• KĄ LAUMĖS LĖMi, rašytojos Petronėlės Orintsitės ataf- 
minimal ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais boEeviku 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 teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• SATYRINĖS NOVELĖS, M. Zoečenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 200 pd. knygoje yr* 40 sąmojingų novelių. Kaina |2.

Knygos gaunamo* Naujienose, 1738 So. Halsted St, Chicago, 
IE 60608. Užsakant paltu, pridėti dole?) persiuntimo LflaMom*.
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ferencijon atvykusius lenkus prakaitas išpylė. Jie buvo 
tikri, kad Husakas kalbėjo pagal Brežnevo įsakymus ir 
nurodymus

Tuo metu Lenkijos pasienyje ėjo manevrai. Dides
nė sovietinių valstybių dališ buVo pasiruošę or- 
zionistus”, kaip tada besikeičiančius lenkus komunistus 
zionistus”, kaip tada beskeičianciūs tėnkus komUnstai 
vadino.

Pradinį Varšuvos Pakto Valstytfeų pasitarimo žodį 
turėjo pasakyti pats Leonidas Brežnevas, koks likimas 
laukia lenkus, jeigu jie nepaklausys Čekų perspėjimų. Vi
sų nustebimui, Brežnevas pareiškė, 'pilną pasitikėjimą 
Lenkijos komunistais. Jis pats parinkus komunistą Sta

25 cents per copy
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nislovą Kanią paskirti Lenkijos komunistų partijos va-, 
dovybėn. Pats Kania jam pareiškė, kad Lenkijos komu
nistai nuo Varšuvos Pakto valstybių nesitrauks. Jie 
tvirtai patys tvarkys profesines sąjungas, prižiūrės 
krašto ūkį ir pačioje partijoje įneš kelis demokratinius 
principus. Parlamento atstovus ir unijų atstovus rinks,

JURGIS JAšLNSKAS

SPAUDOS PABIROS
1. Televizijos žvaigždės Carol Burnett’s ir lietuvės žurnalistės 

Aleksandros Vaisiūnienės sensacingos tylos

NAUJIENŲ rastinė atdara kasdien, išskyrus lekmadieniua, 
ryto 9 vai. ryto iki 5 vaL popiet šeštadieniaii — iki 12 v%L

Brežnevas užpila šilto ir šalto
Lygiai prieš mėnesį, bal. 5 d., iš Maskvos į Pragą 

atskrido gausi Sovietų Sąjungos delegacija, kad galėtų 
aptarti Lenkijos nuotaikas, ruošiamus manevrus ir, 
Lenkijos komunistų, didele dalimi pabėgusių iš partijos 
vadovaujamų unijų ir perėjusių Į solidarumo uniją, 
atėmusių partijos nariams specialias maisto priedo,pri
vilegijas ir pasiryžimą padaryti pakeitimų ne tik Lenki
jos komunistinėje santvarkoje, bet ir visam Lenkijos 
gyvenime.

Solidarumo unija pareikalavo, ir gavo ne tik tei
sę suorganizuoti unijas be kom. vadovavimo,bet jie pajėgė 
sutraukti Į savo eiles didelę Lenkijos komunistų dalį. 
Lenkai darbininkai įgavo didesnes algas, gavo ir priža
dą visiems lygiai racionalizuoti mėsą, sviestą ir kitus 
maisto produktus, išrūpino teisę ir reikalingus akmenis 
komunistų sušaudytiems darbininkams paminklui Dan
cige pastatyti ir imtis priemonių Lenkijos partijai sude
ri okratnti.

Tuo pačiu metu Pragon suvažiavo visų Varšuvos 
sutarties valstybių atstovai ne suvaldyti laisvės pasiry-' 
žusius siekti Lenkijos darbininkus,bet jie norėjo įsidrą
sinusius lenkus suvaldyti.

Nespėjo Brežnevas pasiekti Pragą, jie tuojau ap
lankė Čekoslovakijos partijos sekretorių Gustavą Husa
ką. Brežnevas sake, kad norėjo pasiinformuoti apie če
kų nuotaikas. Jis taip pat norėjo išgirsti kitų atvažia
vusių atstovų nuotaikas. Brežnevas praleido su Husa- 
ku keturias valandas ir aptarė visą Varšuvos Sutarties 
valstybių pasitartum eigą. Pragoję. Pirmiausia Husa- 
kas buvo Įgaliotas -aiškiai iškritikuoti lenkus, pasišo- 
visus būti apdairesniais negu čekai. Sovietų tankai at-' 
sirado Pragoję, išardė didmiesčio senus kelius, A. 
Dubčeką su ministertais suėmė, išvežė. Į pietų Lenkiją ir 
gerokai apdaužė, o kitiems miništeriams įvarė pusėti
nai baimės. Vietoje A. Dubcekb, Sovietų valstybinio 
saugumo pareigūnai tiek išgąsdino čekus, kad pasodi
no Husaką. Dabar Husakui teks suvaldyti Lenkijos ko
munistus. Gustavas Husakas pasiruošė ilgai kalbai. 
Visus Varšuvos Pakto atstovus tiek įgąsdino, kad kon-

o ne skirs, kaip darydavo iki šiol. Balan. 7 d. padaryti 
Brežnevo pasiūlymai pataisė nuotaikas ne tik pačioje 
Lenkijoj, bet ir visoj Europoj. Brežnevas pakeitė Nu
sako sukeltas kovingas nuotaikas. Be visos eilės kitų, 
dalykų, Brežnevas Pragoję Varšuvos Pakto valstybių 
atstovams tarė šiuos žodžius:

“Kai dėl Tarybų Sąjungos, tai ji bū'Vo ir tebė
ra ištikima socialistinės Lenkijos Bičiulė ir sąjun-. 
gininkė. Ir šiuo klausimu, esu įsitikinęs, mes uži
mame bendrą poziciją su Čekoslovakija, - kaip ir su 
kitomis socialistinės sandraugos šalimis.

Saugodami mūsų socialistinę sandraugą, mes 
taip giname ir brangiausią tautų turtą — tai-i 
ką ir salygumą, pabrėžė kalbėtojas. Taip yra dėl to, 
kad sociaizmo šalys šiandien lemiamu indėliu pri
sideda prie kelio užkirtimo karui, dėl to, kad jos 
yra įtempimo mažinimo' ir nusiginklavimo politi
kos vėliavininkės.

Mes Tarybų Sąjungoje neseniai pateikėme; 
mūsų partijos XXVI suvažaivimui keletą visiškai 
konkrečių pasiūlymų, kaip sureguliuoti aštriausias 
ir pribrendusios tarptautines problemas taikos ir
visų tautų saugumo interesais. Jis nuskambėjo vi-,1 
same pasaulyje ir susilaukė ■ gerų atgarsių visuose 
visuose žemynuose. Mes vertiname tai, kad mūsų 
bičiuliai ir sąjungininkai, jų tarpe, žinoma, socia
listinė Čekoslovakija, energingai ir .aktyviai remia 
šuos pasūlymus.”

(Gimtasis Kraštas, 1^81 m. balandžio 9 d. 3 psl.) 
Savo kalbą Pragon suvažiavusiems atstovams Brež

nevas baigė šitokiomis mintimis:
“Istirijos, taip pat ir pastarųjų dešimtmečių, 

patyrimas įtikinamai rodo: valstybių savitarpio 
derybos būna sėkmingos tik tada, kai atmetami į 
šalį mėginimai diktuoti vieni kitiems savo sąlygas, 
kai iš tikrųjų norima stiprinti taiką ir partneriai 
gerbia vieni kitų interesus. Kaip tik tokiu pagrin
du buvo sudaryta svarbiausi tarptautiniai susitari- 
tarimai, kurie padėjo stiprinti taiką ir tautų sau
gumą. Paminėsiu, pavyzdžiui, valstybinę sutartį 
dėl nepriklausomos ir demokratinės Austrijos at
kūrimo, 1972 metų susitarimą dėl Vakarų Berlyno. 
TSRS, Čekoslovakijos, Lenkijos ir VDR sutarties 
su VFR, Tarytų Sąjungos ir Amerikos susitari
mas dėl strateginės ginkluotės apribojimo ir, žino
ma Helsinkyje pasirašytą saugumo ir bendradar-
biavimo Europoje pasitarimo Baigiamąjį aktą.

JUOZAS KARIBUTAS

SALŲ LABIRINTE
Iš J. A. Valstybių.
Kaip ilgai Australijoje svečiavotės?

— Nuo gruodžio 22 dienos.
— Kokius miestus aplankėte?
— Adelaidę, kur vyko lietuviškas festivalis, 

Melburną, na, kaip matote, ir Sydnėjų.
Gal galėtumėte su manim kiek prisėsti? 

Kadangi paminėjote lietuvišką festivalį, norėčiau 
I plačiau pasikalbėti. Esu korespondentė.

Mielai, žiūrint kiek man laikas leis, nes da- 
jbar skrendu į Naująją Zelandiją.

— Lietuviai imigrantai mAn gerai žinomi.

(Tęofnys) , Ja klausimas, kodėl jo pastangos
į sabotuojamos? Š'andieną klebė

ti. Aš kaltinu Jūratę Statutę' ną ginti stojo kitų pnkščioniš- 
de Rosatės tol’mešriiu kunigo A. J kūjų religijų moterys, kai pats 
Perkuih'o šmeižimu. Turiu gal-' Katalikų Komiteto pirmininkas 
Voje jos įroniskaš pastabas GAI- J. Kukanauza nerado reikalo 
^RĖJE ir DIRVOJE (skaitant net atsistatydinti, prieš pradė
siu mėtų sausio men. 15 d. lai- i damas kūmgą A. Perkumą GAI- 
dą), kur ji, kalbėdama visai kita ' RĖJE (nr- 16) ir visur įžeidinė- 
tema, neatsispiria pagundai kle- ti. Religinės nesantaikos kėlimu 
bono toliau neįskaudinus... Ky- yra netiesiiginiai užgaunami ir

Tokios pat pažiūros į kontruktyvius Tarybų 
Sąjungos pasiūlymus, kurie buvo iškelti TSKP 
XXVI suvažiavime ir apie kuriuos buvo painfor
muotos atitinkamų valstybių vyriausybės, mes ti
kimės iš šių vyriausybių. Juk mūsų pasiūlymai iš
kelti ne propagandai, o tam, kad padėtume sudary
ti savitarpiškai priimtinus Susitarimus taikos—tai-’ 
kos Europoje, Azijoje, Amerikoje, Artimuosiuose,: 
Viduriniuose ir Tolimuosuose Rytuose — vardan 
Visuotinės taikos vardan. (Ten pat)., 
Brežnevo pareiškimas bal. 7 dieną Pragoję baigė

Varšuvos Sutarties valstybių manevrus, Lenkijoje bu
vus. čekų,rusų ir vokiečių kariams buvo Įsakyta k'rausty- ’ 
tis iš Lenkijos, nelaužant tiltų ir neardant kelių. Ar L. 
Brežnevo įsakymas Husakui krtikuoti lenkus buvo 
reikalingas oratoriškam efektui sudaryti, ar jis norėjo 
visiems, Įskaitant ir patį Husaką, savo galią pabrėžti, 
šiandien būtų sunku pasakyti. Bet greičiausiai, Brež
nevo vaidyba ir kalba Pragoję buvo savo nepajėgumui- 
paslėpti.

Ne tik Brežnevas, bet ir jo glaudus bendradarbis j 
ir didelis komunistinių vadų išdavikas M. Suslovas. Jie 
pasijautė bejėgiai prieš lenkų ryžtą bandyti savaran
kiškai tvarkyti savo tautos reikalus. Leško Valensos’ 
gyvenimiška logika, Sovietų karo mokyklas baigusio 
generolo Vaitiekaus Jaruzelskio drąsa ir Stalislovo Ka
rnos ryštas privertė ne tik Brežnevą pabrėžti apie tai
ką, pareikšti pasitikėjimą lenkais “komunistais”, ir 
privertė Suslovą, su gausiomis palydomis išsikraustyti 
iš Varšuvos, kad nereikėtų užgirsti: —zNė, taip mes 
nederysime! — ne tik iš Kanios, bet ir iš kitų. Jie ne tik 
šauks partijos konferenciją,, kada bus jai pasiruošę, 
bet kels viešumon Lenkijos komunistų vadų sukčiavi
mus, bet su Valensos pagalba sudemokratins visą Lenki
jos komunistų partiją. Galimas daiktas, kad tie faktai
ir rusams padarys tą pati.

Bendruomenės nariai lietuviai 
nekatal kai, nes jų tarpe esama 
Bendruomenės ir Katalikų Baž
nyčios mecenatų... J. Kukanau 
za GAIRĖS 16 numeryje spaus
dindamas kunigo A. Perkūno 

laišką spaudai, tas vietas, kurio
se palankiai kalbama apie ku
nigą A. Perkumą išleido, sufa
brikuodamas mūsų tautiečių 
oasisakymus, kaip jam patiko. 
Prie inž. Broniaus Deveikio pa
sisakymo paėmė sakinio pra
džią, toliau pridėjo M. ir V. 
Baronų sakinio galą, o Baronų, 
Gavorskio, Menkeliūno, Pau
kštytės pasisakymus visai išlei
do. ..

Liūdna, kad mes, būdami so
vietinio komunizmo aukos, nau
dojame komunistų taktiką sa
viesiems teisti, kaip Sovietijo- 

' iė, taip ir čia, t e patys žmonės 
keta bylą, patys kaltina ir pa
tys teisia. .. Baigdama prašau 
gerbiamą Atstovų Suvažiavimą 
pripažinti 1980 metų rugsėjo 
mėn- 27 dienos Tarybos posėdį 
ir nutarimus neteisėtais. Pagal 
Vidaus Statuto 43 straipsnį, 
klausimas turėjo būti sprendžia
mas ne Taryboje, o Garbės Teis
me. ..

Būdama narė korespondentė, 
aš sau rezervuoju teisę kelti 
klausima Lietuviu Žurnalistu c c *«■
Sąjungos Garbės Teisme, nors 
tikiu ir noriu, kad šis klausimas 
būtų vietoje .išspręstas ir už
baigtas. .

ŠĮ, čia labai sutrumpintai pa
kartotą pranešimą Venezuelos 
Lietuvių Bendruomenės atstovų 
suvažiavimas išklausęs, jokio 
nutarimo nepadarė, palipdamas 
iį išspręsti naujai išrinktai Cent 
ro Valdybai, kuri 19§1 m. kovo 
mėn. 1 d. savo posėdyje tą by
lą ir išsprendė. To sprendimo 
fotokopijos čia pateikiamos ne 
vien “Naujienų”, bet ir kitų, ypa 
tingai dienraščio “Draugo”, sa-# 
vaitraščių “Darbininko” ir-“Tė- 
viškės Žiburių” skaitytojams ži
noti. Iki šio laiko nė vienas mi
nėtų laikraščių tos bylos apra
šymo nėra paskelbęs, nors jiems 
žurnalistė Aleksandra Vaisiū- 
nienė yra labai daug talkinusi. 
Tiesa, “Tėviškės Žiburių” 1981. 
UI. 26 nr. 13 yra išspausdintas 
Juozo Kojelio laiškas redakci
ni, labai palankus A. Vaisiūnie- 
nei., kaip žurnalistei ir visuome
nės veikėjai Venezuoloje- Gal 
kada nors apie tą sensacingą 
mūšų išeivijoje bylą prabils ir 
kiti, šiol mirtina tyla apsisupę 
nerijodiniai lietuviški laikraš
čiai.

(Bus daug’au)

— Chicągos btirmislrė Jano 
Byrne įsakė paskirti dar 100 po
licininkų prie grupės, siekian
čios suvaldyti gengių veikimą.

do aerodrome, buvo jau pavakarys. Valanda lai
ko skirtumas. Kai tik lagaminas atrieda sukaYnu 
ratu, einu keistis pinigų. Na, broleli, čia jau kur 
kaš geriau., mūsų doleris brangesnis visu centu. 
Nesijuokit — iš centų susidaro doleriai ir šim
tai. Visvien jis barngesnis.

, Imu taksi ir važiuoju pas ponus Cibulskius, 
apie kūriuos jau Los AYigeles esu girdėjęs kaip 
veikUaušius tame krašte. Važiuoju laukais; ža
lia ir labai graži žolė. Neperkašta, tik drėgmės 
daugoka Nuo aerodromo toloka. Sumoku 12 dol. 
už Į vietą prirtAtymą. Randu poną GibulskĮ trėp- 
sfrit jail prie kremo vartų (čia Visur fr visi apsitė- 
rę, fr vartai yra) ir laukiant, lyg būtūme seni pažį
stami, tolimoje saloje susitikę lietuviai, lyg b)ro- 

■lis brolį apkabiname. Jiems, kaip vėliau išgir- 
Ayje Aū&rafijPš spaudoje. dali, ypAtfagAi pAketeMš lietuvis yra labai

feropa’gA'rtdA fretPViAtitt padaryta. Apie juos brangus ir mielas, nes jų retai pasitaiko.
daug geto pAeAkyta, žddžiu, išnaudojau pasitai- Graži aplinka. Labai daug medžių ir ž’rtofna 

įkibrią pYogĮ... Kiėk iŠ 'tdš korespondentės išgir- l~ paukščių, kurie ankstyvą rytą tokį triukšmą 
!'dau gero Apie lietūViuk, 'nebandysiu nei aprašy- pakelia, kad iš miego pabudina. Čia yra jų korfti- 
ž'rt. Žddžiu, kad fr los tfuomonė buvo, kaip ir to nento kitokių paukščių, kurie geri giėsini-

■ “dei 'bėttbnėm Žfrtoję, kad lietuviai, ir bendrai I 
pabaltečiAi, tokie kultūringi žmonėš, būtumėm 
ftrdš Visbiš ŠA parrfkvietę. Taigi, džiugu buvo 
girdėti, kad lietuvai šiame Austra’ijos kontinen
te tyri tokį gerą vardą.

N. ZELANDIJA IR JOS LIETUVIAI
Kai lėktuvas nutūpė N. Zelandijos — Oklan-

vo ir dar eilę klausimų patiekė. Žinoma, vis už
kliūdavo apie Australiją, jos kultūrą, miestus, 
gamtą ir krašto piliečius. Toliau teiravosi kas 
per festivalis buvo, kiek jame dalyvavo ir t. t. 
Aš, žinoma, kad nepagailėjau dalyvių skaičiaus 
padauginti net iki trijų tūkstančių ir apibūdinau 

: festivalio tikslus, pridėdamas, kad net iš Chica- 
įbos buvo atvykę sportininkai lietuviai. Pasikal-. 
ijbėjimų pabaiga sukosi tik apie filmų žvaigždė's 
D’r Hollyvoodą. Laikas baigėsi ir aš skubėjau, 
kad dėl smalsios korespondentės neatlikčiau nuo 

į lėktuvo.
jai palikau turėtą “Užuolankos” sebą nu

merį ir, padėkojęs už man skirtą dėmesį, atsi- ’ 
— Ir taip, ir ne. Taip, nes norėjau pabuvoti 'itveTkfftau. Pasikeitėme Adresais, ir ji man žadė

tu savo tautiečiais ir patvatyti grAžų ki^Aštą pri^sti stūa'lprtiį, ktfris artimiausioje atei-( 
■tyjė pAšfrddyri^ 'Ahrtriaffij6š spaudoje. '

(Tesinys)

Po švenčių sumažėjo keleivių. Į Naująją Ze
landiją — Auckland neprisipildo lėktuvas. Bran
gus dabar važiavimas, gal už tai susilaiko nuo 
kelionių. Pagaliau, Naujoji Zelandija nėra kelio
nių sąrašuose kaip atrakcija turistams privilioti.

Sėdžiu lėktuve, ir galvoje daug Įspūdžių. Kaip 
gražu,' kad lietuviai susiprato visur, kur jie be
būtų, Įsigyti lietuviškus namus, kurie tarnautų '.Noriu žinoti, ar jūs Į tą minėtą festivalį spėcia- 
lietuviškos kultūros poreikiams. Bendruomenės 
valdyboms ir visiems, kurie prie jos Automatiškai 
priklauso, didelė pagarba, kad jie Suprato reikalo 
svarbą. Tiek Adelaidės. MelbuiTio, Sydnejabs ar 
kitų kolonijų lietuviai, turėdami saVaS patalpas.ir 
tuo pačiu patogias veikimo sąlygas, galėjo išvys
tyti platų kultūrinį veikimą. Jie nestatė bažny
čių. kurios laiko tėkmėje atitenka svetimtaučiams.

Tokių pavyzdžių dabar jau pilna Amerika. 
O kas dar bus toliau, kai Tnūsų generacija baigs 
dienas?

Einu į lėktuvą ir pasitinka mane Uniformuo
ta moteris. Jų čia ben trejetas sukinėjasi ir pa- 

: i' us vis užkalbina. ZinomA, ne kiekvieną. Vie- 
ou i ■ ,i’į ■'Voiko ir mAne. Virinas jos klapsimas: 

Tamst;' turistas?
— Ta; p. ; sakau.
— Iš Kur?

iliai atvykote?

Australiją.
; — Kaip jurhs 'p'A'tiko Afrrti^jA ir Ar Y>tiTnĄ
kartą apsilankote?

— Esu daug skaitęs iT Apie Aū^t'i’Afiją girdė
jęs. bet daug tikresnį ir gerėsiu VAizdą sūrida- 
riau kai pats kraštą pAirračia'u. — L’AbAi pAtiko.

— Kas jūs iš profesijos? (
— Buvau aktorius bet AWfeidkOJe toje gh'O- 

fesijoje nepavyko ĮsttvTrti'nti.. feet štAi kičk dir
bau su lietuviška aktorių grupe, kaip doMimen- 
tą aš tamstai parodysiu.

Tuoj pat iškėliau “Teatrinio Vargo Keliais”, 
knygą, kurią tik vieną likusią ir beturėjau. Ji 
čiupo smalsiai vartyti ir kai užtiko filmų žvaig
ždes ir mane kuo ne žvaigže padarė. Fotografa-

Graži aplinka. Labai daug medžių ir ž’rtofna

pakelia, kad iš miego pabudina. Čia yra jų koifti-

It&igTgrtrri'ffo - fnfrtr^teVio, kai jis kad pasakęs: .nfokai.
(Bus daugiau)

i PATS SKAITYK T R KITUS PARAGINK 
SKAITYTI DIENRAŠTI "NAUDOS"

1 — Naujienos, Chicago, III. 'vc-*sne<lay, May 6. Wsi



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie Šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 p&l., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana”, 200 psl., 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 358 
puslapių.

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

ŠVENTO RAŠTO TYRlSfFbJAI 
5421 So. Mozart Avenue 
Chicago, IL 60632

. ;<♦>.

OH. PAUL V. DARG1S 
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 

Community 
Medicines direktorius

1. Manheim W&stcbwHri IL
V ALANDUS: 3—J dirbo (ixenuniu b 

ana* seiudiexu 8—3
T*i.s 3^-272? arte 56Ž-27&

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS. » 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

susirinkimu

Cusquen^s (Tapyba)J. tilxVibA

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo narių susirinkimas įvyks ket
virtadienį, gegužės 7 d., 1 vai. popiet 
Anelės salėj e, 45'JO S. Taiman Avė. 
Narės prašomos atsi-ankyL, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Po susi
rinkimo bus vaišės.

E. Strungys, sekr.

f

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

KALBA LIETU ViSKAl

2618 W. 7lst St. Tel. /3/-5149

Tikrina akis. Pritaiko aximus 

ir "contact lenses”.

vx. I^UINAS bElBU llb 
iriKOiŲ, IK

PRQ5 f Ai QS CHIKUKG.JA 
64r£ STREET 

vaiaiiuos; anuau. 1—± popiet, 
Ketvuiao.
Uri^u telefonas: //6-2oou, 

Rtziafcncųas tsftL: 448-55^3

•i vai. vaa.

BE PAGRINDO GARSINA 
TRIUKŠMADAPJ

BELFAST, š. Airija. — Ant-1 
padienio rytą Belfasto Maze ka
lėjime mirė .27 metų amžiaus 
Bobby Sands, išbūdavęs 66 die- 

, nas ir paskutines dvi dienas jau 
Į buvęs be sąmonės.

’ Bobby Sands reikalavo, kad Į 
britų vyriausybė visus kovoto
jus už Š. Airijos atskyrimą pri
pažintų politiniais kaliniais, bet 
Anglijos pareigūnai su tuo ne
sutiko, nes daug tų kovotojų

! savo’ tikslui ėmėsi tiesiog krimi
nalinių, teroro priemonių.

į Bobby Sands išgarsėjo kaip 
I kovotojas, bet tas jo neišlaisvina 
| nuo anksčiau padarytų krimina-
! mis pasipriešino pasienio sar- 71-osios gatvės.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Š.m. balandžio 29 d. mirė Ka- ir tikėjosi grįžęs į laisvą Mari- 

zys Bielevičius, sulaukęs 75 me- jampolės apylinke baigti šios že- 
; tų amžiaus. Gimęs Igliaukos 

valę.. Marijampolės aps. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

Priklausė Liet. Šaulių Sąjun
gai ir R. LB-nei.

Ok. Lietuvoje paliko du sū
nūs ir dvi dukros su šeimomis; 
Amerikoje — pusseserė Grigie
nė ir daugelis giminių.

Kūnas buvo" pašarvotas 
aid Petkaus koplyčioje

Don- 
prie

rodo 
ros.

® Vyrai su ilgais plaukais at- 
kaip krizantenios po aud- 

(P. G. Woodrefuse)

Niekuomet apie pats save

Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

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

I ©
! nekalbėk blogai, nes tavo pa- 
1 žįstamieji ir be to daug turi kal- 
. bos ta tema.

3 Tai, kas žmogų iškelia, ne
retai yra jo kritimo priežastis.

M O V I N G 
Apdraustas perkraustymas 

iš įvairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5296

059 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAŽDžlONYTĖ

Kasdien nuo pirmadienio iki penk 
tadienio &30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

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

2646 W. 71st Street

Gegužės 3 d. įvyko atsisveiki
namas su velioniu.

Vytauto Didž. šaulių rinktinės 
sekretorius J. Mackonis vadova
vo atsisveikinimui. Jis atsisvei
kino šauliu Sąjungos vardu. Jo 
kalba:

“Atsiskyrė su šiuo pasauliu ir 
! iškeliavo amžinybėn mielas mū
sų rinktinės narvs Kazimieras 
B.cievičius. Mielo Kazimiero iš
keliavimas amžinybėn paliko di
dį skausmą širdyse 'jo šeimos 
narių, likusių pavergtoje Lietu
voje, čia, Amerikoje, giminiu, 
o taip pat ir mūsų rinktinės na
rių tarpe.

Jau daug metų, dar gyvenant 
Vokietijoje, pažinojau velionį ir 
žinojau, kad jis begaliniai my
lėjo ir troško savo Tėvynei lais
vės ir nepriklausomybės. Todėl 
su ginklu rankose buvo pasiry
žęs ginti jos laisvę. Ir kiek šir
dies skausmo ir rūpesčių pada- 

i rė velioniui atsiskyrimas, prieš 
]0 norą, su šeima, paliekant ją 
pavergtoje Tėvynėje, užplūdus 
raudonajam slibinui.

račiau velionis ir į šį laisvės 
kraštą atvykęs nepalūžo ir visa 
šūd ini rūpinosi pavergtos Tė
vynės išlaisvinimu, su atsidėji
mu *r meile dirbo šaulių eilėse

SOPHIE BARČUS

morning, you’re

i*.

PfcKKKAUSTYMAl

MOVI N G 
Leidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Charge 

ir VISA Korteles.
R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

RADIJO ŠEIMOS VALANDOJ 
Visos programos iš WOPA, 

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet. Šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:3u vaL ryto.

Vedėja — Aldona Daukuj 
Telef.: HEmlock 4-2413

I
VANCE FUNERAL T

They call it
“The Overnight Wonder* 

for constipation. -
Are you uncomfortable with your laxative? Then meet 

the little white pill they call “The Overnight Wonder’ Just 
one pill at bedtime safely, surely stimulates ybur system’s 
own natural rhythm. Overnight. So in the 
back on the bright side. Comfortably? It’s 
a good feeling.

What is “The Overnight Wonder”? 
Ex-Lax’ Pills. That’s right— pills from 
Ex-Lax. Look for the white box.

Use only as directed.

e

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

1i 
£

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL. 60650 

Tel.: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ 

Patarėjai ir laidojimo dirtkloriak

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI “NAUJIENOS**

JEAN VANCE ir GEORGE SORlM

Aikštės automobiliams pastatyti
ysb*

R® I vo mirusį narį: ėjo garbės sar
gybą koplyčioje, bažnyčioje, ne

šė karstą ir palydėjo į kapines.
Velionies giminaičiai, palaiky

dami tradicijas, pakvietė į Gold 
Coast restoraną pietų. 

* ♦ *

Velionis buvo netolimas ma
no kaimynas. Vienu kartu pra
šė meno sesutę, kuri gyvena prie 
buv. J. Vailokaičio Paežerių dva
ro, dabartinio kolchozo, pasvei
kinti anūkėlę, kuri ten esanti 
laobrantė. (Mano švogeris buvo 
Fredo sodininkystės mokytojas. 
Grįžęs iš Sibiro, gyvena mano 
parcelėje.) ’

Dabar rašysiu sesutei, kad 
praneštų K. Blelevičiaus anū
kėlei apie tėvuko iškeliavimą 
amžinybėn. 

* # *

Noriu paminėti, kad jis, bū
damas šaulys, atliko istorinės 
reikšmės įvykį, kuris turėjo liūd
nas pasekmes. (K. Bielevičius 
gyveno prie Lankeliškių.)

* ❖ *

1 vaL, pasivaišinę, padėkojo
me giminaičiams ir skirstėmės 
į namus.

Tau, Kazimierai, tebūna leng
va ši svetinga šalelė!

į: jjc

Šauliams vadovavo Vytauto 
Vytauto Didžiojo rinktinės va
das VI. Išganaitis ir šaulių mo
terų vadovė M. Dabkienė. Pa
garba mūsų šaulių rinktinės va
dovybei. ‘ K. P.

mės kelionę savųjų .tarpe. Bet 
Visagalis nulėmė kitaip.

Vyt. Didž. Šauliu rinktinės ir 
savo vardu reiškiu gilią užuo
jautą velionies sūnums: Kazi
mierui ir Jonui, dukroms: Petro
nėlei ir Danutei su šeimomis ir 
kitiems giminėms, likusiems 
pavergtoje Lietuvoje ir čia, 
Amerikoje, pusseserei Agnieškai 
Grigienei, kt. giminėms ir arti
miesiems. O Tau, mielas -Kazi
mierai, ramaus ir amžinojo poil-

• šio šioje svetingoje žemėje.”

Reg.
apylinkės vardu atsisveikino Va-' ta Cruz. Į šį projektą Occiden- 
lerijonas Pocius. • tai Petroleum korporacija in-

Kan. V. Zakarauskas sukalbę- -vestavo apie $40 milijonų, 
jo' maldas ir sugiedojome “Ma-‘ 
rija, Marija“. ;

Didžiulė salė apypilnė žmonių.
7 Gegužės 4 d. 9 vai., po kan. 

V. Zakarausko maldų, apie 30 
mašinų palydėjo į Šv. M. Mari
jos parapijos bažnyčią. Gedulin-. 
gas šv. Mišias atnašavo kan. V. • 
Zakait uskas, kuris ir grąžą pa- 

■moksią pasakė.
• Po Mišių palydėjome į Lietu

vių Tautines kapines. Velionis 
jau ir paminklą iš anksto buvo 
ten pasistatęs.

Po laidotuvių apeigas sugie
dojome Tautos himną.

Šauliai rūpestingai globojo sa-

i

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

GORDON FUNERAL HOME -

■

š

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344
t

Mažeika S' Evans
Laidotuvių Direktoriai

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

NORI PAŠALINTI BOLI
VIJOS PREZIDENTĄ

LA PAZ (UPI). — Grupė de
šiniųjų ekstremistų šeštadienio 
vakarą užėmė Occident Petro- 

31 leum korporacijos Titą natūra
lių dujų dirbtuvę. Jie laiko 52 

; Įkaitus, jų tarpe vieną amerikie- 
; tį, ir reikalauja, kad Bolivijos 
j prezidentas atsistatydintų. Titą 

LB-nės Brighton Parko j yra 140 mylių Į pietus nuo San-

EUDEIKIS
GAIDAS- DAIMID

iENIAUSIA IE DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Santa Cruz laikraštis pranešė, 
kad įsibrovėliai priklauso Socia
listų falangai, vadovaujamai bu
vusio ministerio Carlos Valver
de, bandžiusio nuversti Bolivi
jos valdžią 1972 metais.

3 “Žmogus, kuris niekuomet 
nelankė mokyklos, gali kai ką 
pavogti iš prekinio vagono, bet 
jeigu jis yra baigęs universitetą, 
jis vogs visą geležinkelį“.

(Theodore Roosevelt)

9 Moterys yra geriausias vais
tas nuo aklumo. Ji visuomet ati
daro akis aklai meilei.

Turkey For Dinner 
—— ■ -by Martha Logan___

For c inner sometime soon, prepare a frozen Butter Basted 
Swift’s Premium Turkey Roast with Giblet Gravy as directed 
on the package. Serve it with Apple-raisin Stuffing and garnish 
the turkey platter with spicy apple rings.

To make the rings, core 6 small red-skinned apples and slica 
into 12 half inch slices, saving the topi and bottoms for tha 
Apple-raisin Stuffing. Brush slices with iemon juice and place 
in a shallow baking disk Combine the grated peel from one 
lemon and the juice from half a lemon, 1/2 cup water, 1/4 
cup each granulated and brown sugars, 1/4 teaspocte cinnamon, 
and 1/8 teaspoon each ground clovee and nutmeg, bring to a 
boil anti simmer about 10 minutes. Pour over apple sixes. 
Bake with the roast in a 375°F. oven 20 to 25 minutes. Cut 
Tings in halves and arrange around roast writh sprigs of parsley.

Apple-raisin Stuffing _
Yield: 4 servings (4 cupsl

runs seasoned dry 
Dread cubes for 
stuffing

cvp diced red apple
on pared)

cup raisins
tanl«poons melted 

butter *
Place bread cubes in large mixing bowl. Combine remaining 

ingredients and add to bread cubes. Toss to combine. Place 
mixture in a 1 quart casserole, rubbed with butter. Bake 
uncovered with roast in a 375°F. oven for about 30 minutes.

3

1

1/2
3

1 egg, beatrn
1 teaspoon grated cmrnęt 

peel j
Juice from grated 

orange plus water 
to make 1 cup 
liquid

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

l BUTKUS- VASAITIS
t 1446 So. 50th Ave^ Cicero, III TeL: OLympic 2-1003PETRAS BIELIŪNAS
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APLINK MUS IR MuSŲ NAMUS

— MOTERIS — tai plaštakė, Į 
iš kuries reikalaujama bitės at- i 
sakomybės ir skruzdėlės darbš
tumo.

Naudingi patarimai ir įdomūs ddfykai
e Artėjant Motinos D enai 

dera susipažinti su šiomis mm 
timis.

biowned (about 2 minutes). Re-; 
move to a bed of hot rice or 
warm serving platter. Repeat,- 
u>ing 1 more tbs oil and rėmai- ( 
ning meat. Garnish with onion,' 
if you wish. Makes 3 or 4 serv- 
;ngs.

Teriyaki Marinade: mix to
gether 3 tablespoons sc’y sauce, 
2 tablespoons each sugar and ( 
dry sherry, and lz4 tsp minced

— Tokia yra motinos meilė, 
tiek karštai myli net tuos vai- 
kus, kurie nėra dar gimę, jog 
dėl jų nebijo ir nesvyruoja pa
aukoti savo gyvenimą. (V. Krė
vė)

— Motina, reikia bučiuoti kiek f 
vieną žemės pėdą, kurią yra 
palietusi tavo koja. (H. Heine)

— Moderni motina — tai kom 
binacija auklės, .šoferio, siuvė-i 
jos, virėjos, visuomenės veikė- • 
jos, mokytojos... ir damos, ku- ‘ 
ri visur visada gerai atrodo, se-o
ka madas ir žino paskutiniąsias i 
politikos bei kultūrinio gyveni Į 
mo naujienas.

— Dirbanti motina — mote-;
ris, kuri stengiasi įtikinti pa-! _ šeštiny verda šešis kiauši- 
šaulį, kad buvimas vien mote-; nius ir šešias kojas (Tverečius) 
rim nėra gyvenimo vienintelė! o*/
karjera.

— Išmintinga moteris mvli neC? v

dėlto, kad tai jai natūralu, bet: 
dėlto, kad pačioje meilėje ji su-j 
randa savo laimę — pareiškė I 
vienas viengungis. J

O Dr. Balio Tautosakos Lo
byno VII tome yra užrašyti 
šie šeštinių papročiai;

— šeštinėse valgo po šešis
vi rt in lūs. (Baisogala

— Per šeštines gaspadinė tu-j 
ri duoti šeimynai po šešis pyra- 
gi tikus, o piemeniui turi duoti 
ką nors ‘‘šeštinaičio”. (Viduklė) j

— Šeimynai yra verdami kle- j 
c-kai: po 6 per šeštines, po 7] 
per Sekmines ir po 9 pęr Devin- j

1 tines. (Seda)
j — Per šeštinį turi suvalgyti i ta tvarkyti Balzeko 
•šešis virtinius. (Pasvalys) 1 Kultūros muziejaus

— Janina Pileckienė pakvies-
> Lietuvių

1 Kultūros muziejaus archyvą, 
kuris vis didėja ir apima kele
tą sričių.

kestrui ir smuikui. Jaunajam 
A. Rutkauskui teko solisto par
tija. Jo pastangas šiltai įvertino 
vietiniai dienraščiai “La Na- 
cion” ir “La Razon”. Juose 

į džiaugiamasi gera jaunuolio 
technika, bet nutylima lietuviš
koj: A. Rutkausko kilmė.

S Šypsena mažiau kainuoja, 
negu elektra, bet teikia daugiau 
šviesos. (A- Cronin)

t Dužiausias moterų priešas 
yra moterys.

S Nebūk šakotas — visi už
klius.

— šeštiny verda 6 virtinius, 
j 5 kojas ir žirniuns, valgo 6 kar
atus. bo (taip nedarant) žirniai 

nederės, kiaulės nesives ir mib-j 
tų prisitigsi. (Tverečius),

— Per šeštines duoda pieme
nims “šeštinuką”, dažniausiai 
šešis lašinėtus kleckus. Po tiek 
pat kleckų duoda ir kitiems šei
mynos nariams (Kaltinėnai)

— Per šeštinį verda tam tyčia 
tais metais skerstų gyvulių pa-j 
liktas kojas. (Tverečius) 1

— Per šeštines būtinai turi!
(kiaulių?) kojas su žir-’

mo- 
ma-1

res-

g Moterys metai iš metų 
ka brangiau ir brangiau už 
žiau ir mažiau drabužių.

O Amerikos geresniuose
taranuose siūloma japoniškas! 
patiekalas — teriyaki. V. F. Be-j 
liajaus redaguojamo žurnalo ge
gužės numęryje duodamas teri
yaki. gaminimo būdas:

You can use almost any lean i 
or! 
in 
of 
if

boneless cut of beef, pork 
lamb in this dish. Cutting it 
thin,.'slanting slices is part 
the trick. It’s easier to do 
meat is partially frozen.

— Rašytojas ir dramaturgas 
Alg. Landsbergis gavo LB Kul 

j tūros tarybos Dramos pirmąją 
$1,500 premiją už dramą “Vai
kai gintaro namuose”. Antroji, 
$1,000 premija paskirta P. A. 
Mažeikai už scenos veikalą “Ap
silankymas”. Šios ir kitos pre
mijos bus įteiktos LB Kultūros 
tarybos pirmininkės Ingridos 
Bublienės gegužės 17 d. specia
liame bankete, Cleveland, Ohio.

— Amerikos Lietuvių Tary- 
virti (kiaulių?) kojas su žir-’bos suvažiavimas nutarė rinkti 
niais, ir kas vėlai atsikelia, tai iš j aukas ištisus metus, išskiriant 
to juokiasi, kad jo kojas išvirė} B’ALFo mėnesius. Aukas pra- 

f soma siųsti į ALTo centrą, 2606 
W. 63rd St, Chicago, IL 60629.

— Buenos Aires Filharmoni
jos simfoninio Orkestro koncerte 
debiutavo lietuvis smuikininkas 

Į Aleksandras Rutkauskas, turin
tis tik 17 metų amžiaus. Orkest
ras, diriguojamas Roberto Ruiz, L 7 
atliko F. Mendelsohno-Barthol-
dy koncertą simfoniniam or- Archer Avė.

(Gervėčiai) ;
— šeštiny vesdavo arklius, 

karves kermošiun Adutiškin, sa
ko, geriausiai pasisekdavo par
duoti. (Tverečius)

— Jei šeštinių dieną pagada, į 
tais metais avys bus sveikos. 
(Biržai)

— šeštinių dienoj po visam 
keli vyriškiai, palipusis ant baž
nyčios lubų, mėteliojo pro sky
lę bjaurias liečinas (kaukes) 
kipšų, katras kiti bažnyčioj sto
vintieji grobstė, draskė, mušė, 
po šventorių valkiojo, it griež-

1 pound boneless lean beef darni apmaudą ant velnių, per
teriyaki marinade (directions 
below)
about 2 tbs salad oil
hot cooked rice (optional) 
sliced green onion or chopped 
parsley (optional)

Cut beef across the grain in 
1 8 inch slanting slices. Prepa
re teriyaki marinade. Then add 
beef, mixing to coat meat well; 
let stand for 15 minutes to ma
rinate, then drain.

Place wok over high heat. 
When wok is hot, add 1 tbs of 
the oil. When oil is hot, add half rėte?
the meat mixture: stir-fry until Jis: — Pritrūkau pinigų.

Kristų, iš numirusių atsikėlus, 
pergalėtų. Antras ir sekmas Že
maičių kunigų susirinkimas už
draudė tuos juokingus įsidėji
mus bedaryti, šiandie (1848 m.) 
žmonės nei žinoti jų nebežino. 
(M. Valančius, Žemaičių vysku
pystė, II. p.176 )

M. Miškinytė

Mergina
Jis: štai eina mano buvusi 

mergina.
Ji: — Kodėl gi jūs persisky-

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus.
Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimų___ ___ ___________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveiteata ir 
grožis. Kietais viršeliais.... .........................

Minkštais viršeliais, tik_________ ___
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2M0NĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik___
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

$8.00

$1.00
$3.00

$2.00

1735 So. HALSTED ST., CHICAGO, IL 60608

naujausius akvĮrdių 'darbus, o ; 
Mačernis — tapybą, Ed. Walai-! 
tis žiemą praleido Floridoje ir 
padarė daug naujų paveikslų. * 
Dail. Ed. Walaitis daug metų 
dirbo Chicago Tribune, kaip lei
dinių apipavidalintojas. Dabar 
pensininkas. Juodu gyv.na 
Michigan valstijoje. Paroda žada 
būti įvairi ir įdėmi. Pr.

— Lietuvių Tautinių Kapinių 
vadovybė praneša, kad š:met 
Kapų Puošimo Diena bus atžy
mėta sekmadienį, gegužės 24 d., 
11 vai. ryto.

— SLA 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 9 d., Chicago Savings 
bendrovės patalpose, G201 South 
Western Ave., 12 vai. Visos na 
rėš kviečiamos dalvvauti. V-ba

PASfcOCOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.
DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANALSKAS, Prezidentas

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

— Pardavimui 4 Mamai, Žemi Pardavime* > 
ESTATE FOR SALI | REAL E ST AT 3 FOR SALI

— LIETUVIŲ DAILININKŲ 
darbai yra vertingiausia ir ne
senstanti dovana vestuvių, su
kakčių ir kitomis progomis. 
Gaunami ČIURLIONIO GALE- 
RIJOJE, Ine., 4038 Archer Avė., 
Chicago, Ill. Telefonas — Mid
land Savings bendroves valan
domis 254-4470, kitu laiku — 
434-6155.

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chica
gos Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai 

, iliustruotas nuotraukomis, 216 
’ psl., kaina $7, gaunamas Nau-

— ALTo Cicero skyrius per- jienose. (Pr.)
siuntė Centrui 1,400 dolerių Va-į 
sario 16-osios proga surinktų’ 
auku. Į

i 
I

— Gegužės 15 d. Chicagoje:
lankysis SLA pirmininkas Povi
las Dargis ir vicepirm. inž. Alek
sandras Chaplikas. j

— Balandžio 26 d. metiniame 
susirinkime išrinkta siu metu * 
kadencijai nauja Chicagos Lie-; 
tuvių Tarybos valdyba: pirm. 
Petras Bučas, vykd. sekr. dr. 
Vytautas Dargis, vicepirminin-, 
kai — Rimas Šarka, Mykolas: 
Pranevičius, Teodora 
Vincentas Samaška, ižd. 
ja Stanaitis, fin. sekr. 
Jasiūnienė, pro't. sekr. 
Mankus, trustees — E. Mikužis, 
Julius Kuzas, O. Kremeris, P. 
Jokubka.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMASSKAITYMAS

Norėdami susitikti su manimi, 
turite telefonuoti 523-3685 ir 
susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko 

į Vakarus nuo California)

St. Petersburg, FL

i

1

Ruzas, 
Valeri- 
Jūratė

— Dailinniku Edwardo Walai- 
čio ir Juozo Mačėno jungtinė 
dailės darbų paroda įvyks gegu
žės 15 d., penktadienį, 7 vai. vak. 
čiurlnionio Galerijoj, Ine., 4038 

Walaitis išstato

* niniiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiihimiiiiiiiiii 11 imniiiiiiiin nniiiiiiitiiiiinir

Naujienoms reikalingas

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

IŠMOKYSIME.

Geras atlyginimas. Puikios darbo sąlygos.
Telefonuoti darbo valandomis

421-6100

i

ST. PETERSBURG, FLA.
1981 m. gegužės mėn. 27 d. 

6 valandą popiet Lietuvių klube 
įvyks AI. K. Čiurlionio 70 metų i 
nuo jo mirties minėjimas. Pro
grama: dail. Vladas Vaitiekų 
nas apibūdins M. K. Čiurlionio 
asmenį ir jo dailės meną; mu
zikas . Petras Armonas kalbės 
apie M. K. Čiurlionį kaip muzi
ką. Bus pailiustruota čiurlionies 
kūriniai ir jo muzika.

Minėjimą ruošia (R.) Lietuvių 
Bendruomenės St. Petersburgo 
apylinkė. Įėjimas — laisva auka.

: Po minėjimo — kavutė.
(R.) Liet. B-nė

i

BUTŲ NUOMAVIMAS
Š NAMŲ PIRKIMAS » PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS ♦ VERTIMAI.

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo
ninės ir universiteto. $130,000.

MŪRINIS — 2 po 6. Atskirai šildo
mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Parko centre. $75,000.

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

ŠIMAITIS REALTY
Notary Public

Insurance, Income Tai

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

HELP WANTED — MALE
Darbininky ReikU

ARMATURE & STATOR 
WINDER

5 YEARS EXPERIENCE
STEADY WORK

Call in English 225-1623

TES1XMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’“' 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoje 
1739 South Halsted St., Chica
go, ILL. 60608. Kaina 53.00.

i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimu 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Avt, 
Tel. 927-3559

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

kams. Kreiptis:
A. LAURAITIS

4645 So. ASHLAND AVE< 
Tel. 523-8775

GENERAL REMODELING
• Alumin, langai, durys, medžio 
apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETING1S CONSTRUCTION 
7152 So. Kedzie Avenu® 

Tel. 776-8505

Derigiain^ir taisome visu rū-

tūojameiresame apdrausti. -
V - ARVYDAS KIELA J

■ 6557 SardinianAvenue 
š .= Cfiicaig6,JL 60629 ' ;y 
434-965š:trr 737-1 ^iz

Laikrodžiai Ir brangenybės 
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West «9th Strast 
Tel. REpubllc 7-1941

Atsiusta paminėti
e MŪSŲ VYTIS, 1981, žie

mos numeris, skirtas paminėti 
30 metų sukaktį. Skautiškos 
minties jaunimo ir vadovų žur
nalas. Leidžia akademinis Skau
tų Sąjūdis, vyr. redaktorius Juo
zas Toliušis, pavaduotojas Balys 
Vosylius. Prenumeratos kaina 
$6 metams, atskiras nr. $2. Ad 
ministratorė Danutė Korzonie- 
nė. 2725 W. 84th Place, Chica
go, IL 60652.

*^fiuiiiiiiiiiiiiBniiiii!iiiiin:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiTiiiiiiifiiini7'

'Z"""" __ ~7 I * SKAUTŲ AIDAS, balan
džio 
bos 
Antanas Saulaitis. 22 puslapiai 
užpildyti įdomia medžiaga ir 
nuotraukomis. P r e n umeratos 
kaina $5 metams, paskiras nu
meris 50 centų. Administratorė 
Malvina Jonikienė, 6346 So. 
Washtenaw Ave., Chicago, IL 
60629.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuviu traternalln^ or- 

CaaiLaclja, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metua

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

SLA — Išmokėlc daugiau kaip AŠTUONIS MU.UONUS doleriu 
apdraudų savo nariams,

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neiežko pelno. n»- 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekrienas lietuvis ir lietuviu draugo nlf 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, riekianMan 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
apdraudoa suma temoka tik $3.00 metama.

vyra visose Lietuviu kolonijose. Kreipkitės 
1 savo apylinkės SLA kuopti veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti

numeris, leidžia LSS Tary- 
Pirmija, redaktorius kun.

DAVĖ naują širdį 
IR PLAUČIUS

DIAGNOZi
Daktaras savo pacientą nuo 

dugniai ištyręs, pakraipė gal
va.

— Prašau daktare, sakyk, 
drąsiai, aišiai, lietuviškai ko
kia diagnozė?

— Tamsta perdaug geri ir 
rūkai, — atsakė daktaras.

— Ačiū! — patenkintas ta
rė pacientas. — O dabar pra
šau ;<į diagnozę pasakyti loty
niškai, kad galėčiau grįžęs 
namo žmonai pasakyti.

f 11 ---------------------------------------------

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980

M. ŠIMKUI
Ketaiy Fvblic

INCOME TAX SERVICS
4259 S. Maolwood. Tai. 254-745* 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iskviatim*!, pildomi pilietybės pra

šymai ir kitokį blankai.

$1,000

SLA — kaopq

Galite kreiptis Ir tfe«Ul 1 SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. 30th K
TH. (Ill) MJ-Wil

STANFORD, Cal. — Stanford 
universiteto ligoninėje praeitą 
savaitę buvo' operuotas Charles 
Walker. Jam buvo idėti nauji 
plaučiai ir širdis. Operacija at
rodė pavykusi. Praeitą penkta
dienį jau buvo išjungtas respi 
ratorius (kvėpavimo aparatas), 
o jis atsikvėpė ir pradėjo laisvai 
kvėpuoti įdėtais plaučiais ir nau
doti širdį.

• Sauso niekas neklauso.

ENERGY 
WISE

HOMEOWNERS POLICY

Slate f ahn Fife ^3hO.C3SWW/iC<W*^ >

F. Z^polis, Aften3 
J26Sf/j W. 95th Si 
Svmrg. Park, III, 
40642, - 424-UM v

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69lh St. 
Dirbo vai.: nuo 9 r}to iki 7 Tik. 
Šeštadieniais nuo 9 iki 12-tot 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatas
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryte 
iki 6 vaL vak. šeštadieni nuo

9 vai. ryto iki 12 vaL d. i
Ir pagal susitarimą

Tel 776-5162 arba 776-5161
264S West 63rd Street

Chicago, II]. 6062>

L um of cfiswaaMr 
to once a day, after the ♦ 
evening meal, and cut 
excessive use of water 
find felGCtricfty.

K
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