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* > *1 "i c* , ! dos premjeras bandė gauti pla-
Tuo reikalu Sydney lietuviuku teises Kanadai, bet Ix>n-
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Senate eina ginčas dėl mokesčių valdžiai. Prezidentas buvo pasiryžęs 
mokesčius sumažinti, bet sen. Baker mano, kad 1983 metų mokesčių 

mažinimą reikėtų panaikinti. Tai sukėlė didelius ginčus.
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FRENKA DOKUMENTACIJĄ 
AUSTRALIJOJE

Sydney lietuvių klubo biblid- 
telęa ir skaitykla ne vien aprū
pina lietuvius sava spauda, Het 
ir pradėjo rinkti iškarpas bei 
dokumentinę medžiagą, liečian
čią carisfinę ir.dabartine okupa
ciją,, kuri svarbi lietuvių mar- 
tiriologijos istorijai.

TRUDEAU LAIMĖJO 
DIDELĮ MŪŠĮ

OTTAWA, Kanada. — Prem
jeras Pierre Trudeau laimėjo 
vieną didžiausių mūšių Kanado
je ir Londone. Ne vienas Kana-

su .ALTo informacijos tarnyba.
■ * ♦ %.

DEMONSTRACIJOSE 
DĖL AFGANISTANO

•' Vašingtone kovo 21 d. buvo 
suruoštos Afganistano laisvės 
dienos demonstracijos prie So*- 
rietų ambasados ir prie Vašing
tono paminklo. Jose dalyvavo 
ir ALTo gen. sekretorius inž. Gr. 
Lazauskas.

. * ■■■ ' •’ .v '
LAIŠKAI REDAKCIJAI

Vis - dažniau pasirodo lieluvių 
laiškai įvairių. amerikiečių laik
raščių ' skiltyse: Neseniai Wdr- 
č'sterio spaudoje būyo išspaus
dintas Lietuvių KataJikių Mote
rų Sąjungos pirmininkės Juliąr 
Ntąek laiškas apie sovietinę 
priespaudą Lietuvoje, “Chicago 

'Sun-Times” išspausdino kun. J. 
prunskid laiškd'apiė;.reikalą so
cialinių reformų; ir- apie komu
nizmo pavojus Vidurio Ame
rikoje.’ \
r ' • < • * - ♦ • * ' i

VOKIEČIAI APIE LIETUVĄ
Vokiečių laikraščiai neretai 

prisimena Lietuvą. Pvz., “Lue- 
beekėr Nachriohten” vasario 
21 d. išspausdino informaciją 
apie mėsos, pieno gaminių ir ki
tus trūkumus Lietuvoje,- o Mi- 
chalisdonn/Holst fabrikas savo 
cukraus gaminių etiketę papuo
šė lietuviška Vytimi, mat, jaus
damas, kad Lietuvos ženklas 
didins pasitikėjimą gaminiu.

(Elta)

mokėjo parinkti patį geriausią 
momentą. Laimėjimą jam atve
žė pati karalienė Elzbieta II. Ji 
davė Kanadai plačiausią konsti
tuciją, kuri Kanadą padaro lais- j 
va valstybe. i jj

Kanaddn savo laiku važinėjo! 
Prancūzijos prezidentas gen. Į 
Charles de Gaulle. Jis norėjo at
skirti nuo Kanados visą prancū
ziškai kalbančią Kvebeko sritį. 
Jis sukėlė susirūpinimo ne tik 
kanadiečiams, bet ir britams. 
Tuo tarpu premjeras Trudeau 
pasiūlė duoti laisvę' visai .Kana- i 

■dąi, tame skaičiuje ir Kvebeku!. 
Britai sutiko. Dabar prancūzai 
neturi nuo ko skirtis, nes riša 
Kanada laisva, risi jos piliečiai 
laisvi, nud britų nepriklauso. 
Pierre Trudeau yra prancūzų 

: kilmės, bet jam nepatiko pran
cūzai načionąistai, norį ąjsiskir- 
ti nuo Kanados. Jis savo tikslo 
pasiekė su britų pagalba.

TIKRINO VLIKO FINANSŲ 
ATSKAITOMYBĘ

VLIKo tarybos revizijos ko
misija, susidedanti iš Broniaus 
Bieliuko, Teodoro Blinstrubo ir 
Vytauto Ritelionio, 1982 'metų 
balandžiu 13 dieną Washing
tone, VLIKo įstaigoje, darė 
VLIKo finansinę reviziją.

Revizijos komisija padarys 
pranešimą sekančiame VLIKo 
tarybos posėdyje.

LONDONAS, Anglija. — Sek- 
rlorius Haig pirmadienį diplo
matiniais keliais perdavė Angli
jai paskutinį Argentinos val
džios pasiūlymą Falkland salų 
kdnfliktui spręsti ir išskrido į 
Washingtons. Pradžioje sekre
torius planavo skristi į Londoną 
ir ten žodžiu išaiškinti Argenti-1 
nos poziciją, bet vėliau nutarė 
skristi į Washingtona. Keturios 
įtemptos dienos Argentina’s sos
tinėje jį gerokai išvargino. Ke
lionė į Londoną įtampos nesu
mažintų, nes britai yra pasiryžę 
nedaryti nuolaidų Argentinai.

Pirmadienį Argentinos užsie
nio reikalų ministeris N.‘ Costa 
Mendez pareiškė, kad Argenti
nos vyriausybė sutiktų atsisa
kyti nuo’ suvereninių teisių į 
Falkland salas, bet tiktai trum- 
pani laikotarpiui it titkai. sėk- 

ekrybų-ergai. Pasibaigus 
derybom.% Argentina ir vėl rei
kalautų pripažinti Argentinai! 
tas suverenines teises.

Britų premjerė Margaret i 
Thatcher, gavusi sekretoriaus 
pirmadieni persiųstą pranešimą, 
pareiškė, kad jis esąs priešingas 

■britų parlamento aptartoms; ir 
priimtoms instrukcijoms. Josios 
pareiškimas; sudarė įspūdį, kad 
naujas pasiūlymas nieko naujo 
šiuo klausimu neduos. Bet ne
trukus premjerė Thatcher pri
dėjo’, kad britai apsvarstys vi 
sus sekretoriaus Haig praneštus 
pasiūlymus.

Sekretorius Haig tuo tarpu 
nesirengia vykti į Londoną. Jei 
reikės paaiškinimų, jis galės 
juos padaryti žodžiu. Buenos 
Aires drėgnas oras ir ilgų valan
dų pasitarimai su Argentinos 
vyriausybės atstovais jį gerokai 
išvargino. Sekretorius Haig yra 
įsitikinęs, kad Washingtone ji’ 
geriausiai galės ats:kvėpti. Jis 
yra įsitikinęs, kad pasitarimai 
būtų naudingi abiem pusėm, to
dėl jis ir vėl bando abi puses 
įtikinti Lškoti šios krizės taikin

SUVARŽĖ KELIONES 
Į KUBĄ

WASHINGTON, D C Pre
zidentas Rcaganas pirmadienį 
suvaržė įvairių biznierių kelio
nes j F. Castro valdomą Kubą, 

i Kuhon galės laisvai važiuo’ii tik- 
! tai tie Amerikos kubiečiai, kurie 
turi giminių Kuboje.

Dabartiniu metu j Kubą va
liuodavo riša eilė biznierių, ku

rie vežė Kubai labai reikalingas 
prekes. Vieną kelionės diena jie 
nuveždavo vieną dalį, kitą dieną 
jie nuveždavo ką kitą ir šitokiu 
būdu kubiečiai gadėdavo patai
syti nemaža neveikiančių maši
nų. Dabar tokiems biznieriams 
važinėjimai pasibaigė. Castro 
netdrės jam labai reikalingų do
lerių ir negalės gauti retų, būti
nai reikalingų prekių:

Kas nusižengs pirmadienį pa
skelbtoms prezidento taisyk
lėms, tas galės būti nubaustas 
10 metų kalėjimu ir ?10.0!'0 
baudą sumokėti. Pernai į Kubą 
visokiais biznio reikalais iš JAV 
važiavo virš 40,000 žmonių.

IZRAELIO KARIAI GRIEŽTAI VARO 
f IŠ SINAJAUS “NACIONALISTUS”

IZRAELIUI NEPAVYKO IŠSPRĘSTI PALESTINIEČIŲ 
PROBLEMOS, BET JI BUS SPRENDŽIAMA Iš EILĖS

JAMIT, Izraelio okupuotas.— 
Nuo pirmadienio Izraelio kari
nės pajggps pradėjo vilkti Sina
jaus kalnuose užsilikusius izrae
litus. Atvykęs kariuomenės dali
nys apsupo kareivines, apėjo 
namus, išlandžiojo uo'las ir su
rinko visus vyrus ir moteris. Iz
raelio vyriausybė prižadėjo iš
vežti visus izraelitus, įsikūru
sius karo metu ir po karo Sina
jaus ūkiuose.

Izraelio kariudhienės vadovy- 
I bė atsivežė į.Sinajų kelis “nacio

nalistų” vadus, kurie iki šio me
to agitavo Izraelio nacionalistus 
vykti į Sinajų, ten įsikurti ir ne- 

kos piliečiu tapęs vengras šnipi-} išvažiuoti. Vyriausybė norėjo 
nėjo rnsams. Jis sučiuptas, kai atvežti į Sinajų ir vyriausią na- 
perdavė buvusiam kariui $4,000 cionalistų vadą Meir Kahane. 
už svarbias valstybines paslaptis. Jis sakė kalbas, patardamas ne- 

FBI paskutiniais metais pra- bėgti iš Sinajaus. Bet dabar, kai 
dėjd įtarinėti vengrą už jo gerus vyriausybė, nutarė jį atvežti į 
santykius su Sovietų agentais, Sinajų, kad jis patartų visiems 
bandančiais prieiti prie karo išvažiuoti iš Sinajaus, Kahanės 
dirbtuvėse dirbančių darbininkų.' Izraelyje jau nebuvo'. Jis išskri- 
Policija jį sučiupo nusikaltimo do į Ameriką, 
melu.

Vengras tuojau buvo nuves
tas pas teisėją John Dunsmore. 
Po apklausinėjimo, teisėjas kal
tinamajam jokio užstato nepa-’ kusios į Sinajų, buvo pasiruošu- 
skyrė, nes jam gresia mirties ’ sios kentėti, vargą vargti, kad 
bausmė. Į tiktai galėtų pasilikti Sinajuje.

• Dabar kariuomenės vadovybė 
atvežė į Sinajų tucs pačius agi
tatorius nacionalistus, kurie 
anksčiau kvietė jaunimą slaptai 
važiuoti į Sinajų, o dabar kvie
čia juos išvažiuoti iš Sinajaus.

Vieniems jau įgriso kelios die
nos Sinajuje. Jie džiaugėsi, kad 
Izraelio kariai juos veža. Bet kiti 
buvo labai nepatenkinti agitato
riais, juos raginusiais vykti į Si
najų, o dabar liepiančiais va
žiuoti namo. Jie nežinojo, ką jie 
pirma kalbėjo, ir kokios visos 
tos kelionės gali būti pasekmės. 
Buvcl ir tokių, kurie kolioja agi
tatorius.

Dsuguma pasigedo rabino 
Msir Kahane. Jis gimęs ir užau
gęs Amerikoj, bet kišasi į Izrae
lio vidaus reikalus. Jis ragino 
jaunimą važiuoti į Sinajų, o pats 

' flWjtJ f Arfiftlkįt 
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SUĖMĖ MASKVAI 
TARNAVUSI VENGRĄ

AUGUSTA, Ga. 4-; Amerikos 
policija pirmadienį- suėmė 50 
metų vengrą Otto Attilla Gil- Į 
beri, kuris 1952 melais priėmė, 
Amerikos pilietybę ir pasižadėjo! 
būti ištikimu Amerikos piliečiu.

Dabar'paaiškėjo, kad' Ameri-

|

Nacionalistai kaltina 
agitatorius

Jaunos izraelitų poros, atvy-

GOTBZADĖ APKALTINO
$ariątamądąbi ^2

TEIIERAVAS,' Iranas. - Bu- 
ves Irano užsienio reikalų mi
nisteris Sadeg Gotbzadė labai 
negražai apkaltino įtakingą Tab
rizo tikybininką šariat Madarį. 

! Gotbzadė norėjo ištrūkti užsie- 
ir’nin, bet jam nepavyko. Jis jau 

ištisus melus sėdi Teherano ka-

Helmut Schmidt

— Laivyno vaddvybė pavarė 
258 jūreivius vien tik Atlanto 
vandenyne už narkotikų var
tojimą.

KALENDORftUS

■ Balandžio 21: Anzelmas, Skal
vė, Ugintas, Metėja, Krivis.

Saulė teka 5:02, leidžiasi 6:37.
Oras vėjuotas, šaltesnis, gali

-A. .

Kancleris Schmidt labai ak
tyviai aiškina politikos rei
kalus, nes jis yra įsitikinęs, 

kad vokiečiai privalės
„ , fMĖi mi«

Kariai išvalys visus 
užkampius

Izraelio mililarinė policija 
laisvi daliniai valo’ visas strate
ginęs Sinajaus vietas. Vieni na- Įėjime, 
cionalistai ragina kitus mesti 
viską ir grįžti į Izraelį. Bet ka-į 
riuomenės vadovybė taip leng- • 
vai neišleis. Kariai žino, kad ra- j 
bino Kahane vadovaujama gru-Į 
pė yra triukšmadariai. Triukš
mą jie sukelia, bet atsakomybės 
neima.

Izraeliui labai svarbu, kad 
būtų pasirašyta galutinė taika su į nužudyti 
Egiptu. Izraelis supranta, kad 
patys egiptiečiai turi bėdų su 
mahometonais šijitais. Egipte 
daugumą sudaro Sunni maho
metonai. Jie yra sukalbamesni, 
ne tokie fanatikai. Tuo tarpu ši- 
jitai nušovė 
Prez. Hosni Mubarakas nenori 
nieko žinoti apie šijitus ir įsakė nutrauktas ir tėvo likimas ne- 
juos išmesti iš kariuomenės, žinomas, 
valstybės įstaigų ir mokyklų, j 

Pasirašius taiką su Egiptu ir f 
atidavus Sinajų, Izraelis gali ti
kėtis geresnių santykių su pa
lestiniečiais. Gali pakovoti i tas Augusto Pinochet pirmadie 
vėl tartis. Gynybos ministeris A l 
šarcfnas priėjo išvados, kad su 
palestiniečiais bus lengviau, kai 
bus taika su Egiptu.

Pirmadienį jis per Teherano 
• radiją prisipažino’, kad jis, būda
mas Irano užsienio reikalų mi- 
nisteriu 1979 melais, buvo lin
kęs nužudyti tuometinį ir dabar
tinį “Irano . imamą*’ Chomeini. 
Bet negražiausia, kad pals Gotb- 
zadė per televiziją pareiškė, kad 
jis buvęs ne*vienas. Ghomeinį 

i norėjo ir įtakingas 
Tabrizo tikybininkas šariat Ma- 
dari. Dar kili mulos buvo pasi
ruošę Išsprogdinti namą, greta 
kurio gyveno Chomeini.

šariat Madario sūnus gyvena

—Naujienose antradieni buvo 
užėjusi studentė Felicija Banytė. 
Ji baigė anglų kalbą, o.dabar 
studijuoja fotografavimą. Ji pa
skirta Pilsen apylinkėje fotogra
fuoti senus dokumentus. Ji nu
fotografavo 191 I m. vasario 
19 dieną išėjusi pirmąjį- Nau
jienų numeri. Iš Western 
Springs, III., ji kasdien atvažiuo
ja j Ghicagos universiteto. Circle 
Campus.

i

ė prezidentą Sadatą. Vokietijoj. Jis bandė susitelefo-

— Bahreino salos vadovybė 
Amerikoj pirko lėktuvų už 114 
milijonų dolerių.

nuoti su savo levu, bet telefonas

PAVARĖ VISUS ČILĖS 
MINISTERIUS

SANTIAGO. — Čilės preziden-

--------------- ------------

— Maskvoje pirmadienį buvo 
suimti septyni europiečiai, rei
kalavusieji prie Lenino mauzo
liejaus “Darbo ir duonos”.

į nį pavarė visus savo kabineto 
minislerius. Jis jiems kelis kar
ius pasakojo, kad reikia patai
syti krašto ūkį, bet jie nieko ne 
darė. Ūkio’ reikalai kasdien sun
kėjo. Prezidentas, įsitikinęs, kad 
šie ministerial nesugebės ekono
minių sunkumų pataisyti, tai vi 
sus atleido.

— Olandijos karalienė Beatri
čė pirmadienį buvo Baltuose 
Rūmuose ir kalbėjosi su prezi
dentu Reaganu. Ji Amerikoje 
praleis šešias dienas.

— Amerikos gydytojai patarė 
vyriausybei neleisti pinigų apsi
saugoti nuo atominio‘karo, nes 
pastangos yra tuščios. Jie pataria 
išvengti atdminio karo.

— Vien Atlanto vandenyse 
JAV laivyno vadovybė sučiupo 
4,800 jūreivių, turinčių narko
tiku.

Antradienį jau turėjo būti kiti 
ministerial paskirti, bet kraštas 
dvi dienas buvo Ik* ministerių. 
Niekas neskuba pasisiūlyti toms 
pareigoms, nes žino, jog lai sun
kus darbas, kai infliacija vis 
labiau apsunkina gyvenimą.

Prezidentas Pinochet reika
lauja, kad rinka būtų laisva, be 
suvaržymų. Jis tiki laisva Čilės 
ir laisva pasaulio rinka. Prczi 
dentas tariasi su specialistais, 
bet neranda tokių, kurie pajėg-1 
tų turėti laisvą rinką ir stiprius 
pinigus. Daug sunaudoja kraštą 
valdanti kariuomenė.

I

Sekretorius A. Haig grįžo iš 
Argentinos j Washingtona, 
nes jam atrodė, kad neverta 
skristi j Londoną, britai ne

sirengia daryti nuolaidų.

go išsprendimo. Jeigu abi pusės 
griebtųsi prievartos veiksmų, 
lai abi labai nukentėtų. Argen
tina labiau nukentėtų, nes br.’tu 
laivynas vra galingesnis, turi 
daugiau lėktuvu. Re to, britai 
jau daugiau prityrę kovose.

Sekretorius ITaia la’krašfinin- 
kams pare;škė, kad laikas grei
tai bėga. Siam klausimui spren
dimas turės būti rastas lucfjau. 
Nepajėgumas rasti taikų klausi
mo sprendimą vsda tiesiai prie 
ka^o. Britų vyriausybei ir parla
mentui labai sunku pateisinti 
Argentinos vyriausybės padary
tus prievartes veiksmus. Nei vy
riausybė, nei parlamenlds nega
lės palesinti Argentinos karių 
įsiveržimo į salas, britu pakraš
čių sargybos nuginklavimo, gin
klų atėmimo, ant žemės suguL 
dyms, paties gubernatoriaus 
suėmimą ir išvežimo į Urugva
jaus sostinę Montevideo.

Brifų lėktuvnešis “Hermes” 
pasiekė Ascension salas praeitą 
penktadienį. J\ pasiėmė degalų 
ir išplaukė toliau. Karlu su juo 
plaukia visa e:’ė britų karo lai
vų, lėktuvnešiui apsaugoti nuo 
galimo užpuolimo, šios savaitės 
pabaigoje jau bus prie Falkland 
salų.
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taip nu- •išleistų pas

pirk Ii bilie-
egzaminų sužino/o. K. B.). Su tokiu ates-’

DUONOS ISTORIJA WISE

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

is pinno žv Igsnio už-

weNng meal, md cut 
excessive use or

zmo-
javi-
nuo

nau-

Įdomu, [kad mitybos autori
tetai skirsto civilizuotus ir pu
siau civilizuotus žmones į tris

SU Į 
pa-;

tatu atsisakiau važiuoti į tech-į 
nologijos institutą.

Pirmu kart savo gyvenime į 
išgirdau, kad su atestatu gali- ? 
ma važiuoti. Bet bala nematė1

j seka. K. B.). Etilą kalba 
i tameitę, 25 metų stambią mer- 
Igira K. B.).

kurios laukiniu 
rasės vartoja duoną 

su žmogaus pažanga 
ir duonos rūšis bei jos

narys A.

stu- 
ma- 
(Ar 

tai yra tiesa, matysime iš kas 
apie

Na. sakykite, ar negraži iš-į 
trauka iš kvailos istorijos. Ap- ( 
ginkluoti va kus revolveriais tik į 

vaikas, pirmą!

Marquette Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

Balandžio 16 d prieš 8 vai. kad šiaurėje miesto dalyje be 
įspėjimo pakėlė mokesčius. Tuo 
k.ausimu pasisakė ir J. Bagdžius.

NO OTHER FEES OR COSTS

$299 a month 
for Unlimited Business Usage

c<x> a month
for Residential Unlimited Usage

vakaro pirm. Z. Mikužis, svei
kindamas dalyvius, pradėjo su
sirinkimą. Patiekė dienotvarkę, 
kuri buvo priimta.

A .sxSMjimu pagerbti miru
sieji nariai: V. Kuliešius, L. Ti
jūnėlis ir dr. B. Paliokas.

Piut'kmr perskaitė I). Mac- 
koiiūnaitė. Priimtas.

Į siu? i inK’rną atvyko 15-oįu 
tis:irklo akiermanas F. Brady. 
Ilgokai kalbėjo apie CHA nu- 
p\rk;u> namus 73 ir Rockwell. 
Richuiual i/ baptistų bažnyčią 
Western Ave. prie 71-os gatvės. 
Dilba artimame kontakte su se 
natoriuini Fr. Savicku ir net su 
burmistre. Ketino pakeisti Hous
ing Authority vadovybę. Krei 
pėsi į kongresmaną Russo. Susi
darė įspūdis, kad situacija nepa
kitusi. Buvo paklausimu. Aua 
kinėjo.

J. Stonkus ilgokai pąkalbėy 
apie namų insurance. J. Skeivys 
prašė pasirašyti peticiją Da 
riaus-Girėno 50 m. jubiliejaus 
proga, kad valdžia 
to ženklą.

Priimtas naujas 
Juknis.

B. Klemka prašė
tų į Prekybos Rūmų banketą 
(V.22). Kaina $20. Priminė, 
kad priiniapai studentų prašy
mai stipendijoms gauti. Kasmet 
išduodami $3,000.

Agr. Tallat-Kelpša priminė,

Kazys Bagdonas

Po susirinkimo pirmininkas 
pakvietė vaišėms, kuriąs Aukojo 
aklerm. Frahk Brady. Ten buvo 
alaus, vyno, kavutės ir pyragai
čių. Dalyvavo 105 asmenys.

K. Baukus

pa-|
mokine>, kitaip sušaudy-1

(Tęsinys)
Delegacijos pirmininką' 

dideliu revolveriu rankose 
reiškė:

— Aš reikalauju tuojau 
leisi 
siu.

baika. Bet 'kad 
kartą turėdamas rankose gink
lą, mokėtų pasakyti:

— Ąš reikalauju tuoj paleis
ti mokines, fcitaip spjaudysiu ’.

Ir iš kur jau jis žinojo, kad 
reikta paleisti mokines?

Pagal papratimą, dirbau iš. 
karto du tris dalykus: skaičiau 
istorijos knygą, sprendžiau geo
metrijos uždavinį ir dar tikri
nau rusų kalbos užrašus-

Tai bent unikalumas. Būtų 
domu tekį žmogų pamatyti ta
me darbe.

Aštuntoje klasėje
metu keturi gimnazistai nuėjo
me į kabaretą, kuris mums bu
vo uždraustas lankyti. Ten mus- 
įasodino ložėje, kad publika 
nematytum?). Programa buvo

linksma, jos bežiūrėdami gero- . 
kai išsigėrėme. Gatvėje pasiju
tome visai girti. Staiga pama
tėme ate’nantį gimnazijos di
rektorių. Draugams liepiau įsi
kibti į lempos stulpą, o pats nu- 

į ėjau pas direktorių (žinoma gir
tas kaip šiaučius K. B.). Vyko 
pasikalbėjimas. Direktorius pa
tarė mums dieną mokytis, o 
naktį miego:i Draugų net ne
pamatė..

Tai mat, koks kvailas buvo 
dli ekt orius ir koki gudrūs vi
si gis ti abiturijentai.

Kaip jau rašiau aš buvau vi
dutinio mokinys. Aštuntoje kla
sėj? per pumą ketvirtį turėjau j 
penketą trejetukų. Gavęs ates
tatą, aš savo akimis netikėjau, 
k;is ir kodėl mane 
skriaudė’? Išleistuvių metu vie
nas mokytojas vėliau papasako
jo visą paslaptį (O paslapties 
turinio skaitytojas taip ir ne-

LIETUVAITĖ VAIDINA GARSIĄJĄ FILMŲ ŽVAIGŽDĘ
Pagamintas filmas apie garsiąją amerikiečių filmų žvaigždę Mae West. Tenai pagrindinę 
rolę turi lietuvaitė Ann Jillian (Jūratė Nausėdaitė), vaidinanti Mae West. Visai Ame
rikai per ABC televizijos tinklą bus paleista gegužės 2 d. (sekmadienio) vakare, Kali
fornijos laiku 9 vai. vakaro. Tuo laiku įsijunkite savo televizijos aparatus, pasigėrėkite 
puikia lietuvaitės vaidyba. Alg. Gustaitis

800 ClSh
Finally you can make unlimited long - 

distance calls from any telephone to any 
place in the United States, at unheard of 
savings.
» As a participant in THE 800 CLUB you or your firm will be assigned a toll free number 
that may be used from any telephone in the United States. (Includes pay and out of town 
telephones).
•To make your long distance call dial the 800 CLUB TOLL FREE NUMBER and give 
the operator the number you wish to talk with Anywhere in the United States.

UNLIMITED USAGE:
Make as many Long Distance calls as you want using the 800 CLUB's high quality lines. 
Service is available 24 hours a day, seven days a week.
• No limit on calls you make.
• No limit on how long you talk on each call.

------ The Cost to Participate:------

How to Start Service:
♦ The 800 Club needs your name, or company name, address, telephone number, and 
the first month’s fee
• The 800 Club can accept only a limited number of participants. So call Toll Free and 
sign up NOW.

The 800 CLUB accepts VISA/MASTERCARD.

I 
I
| In California l-SOO-852-7777—ask for Operator 73

Give the Operator Your Name, or Company Name, address, telephone 
number, and Visa/MasterCard Information, or billing information.

Your 800 Club Service will begin in a matter of days 
after receipt of payment.

THE 800 CLUB, 1710 Connecticut Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20009

a Iona dtstance sharing group

tų su kuriais galima važiuoti; 
eikime prie merginų. Mano se- 
senelis sakydavo, kad merginos

* yra geras daiktas. (K. B.)
| —Dabar pora žodžių apie 
[merginas, — rašo autorius. (Bet 
J kodėl tik pora žodžių? Kai kny
goje apie jas prirašyta ne šim
tai o tūkstančiai žodžių. K- B.).

• Turiu pasakyti, kad moteris 
1 ėmiau pastebėti labai anksti, 
į bet jos nei gimnazijoje nei
dentavimo metu nevaidino 
no gyvenime jokios rolės.

Nenoromis tapau jos persi
rengimo liudininku. Po to jau 
čia nemiegodavau laukdamas 

į vakarinio vaidinimo. Man atro- 
[dė, kad būtų labai malonu ap- 
(r kabinti jos šiltą, minkštą kūną 
i ir taip greta jos^ pagulėti. Ne- 
I galėdamas to noro atsikratyti, 
! vieną vakarą, kai ji jau užge- 
{sino šviesą ir gallužmigo, aš at- 
; sikėliau ir įsirangiau į jo> lovą, 
i atsigulęs prisiglaudžiau prie jes 
kūno- O buvau tik 10 metų. 
Būdamas trečioje klasėje vasa- 

f ros atostogų metu iš kunigo dė
dės Kastantino • (Ąr kunigas tu
rėję dėdę, ar rašytojas?) šeimi
ninkės atėmiau pačią geriausią 
degt.mę “Starką”- At^idėkoda- 

► rnas dėdė ne tik tą vakarą pats 
j gėrė, bet ir mane kasdien ja 
•pavaišindavo (Negavau tos deg
tinės paragautu tai ir nesupran- 

:tu. kieno ta degtinė buvo, ku
nigo, šeimininkės ir už ką ta

Į padėka K. B.).

Dvarininko Kobuso vyres
nioji duktė Halina nutarė ma- 

Į ne pamokyti bučiuoti' (Ar ir 
tokį dalyką reikia mokyti? K. 
B.!) Paėmus baltos gėlės žie
do lapelį prisidėjo prie lūpų, 
paskui liepdavo man iš kitos 
pusės priglausti fupas ir kai ji 
duos ženklą bučiuoti lapelį. 
Bučiuojant j ištiraukdavo lape
lį ir mūsų lūpos susitikdavo. 
Tą žpidimą aš nueini kartoda 
yau .. Jos sesuo Zosė stambi 
mergina. Buvo kalbama, kad ji 
buvo visu Vilniaus vyrų išbu
čiuota. (Tai bent mergina K 
B). Aš būtinai norėjau iš jos 
gauti bučki, bet ji užsispyrė. 
Voteys nevaidino mano gyve
nime jokios rolės. Toliau seka 
medė dėdės gyvenimo draugei.

Dar apie vieną moterį, kuri 
tur būt ir nesvajojo, kaip ir 
visi maho artimieji, kokius šil- 
(tvs jausmus aš į;ii turėtu. 
(Kalba eina apie jo dėdę Apsi
krėtusi venerine liga- K. B ). 
Jk buvo išmylėjęs “Fraeulein 
Eka. Norėjęs ją vesti.bet išėjo 

i is proto ir palyginti jaunas mi-

valdė mano vaikišką širdį. Ji 
viena karalienė užpildė mano 
širdį, ji ten buvo pasodinta ant 
sosto, oaš klūpojau prie jos ko
jų’’. Taigi moterys nevaidino 
mano gyvenime jokios r o lės.

Mano laimei, aš pasirodžiau 
gabus ir lengvas vyriškiems pi
ruetams. Galėjau ore tris, ketu
ris .kartus sumušti užkulnius 
Repeticija truko gerą valandą, 
nes mano mokytoja pareikala
vo iš manęs dėkingumo: už 
kiekvieną parodytą žingsnį rei
kėjo išbučiuoti jos rankutes. Už 
kiekvieną gerai atliktą žingsnį 
ji mane apdovanodavo bučkiu- 
šiandien jau neprisimenu, ar 
daugiau laiko praleidome besi
mokydami šokti ar besiglamo- 
nėdami? Tik gerai atsimenu,

kad moterys mano gyvenime 
nevaidino jokios rolės. Tiesa,po 
to su Niavierovskaja, aš dar 
vieną kart susitikau. Ji norėjo 
tikros meilės.

Jaroslave pavasaris buvo gra
žus, šiltas. Kasdien repeticijos 
metu išvažiuodavau su 
jauna artiste paplaukyti 
liu Volgoje. Mes vienas 
labai tikome: ąbtu jauni, 
kerne nepadorumą. ’ ? Irs

viena 
laive- 
kitam 
'.smęr- 
keišia, 

aš dažnai pakliūdavau ten, kur 
buvo gyvenimo purvas, mačiau 
tiek daug, laisvų moterų bei jų 
aplinką- .. (Ir net senatvėje bū
damas aukšto mokslo viršūnėse 
nežinojo, kad į purvą nereikia 
žiūrėti ir ,dar kas blogiausia, 
aprašinėti, kad ir kiti tuo pur
vu teptųsi .K. B.).

įvadais cunzuis žmones duo
ną kepdavo iš įvairių javinių 
ir šakninių augalų bei medžio 
žievės susmulkintų miltų. Grū
dus arba riešutus išdžiovinda
vo. Sutrikdavo tam tikrais grūs
tuvais į miltus, sumaišydavo su 
vandeniu ir, padarę tirštą teš
lą, kepdavo pągrastu būdu. 
Padarę tam tikro dydžio ban
dutes, sudėdavo jas į karštus 
pelenus su žarijom, pan. taip, 
kaip mes kadaise kepdavome 
bulves lauke ugnį kūrendami.

Suprantama, šitokia duona 
buvo sunkiai virškinama, nes 
jos tešla nebuvo rauginama, o 
mielių tais laikais niekas neži
nojo, kurios šendien yra svar
bus daiktas. Bet žmogus nuga
lėjo ir šitą kliūtį. Jis sužinojo, 
kad sumaišytą tešlą reikia pa
laikyti tam tikrą laiką, kol jo
je atsiranda spermentacija. Ši
tokiu būdu kepta duona nebu
vo “suzmegus”. Ji buvoi ska
nesnė valgyti, puresnė ir leng
viau virškinama.

Tropikų gyventojai (pusiau 
laukiniai) duonos mažiau val
go, nes jie turi pakankamai 
įvairių riešutų ir lauknių vai
sių. Jie dabar kepa javinę duo
ną. Kvietinė ir ruginė duona 
yra išimtinai civilizuoto žmo
gaus maistas. Bet gilioje seno-, 
vėje. kai žmogus pradėjo dirb
ti žemę ir , augino kviečius, 
tinkamos duonos dar nemokė
jo pasigaminti. Jis išmoko duo
ną kepti rtam .tikrame įječuje 
arba ant įkaitintos plytos, bet 
nemokėjo jos paruošti kepimui. 
Vietoje duonos, kokią mes tu
rime, jie kepdavo paplokščius 
blynus, ypač Azijos gyventojai;

M. Šileikis | < 
(Bus daugiau)

Gautame iš ok. Lietuvos laiš
ke tarp kitko rašoma:

“Praeitą pavasarį pas mus 
mažai teatskrido gandrų. Mato
mai, kad ir jiems nepatinka kol
ūkių tvarka dabartinėje Lietu
voje...”

Duona yra svarbiausias 
gaus maistas- Duona yra 
nis valgis, kurią žmonės 
seniausiu iki mūsų laiku
dojasi. Be duonos pasaulis ne
galėtų pakelti gyvenimo sun
kumų, negalėtų progresuoti.

Duonos istorija yra itin įdo
mi. Kai žmogus įžengė į orga
nizuotą gyvenimą, jis jau tu
rėjo šiokią tokią duoną kaip 
pagrindinį ir svarbiausią mais
tą. Net kai 
žmonių 
Kartu 
keitėsi 
sudėtis.

grupes, kurie valgo javinį val
gi, atseit: duoną, ryžius, o ki
ti valgo tik mėsą. Yra žino
ma, kad žmonės mintą ryžiais, 
yra labiau atsilikę pažangoje, 
negu tie, hurie valgo duojną. 
Duonos valgytojai visuomet bu
vo civilizacijos priešakyje. Kuo
met japonai pradėjo valgyti į 
duoną ir soy pupeles, o ma- r 
žiau ryžiu, jie sustiprėjo fiziš
kai ir protiškai. Jeigu žmogus 
Valgytų vien tk mėsą, žuvį, jis 
netektų turimos savo fizinės ii 
protinės pusiausvyros. Mat, ci
vilizuotas žmbgus yra reikalin
gas krakmoliniu ir riebaliniu
J - *- 4r

valgių balanso.
KAIP SENOVĖJE KEPĖ 

DUONA

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

Lietuvių-lenkų santykiai ir kovų pradžia 
Vardynas ir trumpa angliška santrauka

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
... > Siusti čekį: ' ;

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608
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Bandau susitikti su Argentinos lietuviais
Rašo VLADAS RASČIAUSKAS

I

Vladas Rasčiauskas

traukė į sraigtų gamybos biznį. 
Abi dukros taip pat mokytos, ir 
jos irgi įtrauktos į sėkmingą tė
vo vedamą biznį.

JCnas Čekanauskas ir visa jo 
šeima yra apskridę kone visą 
pasaulį. Visi jie yra buvę JAV, 
Vokietijoje, Afrikoje ir kitose 
vičtcse. Bet jie yra geri argen- 
tiniečiai. Jie laikosi vietos pa
pročių. Tuo metu buvo vidur
dienis. Argentinoj mada \ldur-
dienį prigulti kokiai valandai-! 
Re yra įpratę prie šio’ poilsio,1 
bet man miegoti dienos melu ne
tinka. Jiems leidau vidurdienį 
prigulti. Čekanauskai yra pripra
tę prie s-estos, lai rengėsi pri
gulti valandai. Kai esu pervar
gęs, tai l>et kada galiu prisnūstl, 
bet ta dieną aš jokio nuovargio 
nejaučiau. Aš pasakiau, kad 
eisiu po" miestelį pasivaikščioti.

Bekeliaudamas aplinkui pa
saulį, niekad nenuobodžiauju. 
Visuomet išvažiuoju i< vieno 
krašto i kitą, įsitikinęs, kad ne 
xiska pamačiau, ką turėjau pa
matyti. . V ’ K

Be to, kelionėse a teina’noras 
pasimatyti su lietuviais, kūne 
lankomuose kraštuose gali būti. 
Prieš išvažiuodamas adresais ne
pasirūpinu, q kai jie reikalingi, 
tai jų neturiu. 7 \

Bet nėra to blogo, kad neišei
tų ant gero. Kai neturįv adresų, 
tai einu į tas' vielas, kur lietu
viai renkasi. Lietuviai dažniau
siai renkasi bažnyčiose arba prie 
bažnyčios. Pasivaikščiojęs po 
Buenos Aires miestą, nutariau 
padaryti naują siurpriža.

Pirmiausia aš norėjau už
sukti pas Joną Čekanauską, ku
ris vra lietuvis, mc'ka bizniauti 
ir gyvenimu pasiiiaudoti. Inži
nierius Jonas Čekanauskas gimė 
Argentinoje^ tačiau jis gražiai 
kalba nė tik ispaniškai, bet ir 
lietuviškai. Gimtąją kalbą jis iš
moko iš tėvu ir iš Avellanedos 
bei Buenos Aires lietuvių.

Jojo žmona Katalma gimė 
Lietuvoje, bet dar prieš Antrąjį 
Pasaulinį karą atvyko jaunulė į 
Argentiną. Jo’nas ir ji gražiai 
kalba lietuviškai. Jiedu užaugi
no gražią lietuvišką šeimą.

Jonas baigė mokslus, tapo in
žinierium ir įsigijo sraigtų 
(šriubų) dirbtuvę. Darbas jam 
gerai sekėsi. Jis ne tik gamino 
gerus sraigtus, bet mokėjo juos 
vykusiai pardavinėti. Jo dirbtu
vė švari, visi darbininkai pavyz
dingai prižiūrėdavo mašinas ir 
pagamindavo gerus sraigtus. Jo 
dirbtuvėje dirbti didokas lietu
vių skaičius. Visi jie turėjo būti 
apmokyti, kaip tvarkingai dirb
ti, mašinas prižiūrėti ir. švariai 
užlaikyti visą dirbtuvę.

Čekanauskai išaugino sūnų ir 
dvi dukteris. Visi kalba lietu-

Lietuves nepriklausomybės laikais 1937 metais Kėdainiuose pastatyta gimnazija

i k a a s

laksi šoferiui pasakiau, kad jis’ balandžiai manęs nepaliko ra-
manęs nelauktų, nes aš čia už
truksiu.

Aš nenorėjau prigulti įpratu- j ištiesti, tuojau atskrido būrys 
siems Čekanauskams kliudyt. Jie- Urvelių. Vieni nusileido visai 
yra įpratę prie siestos, lai tegu ; ša|ia inanęs Vienas, toliau nu- 
prigula, o as išėjau į artimiausią' 
parkelį pasižiūrėti.

Diena pasilaikė graži, šilta. Bu
vo 90 laipsnių šilumos. Pasirin-j

Į mybėje. Nespėjau atsisėsti, švar- 
! ką atsisagstyti ir kojas patogiai

tūpęs, tuojau prie manęs priar
tėjo ir žiūri į mane viena akimi, 
ką aš jam galėsiu duoti. Kitas at
sisėdo ant suolo atlošo ir iš ki-

kati gatvę, vedančią į Palermo.! [os ės | ,nane žjūri Dar kita
Iš tolo pamačiau didelį, šakotą 
medį, kurį.vietos gyventojai va
dina ombū.

Parkelyje buvo žmonių. Vie
ni sėdėjo po’ medžius, kiti stovi
niavo ties namais, esančiais 
apie parkelį. Matėsi įvairių krau-’ 
tuvių, viešbučių, valgyklų, už
kandinių ir kitokių įstaigų. Nie
ko pirkti nenorėjau ir į jokią 
valgyklą ‘ nenorėjau eiti. Mane 
paspaudė šiluma, tai susiradau 
apytuštį suolą. ir atsisėdau. 
Man reikėjo atsikvėpti nuo ši
lumos, karštą vidurdienį visus 
varginančios.

Toliau nuo' ombū augo kiti 
medžiai. Buvo keli eukaliptai, 
nesantieji malonų kvapą, buvo i medžiu7 f '

Nežinojau, ką sakyti, /bet prį

saulių reikalai

BROLIAI IR SESĖS ŠAULIAI!

sipažinsiu, kud man buvo ne
patogu. Jeigu kiti seniai atįcina 
ii- atsineša lesalų karveliams, o 
aš čia sėdžiu* pavėsyje ir nieko 
jiems neatnešau, tai tikrai ne-

pašoko' ant suolo. Aš sėdžiu vie
name suolo gale, o jis, manęs vi
sai nebijodamas, pradėjo žings
niuoti j mane, žengs porą žings
nių, sustoja -ir į mane pasižiūri, 
žiūri į manė, pasižiūri į mano 

Į rankas. Dar žengęs kelis žings- 
nius, jis, tarytum, klausia:

— Ką tu mums duosi?
Ką aš galėjau \'duoti,: jokio' 

maisto neturėdamas. Mačiau, ki
tame parkelio šone, šalia gėlių, 
stovėjo vienas žmogus ir-bėrė 
karveliams riešutus. .

Atsitūpę apie mane'karveliai 
man lyg sako: ‘ ?

j — Jeigu mums neturi nieko, 
Į tai ko tu čia atsisėdai po’ mūsų.

Bet karveliams atėjo į pagal
bą viena čigonė. Ji paliko savo 
vaikus po dideliu medžiu, priėjo 
prie nianęs ir paprašė cigaretės. 
Aš jai pasakiau, kad cigarečių 
neturiu, bet aš jai daviau 5 do
lerius ir paprašiau, kad man at
neštų lesalo’ karveliams. Ji pasi
žiūrėjo j mane, pasižiūrėjo į 
penkinę, nusišypsojo ir nuėjo 
karveliams riešutų;atnėšti.

Aš laukiau čigonės, jos laukė
z ir karveliai. Jiems nusibodo ir 
jie- nuskrido,to, aš...vis dar lau
kiau. Pagaliau, ir man nusibodo 
laukti. - * ,. -

Laimėjo čigonė. .Pralaimėjo, 
karveliai, pralaimėjau ir aš,; kad 
pasitikėjau čigone.

• (Bus daugiau)

keli sauce medžiai panašūs ,į| 
verkiančius gluosnius. Ombū 
buvo pats didžiausias, labiau
siai išsišakojęs ir sudarė gerą 
šešėlį keliems suolams ir ant jų 
susėdusioms žmonėms.

Vienur kalbėjosi susėdę se
niai. Kitur moterys ne pasakojo', 
bet ginčijosi, nes tuo pačiu metu 
abi kalbėjosi. Kiekviena norėjo 
pasakyti anksčiau, negu kita tu
rėjo progos prasitarti. Šalia jų 
bėgiojo vaikai.

Toliau nud ombū ant žolės sė
dėjo, kelios čigonės. Aplinkui jas 
taip pat buvo būrys vaikų. Ne
galėjai žinoti, kuris kuriai pri- 

— —.---- ------------ klausė, visi žaidė ir pešėsi.
viškai. Sūnus baigė specialius ‘ Po dideliu medžiu susėdę 
mokslus, tapo inžinierium ir įsi- ‘ žmonės man nieko nesakė, bet

7 Buvo skelbiamas 
c aiškus melas

Nežinau iš kur atsirado prie (po pietų, kaip yra sakoma, ir 
šaulio' vardo sesės ir broliai. 
Kičk aš prisimenu, ir jei aš ne
klystu, Lietuvoj kaulių organiza
cijoj buvom tik šauliai. Kadangi 
į šaulių Sąjungą galėjo įstoti ne 
tik sesrys 
tik turėjo 
labui ir, 
ginklo ir

į Tuomet nebuvo taqmsavio gin
čų ,nors tuolnet ir nesivadinom- 
seserimis ir broliais, šaulių Są
jungos tikslas nebuvo sprendi
mui tarpusavio ginčų, bet dirbti 
vieningai Lietuvos Valstybės 
reikalui.

Dabar jau mfs e^ame ant tiek 
atsilikę, kad jau net reikia sko
lintis iš juodosios rasės jų su
kurtus šūkius, truputį juos pa
keitus, vietoj “sielos broliai’’ — 
sesės ir broliai. . ;

Kas iš to, kad mes save vadi- į ’
t name sesės ir broliai, bet tikru- 
J moję taip nesielgiau! kaip sesės 

Re: National Guard ot įr br0]jaj Kas dabar vyksta 
Lithuania in Exile j §au]ių Sąjungoj, nedaro garbės 

J nei šaulių Sąjungai, nei Lietu
vos laisvinimo reikalui.

Dabar yra iškilęs vadizmo 
kultas ir niekas kitas neturi tei-

f T'f K >1

ir broliai, l>el visi, kas 
jausmą dirbti tėvynės 
esant
ginti tėvynės laisvę.

reikaliri, imt’s

Mr. Marijonas Snapstys

Dearborn, Michigan 43126

Dear Mr. Snapstys:

At yo’ur request, I am writing 
to confirm to you that my pro-

kai tie pasiaiškinimai jau yra 
nebereikalingi.

Tekia tvarka sunkiai įsivaiz
duojama ir sunku net patikėti, 
kad taip galėtų būti.

Po šito, dabar aš manau, bus 
ir mano eilė išmetimui iš šaulių - 
tarpo, bet kaip dabar šaulių Są
junga vadovaujama, ąš manau,- • 
kad nedaug man bus nuostolio,■- - 
nes man Lietuvoj įstojusį Šau- ■-> 
lių Sąjungų, nebuvo taip tvarko—•’ 
ma kaip dabar. • •

Turime labai dau gpavyzdžių 
iš gyvenimo, kad ir gražiausi žo- • 
tižiai neturi jokios reikšmės, kaįu. 
jie yra sakomi, bet nevykdomi. . 
Kįis gavosi rusams užėmus Lie-. 
tuvą, kuomet mus visus padarė 
draugais ii- turėjo’m vieni kitus 
vadinti draugais ir po kiek laiko 
draugai draugus tūkstančiais iš
trėmė j Sibirą lėtai ij neišven- Ų 
giamai mirčiai, šauliai, mes esą- - 
me šauliais ir vadinkime save-' 
šauliais, o seseris ir brolius pa
likime kitiems, tegul kas nors 
kitas organizuoja tas., brolijas, 
nes mes dar nesame išmokę bro
liškai gyventi.

Vladas Brazionis
ceedings in the Illinois Appellate s^s kitaip galvoti arba pareikšti
Court begun on March 22, 1922 
and in lhe Circuit Court on; 
March 26, 1982 in Snapstys, et al 
v. Milkovaitis, 81-2781 and 80 
CH 2957 were not an attempt 
to .stop the Congress of Repre
sentatives from convening on 
March 27, 1982.

As you know, my efforts on į 
your behalf were intended only! 
tų enforce the previous order of ; 
.(he Circuit Court, and to obtain 
an order of court enjoining De
fendant and./>thers from inter
fering- with your participation 
in the Congress. £ j

I hope tha-t /this clarifies lhe 
above, ė.

- Yours-very truly, 
: ’ Arnold H. Landis

March -31, 1982

CHICAGOS PARKŲ DIS- 
TRIKTO KVIETIMAS

• ’ • t * - -

Chicagos Parkų Distriktas 
kviečia visus ,—- moteris ir vy
rūs, kurie yra 5o metų ar vy
resni, įsijungti į vyresnio am
žiaus piliečių klubus, kurių Chi
cagos srityje yra net 70.

Tų klubų veikimo programon 
įejna, rankdarbiai, marginimai, 
šokiai ir. įvairūs sekmadieniniai 
pobūviai -

savo' nuomonę, jei ji nesutampa 
su vadų nuomone. Per susirin

ki kimus paprašius balso ir jį ga
vus, ir net nespėjus išsižioti, 
griežtai yra pasakoma sėsk/ tu 
nieko nežinai.... Man yra labai 
neaišku, kaip vienoj galvoj gali 
tilpti visų su šaulių reikalais su
rištų problemų išsprendimas, o 

j visi kiti šauliai yisai nieko ne
žinotų, kitaip sakant - i— būtaT 
tuščiagalviai, ir jiems visuomet 
reikia priminti, kad sėsk, tu 
nieko nežinai. Kai kurie dabar- 
tiniai-vadąi laiko save labai di
deliais vadais ir, vietoj dirbus 
Lietuvos reikalui, kova vyksta 
daugiausia dėl garbės, dėl me
dalių, laipsnių ir savo asmeninių 
reikalų, mano, kad Lietuvos 
laisvinimo ar su . tuo surištais 
reikalais jau nebėra ko ir kal
bėti. .

Neseniai per buvusį šaulių at
stovu suvažiavima buvd bando
ma sucementuoti Šaulių Sąjun
gos vienybė ir tuomet atrodė; 
kad pavyko, bet -pasirodo,, kąd 
labai neilgam. Po visai trumpos 
pertraukos vėl buvo išmesti du 
šauliai iš Šaulių ta rpd, ir- po 'to 
išmetimo buvo kviečiami pasi
aiškinti, . kuomet,jau šaukštai

vakaronės.
Dėl platesnių šiuo reikalu in

formacijų, prašoma kreiptis į 
Mr.-įStan Vinkler, tei. 294 2309.

Chicago Park District

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 

DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

1739 & Halsted St., Chicago, IL 60608

•' LITERATCRA, lietuvių literatūros: menė !r moksta 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, piekuomet nesenstą, Vincą 
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 Ii 
M. K. Čiurlionio, M. SUeikio, V. Kašubos, A. Rūkštdės ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pust knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTĖS LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istorijų ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 82.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
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

Kaina 825. Kieti viršeEat Paštas 82.

I, KL SYHtoMdajų April 21t 1982

• L1K1U VISKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašanske 
įdomini parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės & 
Labguvos apskričiu duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukom^ pabaigoje duodama 
vitovardžių pavadinimai ir jų verttnlal į voklefių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 puaL knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina H.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atal*
minimai ir mintya apie asmenis Ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr- 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 83. «

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesuprai- 
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik zm 
Jurgio Jašlnsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvėnimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už Žmogaus teise*. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja |6.

• BATTRINES NOVELĖS, M. KosČenko kūryba, 7. Valaičio 
vertimas. 200 pd. knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina *X

Knygos gaunamos Naujienose, 17W So. Halsted St., Chicago

j SIUNTINIAI Į LIETUVA
I KAISTASIS EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, RL 60629 ♦ TeL 925-2787
3 . .. / '

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,
1 MARIJA NOREIKIENS

Cosmos Parcels Express Corp. 
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, BL 60629 ♦ TeL 925-2737

JAY DRUGS VAISTINE
B759 W. 71st St., Chicago, HL 

fl MP&SnNGAI fflPILDGMI BXCKPTAI • PANNUS mat SAI- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS RHKMKNY8

Atdara šiokiadieniais nuo 
f rak ryto fld 10 rak vakar*.

Inkai

Aleksas Ambrose,
H r*i 

' - l ..l !, • j

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, '' ■ -'’
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai). '

664 psl., vardynas.
- • • '• . . .-i

Minkšti viršeliai. Kaina $15. - '
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.
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Okupanto instrukcijos visiems vienodos
Bendradarbiautojai su okupantu visur vienodi — ir 

okup. Lietuvoj, ir išeivijoj: tiksliai pildo jo nurodymus 
Ir keista, kad okupantas visiems savo pataikūnams duod? 
vienodas instrukcijas, kaip veikti, ką sakyti ir kaip rašyti

Praeitais metais okupantas sugalvojo, kad reikia tu
rėti vyskupus, kurie būtų jo skirti ir jam paklusnūs. 
Religinių reikalų įgaliotinis paruošė planą, kaip prista
tyti popiežiui, kad jam atsidavusieji kunigai gautų vys
kupų šventinimus. Planas taip gerai buvo paruoštas, kad 
jau buvo kalbama ir apie konsekravimo datą.

Kunigai, nuoširdžiai besirūpinantieji Lietuvos kata
likų dikimių tuo buvo labai susirūpinę. Paskutiniu mo
mentu, prieš vysk. L. Poviloniųi išvykstant į Romą, ku
nigų tarybos ir paskirų kunigų grupės kreipėsi į vyskupą, 
pareikšdamos suvo susirūpinimą, kad bedievių paruoštas 
planas pakenks Lietuvos katalikų bažnyčiai.

Pasitikėdami savo planu, tikri, kad jų tikslai bus 
pasiekti, pataikūnai kunigai viešai skelbė: . . dabar pa
mokysime vysk. Steponavičių ir “veikėjus”. “Veikėjai” 
eina prieš popiežių.” (Veikėjai visur rašoma kabutėse.) 
“Jie SKALDO Lietuvos kunigų vienybę”... (Draugas, 
1982.4.28).

Lietuviams verta atkreipti dėmesį, kaip pataikūnai 
kunigai patriotus kunigus okup. Lietuvoje vadina veikė
jais kabutėse, skaldytojais, katalikų vienybės ardytojais 
ar veikėjais, einančiais prieš popiežių. 0 dabar paimkite 
Draugą ar Pasaulio Lietuvį. Retame numeryje nerasite 
lygiai tokių pat kaltinimų, lygiai tokiais pats vardais 
pavadinant tuos išeivijos lietuvius, kurie pasisako prieš 
okupanto bendradarbiautojus ir už Lietuvos laisvinimo 
veiksnius. Retame numeiyje nerasite lygiai tokių pat 
deimančiukų — “veikėjai”, “vaduotojai”, “skaldytojai”, 
“kovotojai prieš tautą”, “nesukantys veido į Lietuvą” ir 
panašiai. Ypač mėgstami žodžiai “veikėjai” ir “skaldy
tojai”.

Okupanto Tiesoje apie Petkų rašoma: “... vieną kitą 
tikrovės jausmą praradusį inteligentą”; arba: “Suradęs 
vieną kitą ATPLAIŠĄ” (Mano pabraukta — I.P.). 0 inž. 
Nainys tuos išeivijos lietuvius vadina “Laike ir aplin-

. K. Čiurlionio paminklas Rasų kapinėse Vilniuje. 
Lankytojai kreipia dideli dėmesį Čiurlionio kapui.

V. BALČIŪNAS, M.D.

KUR MES EINAME?
(Tęsinys)

Ypatingai sunku dirbti maisto 
pardavimo skyriuje: Čia reikia 
pataikyti į pubxikos skonį, kitaip 
turėsi nuostCifu. šitą skyrių ati-

davėme, šv. Petro parapijai, bet 
su sąlyga ,kad apsimokės už vie
tas. Parapija paskyrė 500 dol. 
vargstantiems lietuviams.

Paimu telefoną ir skambinu

Lybėse nesusivokiantieji”. Argi ne tos pačios mintys? 
0 kaip dažnai tuo pačiu vardu “atplaiša” pataikūnai va
dina Reg. Bendruomenės narius, todėl, kad jie atsisakė 
bendradarbiauti su okupanto agentais.

Matome, kad tiek okup. Lietuvoj okupanto pataikū
nai, tiek išeivijos pataikūnai gauna vienodas, tokias pat 
instrukcijas, nurodymus, kuriuos jie turi vykdyti. Žino
ma, jie aklai tas instrukcijas ir pildo. Galima suprasti, 
gal ir pateisinti lengvabūdžius kunigus okup. Lietuvoj. 
Sunku atsispirti, kai grasinama Sibiro taigomis.

Bet kaip pateisinti išeivijos vienuolius kunigus, ku
rie nuėjo su okupanto pataikūnais? Vienuolių turimoje 
spaudoje, okupanto pataikūnai gali rašyti ką nori, šmeiž
ti ką nori, bet atsakyti, parašyti tiesą neleidžiama. Pa
vyzdžiui, Draugas paskelbė kun. Kezio melo lajšką, kad 
ii užpuolė prie altoriaus. O jo apšmeižtų devynių asmenų 
laiško, kuriame paaiškino, kad jie to kunigo negalėjo už
pulti prie altoriaus, nes jie su juo kalbėjosi parodų salėje, 
vienuoliai redaktoriai nedėjo. Manau, kad tas veiksmas 
irgi pagal instrukcijas. Spaudos etiketas reikalauja pasi
aiškinimo laiškus irgi įdėti.

Ignas Petrauskas

T. Lakauskuį ir Jena Į
.les negerai atstovaujame lietu- t 
.ius, tai b itų i bai gerai, kad ; 
šia s me.a a jūj parody.umttc, (

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Dažnai girdėdavo jos balsą — ne kalbančios, bet 
nuostabioje dainoje. Nors ji dainuodavo ne jam, 
svečiams, bet ir jis jaudindavęs. Ypačiai sukrės- 
davo jį, kai skambindavo Leokadija klavikordu.

Stebuklinga muzika. Niekad tokios nebuvo 
dar nei girdėjęs, nei matęs. Pažiūrėti savotiška 
skrynia, arba žema balta spintelė, su išpjausty
tais pagražinimais. Atsisės Leokadija prie jos, 
pakels antvožą ir paleis savo miklius pirštelius 
lakstyti po perlamutrinius lengvai judančius 
kaulelius. Bet kaip skamba, kaip darniai sultin
gai virpa stygos. Atrodo, kad šimtai jų ten, viso
kiausių, gyvų.

Ilgai po tos muzikos žaviai virpėdavo Petro 
auąyse ir nuimdavo visą sielą. Svarbiausia, kad 
taip padaro ji, Leokadija. Kokia tad burtininkė, 
kokia nepasikiama karalaitė! Kai jautriai į riša 
.ai įsigyvendavo, labai aišku jam tapdavo, kodėl 
riėi pau.i” ? karalaičių, ar užburtų gražuolių tūr- 
“ngiausi priu ?.i, v Jdovų sūnūs nepasigailėdavo 
nei savo vargo. ?ei galvų. Kodėl jie laužydavo 
<avo žirzų kojas, ėkdami i stiklo kalnus, kur tos

gražuolės miega. Kodėl grumdavosi su giliom 
siaubingom jūrom ir žūtbūtinėj kovoj susirem
davo su slibinais devyngalviais. Pasitaikydavo 
drąsių bernaičių ir iš prastų lūšnų. Ir jie ryžda- 
vos panašiems žygiams. Dabar pradėjo jau abe
joti Petras dėl tokių jaunuolių: '‘Gal tik pasako
se? Gal kartais jie žygį ir laimėdavo^ bet kad tie 

I prastuoliai paskum vesdavo tas karalaites ir mo- 
< kėdavo gyventi su tokiomis trapiomis, jautriai 
švelniomis būtybėmis — dabar nebenorėčiau ti
kėti.”

Šitokias abejones labai akivaizdžiai ir visu 
i žiaurumu sukėlė Petrui vienas toks pasakojimas 
i— apie lekajų ir to paties pono dukteris. Tas pa
sakojimas taip įstrigo jam galvon, kad dieną nak
tį nebepamiršo. O buvo beveik panašiai, kaip 
dabartinėj jo būklėj. Čia dvi dukterys — Sabina 
ir Leokadija — ir ten tas pats, tik vardai kitokie. 
Tos dvi dukterys labai gražios buvusios ir viena 
be antros niekur neišeidavusios.

Sykį anksti rytą išėjusios abidvi į sodą pasi
vaikščioti. Staiga kilusi vėtra, susimaišiusios že
mės su lapais ir pagavusi jas abi iš sodo. Ponas 
pažadėjęs viską, jei kas surastų jo dukteris ir 
vėl grąžintų į dvarą. Didelis būrys atsiradęs ieš
kotojų. Išėjęs ir tas lekajus.

Einąs, einąs per girias, balas — jau ir su
temo. Besižvalgydamas kelio, išvydęs balose keis
tą šviesą. Priėjęs arčiau. Žiūrįs — tokia šilkinė 
skepeta. Jis pasilenkęs paimti. Iš tos skepetos

ANTANO VIENUOLIO SUKANTIS
t .*pn<4usi pasipelnyti, turima 
! valdžia pasinaudodami, plačiai 
pagyventi ir pralobti”J-

Šiam kūrybiniam kiikotarpiui 
. priskajtomfc pjesė "Prieblando- 
. ie” (1^381, driimatizoota kroni
ka “1831 metai” (1937) ir ap^a- 

■ kymų rinkinys “Nemigo nak-

1940 metais A Vienuolis pa-» 
rašė apybraižą “Žemę dalija” 
ir pu taikė scęnai pjesę “Prie- 
Nando'e’’. kuri, pavadinta 
“Dauboje”, 1941 m. buvo pa
statyta Kauno Valstybiniame 
Dramos Teatre.

(Tęsinys)

V’enuolrs buvo veiklus,gaJu atet
jUUvzuti Ixtuwii-s. Luiauskas kul Oriniame gyvenime ir rea- 
pasakė 
.eleioną

sskau y
petniiie’iri ir 

paiį. Ue:n.ia t s

Tu.miz ?csčd; su kelia i In
te. nst cnal Inslitsto d? rektoriau s i

Tau.ų pasirėdymą 
p JLrnšcnis mano

As ii tu o paiaijpase. Mūsų gzup<-1 
. ė vad.iio i W'scvnsino iieiu- 
1 viai, ne lier.driK'nienė, kadangi 
į Bendru menė trik iė. Iž Uuk- 
dyraą buvau Bendruomenės 
pasitraukęs. Kad.ngi aš tirėjm 
daug darau, Wi consiro lietu
vių organ z. vi,M buvau nettž.e- į 
gishasęs. In e.na.ir iai Institu- 

i tas mūsų ne šniaiė. Kelias s.ivai- 
; .es pr eš 
i skambina
' žmonai ir sako, kad jis Tautų 
i pasiredyms negalės suorganizuo
ti lietuviškos parodėlės Mihvau- 
kėje. Parodėlės organizavimą 
perėmė mano žmona. Labai dė
kui p. Janušoniui už atliktą dar- 

-bą. Buvo metų, kai p. Janušonis 
organizavo parodėlę, lietuviai 
laimėjo net premijas. 1981 me
tais lietuviška parodėlė (orga
nizuota mano žmonos) laimėjo 
premiją ir ją paskyrė BALFui. 
Lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama; St. Milašiaus,' lai
mėje premiją. Kadangi p. Palio
nienė jau 1981 metais neturėjo 
vaikų tautinių šokių grupės, pa
kvietėme Vyčių vaikų tautinių 
šokių grupę iš Čikagos, pidelis 
džiaugsmas^ Buvo matyti vaiku
čių veiduose po šokio. Dėkui 
p.. Palionienei už atliktą darbą. 
Taip pat labai dėkui St. Mila
šiui už atliktą darbą.

Kadangi parodėlių organizavi
mą tvarko vienas iš muziejaus, 
jam užėjo j galvą muziejuje tu
rėti Europietišką Kaimą. Sulau
kėm žmones, sudarėm komitetą 
ir dabar Lietuva yra Europietiš- 
kame Kaime Milwaukes muzie
juje. Beveik kiekvienas žmogus, 
aplankęs Milwaukee muziejų, 
aplanko ir Europietišką Kaimą. 
Jis mato, kad lietuvių tauta yra 
gerai atstovaujama Amerikoje. 
Kitos tautos net autobusais at
vyksta iš kitų Amerikos didelių net keleto mėnesių pasiruošimo, 
miestų pasižiūrėti savo tautos Kas atsitiks, jei dr. Balčiūnas šu 
parodų Tautų pasirodyme, bet (žmona būtų buvę išmesti ir, po 
lietuviai net iš netolimų apylin- kelių metų, įėję bimbininkai 
kių nepajėgia apsilankyti. Ne pradės Tautų pasirodyme de- 
vienas šio aprašymo skaitytojų monstrudti, kaip lietuviai labai 
net pasakys: “Ką čia randi o'r- gražiai gyvena komunistinėje 
ganizuoti?” Ir pridės: “Aš esu sistemoje. Gal juodviems paskirs 
šimtu procentų tikras, kad jeigu 
pastatytum keletą bačkų alaus

>avo į vykstančius politinius ir 
pn^ikcl imus NeprT 

kfeusdJTc/ie Lietuvoje. Rašyto-
^u^ta'kos ap;e Nepriklauso- 

Kovas, žemės reformą, 
u perversmą atsispindi 

feljetonuose, straipsniuose, ko- 
p^nondonri ose. apybraižų kny

go'e Svetimus Kraštus* 
(1930). romanuose “Viešnia iš 
*ės” (7932) ir “Ministeris” 
(1935). Antrosios sovietu oku- 
nvros pradž’oje š*s A- Vienuo^

“nu^kaHimas” vertė ji lai-
’-vt> rrcšab’au nuo kultūrinio. (1941-1944) A. Vienuolis, gy- 
'^vvcvn:n*o v;ptoi kūrybos - 
-v—rusu kalbos meky- 
^c’o A^^kščiu gimnazi
ne. flr44 1945).

Dicz oio melais (19- 
'O'i A. Venuobs laimėjo lite
ratūrinę premiją už romaną 
“Krv/žkęlės“. kuriame vaizduo-

Vytauto Di- 
dž;c/o laiku fone.

Romane “Prieš dieną” (1935>, 
■mot Prano Naujokaičio, A. Vie
nuolis: “natūralistiniu būdu 
vaizduoja neigiamus valstybės 
kūrimosi gyvenimo bruožus. 
Visoki išsigimėliai Gerulevieiai, 
išėję šunims šėko pjauti, dabar 
tikėdamiesi, kad Lietuvos vals
tybė yra tik laikinis reiškinys, 
iš s u s i d a r i u s ių aplinkybių, 
trūkstant inteligentinių pajėgu,

Vokietį okuraci'es metu

— j vendamas Anykščiuose, kūry
boje pasitraukė i tolimos pra
eities tematiką* Romantinėse le^ 
gendose “Piemuo Bermamytas” 
ir “Gyvačių karaliaus sostas” 
panaudojo senovės Kaukazo ko
vu temas, o istorinėje pjesėje 
“Tvirtovė^ vaizdavo lietuvių 
kovas su kryžuočiais. Si pjesė 
1946 metais buvo pastatyta 
Kauno Dramos Teatre.

Antrosios sovietų, 4caip ?f vo
kiečių, okupacijos metu, .A. 
Vienuolis kūrybos darbais užsi
darė praeityje. Po apysakos 
“Išdukterė" (1945) kūrė roma
ną rš lietuvių ūkininkų gyve
nimo “Pūodžiūrikiemis" - A. 
Vienuolio žodžiais: *Rasau Tuo- 
džiūnkiemisy antrąjį.tomą iš vo- 

‘ kiečių okupacijos laikų ir ren
ku medžiagą treciam tofnui iš 

' dabartinių laikų. Be tb, rėšau 
ir turiu parašęs iš jaunų ^dienų 
atsimiriimuš apie mūsų įiėtu^įŠ’

žurnale' 
pasirodė’ z Vietidolio ; /romanas* 

i’* o’’4952 *<1x1., 
žymiai perdirbtas ir- papildytas 
“Puodžiūnkfemis”, o- 1952 įn., 

■s}rira knyga: v
A. Vienuolis dar išleido rin

kinį “Padavimai į? jęgenilos” 
(1957) ir memuarinę, biografi
nių apsakymų knygą- “IŠ njaiab 
atsiminimų”. ,(Įį^7);..

1979 m. VHpiuje išleistoje 
“Lietuvių literatūros istorijo- 
: je”, 396: psl., apie A. VĮenuoli 

raŠOtna; ’ ■ ■ ■
“Vienuolio kūrybą ,pet pen

kiasdešimt metų, keitęsis nežy
miai. Pagrindinis jo požymis 
liko intonacijos ir vaizdo tikr-O- 
vSkumas, matytį nulemtas a’ty1- 
daus gyvenimo stebėjimo- “Be
veik kiekvienam savo vaizdeliui 
sėmiau mędžiagą .iš kokio nors 
gyvenimo epizodo, mano paties 

. matyto, girdėto ar net pergy-

tinės ir sumokėtum už įėjimą, 
tai čia lietuvių privažiuos šim
tai, b gal ir tūkstančiai”. .. ,

Turiu prisipažinti, kad gal pa
dariau klaidą, bet čšū tikrėšį 
kad iki šiol per keliolika metų “Puodžiunkemis 
lietuviškoje parodėlėje nepade
monstravau, kaip lietuviai ger*. 
davo alutį su degtine ir po' to 
pasimušdavo..?

Aš esu 99.9% tikras, kad Z. 
Lukauskas ir R Petrušaitis teaaį 
nedirbs, nes aš juodviem siūliau 
telefonu net dviejose vietose per
imti visišką vadovavimą ir dar
bą net dviejuose miestuose, o 
juodu padėjo telefdno ragelius. 
Taigi matote, kaip juodu nori 
sunaikinti tokią vietą, kur dar
bas yra labai sunkus, reikalauja

medalius. Į ven^o, žinoma, paskui jį gau-
As dėkoju visiems, kone dar- s-iai aįmiešęs .savo, fantazija”, — 

prie Tautų pasirodymo durų, buojasi Mihvaukėje Tautu pasi- sakė rašytojas. Jo talentui bū- 
rodymo metu, (Nukelta į penktą puslapi;padėtum, tenai keletą dėžių deg-

pasidaręs šviesus stulpas, kaip koks vaidalas. Jis 
prašnekęs: “Eikšen imtynių!” Nėr kas daryti — 
tūrėjęs imtis. Ėmęsis, kol gaidys užgiedojęs. Tada 
vaidalas pranykęs. Dingdamas pasakęs: “Iš uba
go pono nebus. Tu tų dukterų nerasi ir tu to pono 
žentu nebūsi!”

Lekajus baisiai persigandęs, sukritęs ir nie
kad daugiau iš tų balų nebesugrįžęs.

Šitas pasaokjimas atrodė Petrui daug tikres- 
nis. Ypač rūsčiai atsiliepdavo jam paskutinieji 
žodžiai: “Iš ubago pono nebus! Ir tu to pono 
žentu nebūsi!”

Vis dėlto protas neapgalėdavo jausmų. Jie 
kur kas galingesni ir veržlesni pasirodydavo. Leo
kadija taip užvaldė lo sielą, širdį, kad jokiu būdu 
nebegalėjo išsivaduoti.

Jis netroško nei jos širdies, nei rankos. Ne
daug tenorėjo: kad tik ilgiau pasiliktų šiuose rū
muose, kad matytų ją, kaip saulę užtekančią, gir
dėtų jos balsą, juoką, dangišką muziką. Kad tik 
nenutoltų ji, kad niekas neišvežtų jos kur nors 
kitur.

Savo maldose dažnai atsidusdavo, kad čia at
sirastų dabar toks geras senelis, kaip tam ber
naičiui. Buvo girdėjęs apie vieną varguolį ber
naitį, nuostabų dainininką. Jau piemenėliu būda
mas, taip gražiai dainuodavęs laukuose, kad gal
vijai, avys, kiaulės sustojusios klausydavos, ėdri- 
nėdavo ir niekur nesiskirstydavo iš ganyklos.

Suaugęs ėmęs ir pamilęs jis neapsakomai dai
lią turtingų tėvų merginą. Toji nė žinot nenorė

jusi apie tokio varguolio meilę. Vaikinas gražių 
gražiausias dainas dainuodavęs jai, tikėdamasis 
palenksiąs užšalusią josios širdį. Bet jai vis nepa
tikdavę, vis naujų, gražesnių dainų reikalavusi.

Daug dainų sudėstęs, daug padainavęs, o 
mergina kaip buvo, taip ir likusi atšalusi. Tada 
vaikinas nuėjęs į girią sau galo ieškoti, betikėtai 
susitikęs senelį, viską išpasakojęs jani. Tasai ta
ręs: “Aš tave paversiu kokiu nors paukštelių ir 
savo gražiomis dainomis lirikstninsi .pavargėlius 
žmones. Tą merginą,, kuri tave taip kankina, aš 
paversiu į kita ką.”

Ėmęs tas senelis ir pavertęs vaikiną į lakštin
galą, o merginą — į rožę. Dabar pavasariais,, kai 
tik pradeda lakštingala giedoti, tuojau pradeda 
ir rožė žydėti.

Čia gražu būdavo Petrui— patikdavo. Apie 
tai su malonumu jis svajodavo ir trokšte trokš
davo, kad taip įvyktų.

Leokadija nuostabiai švietė if žėrėjo ne tik 
vienam Petrui. Ja didžiavosi pats BSndurskis, 
visa šeima išdidi buvo. Daugelis apylinkės ponai
čių siūlė jai viską. Kaip tikrosios laimės išsiilgę 
laukė vieno tik jos žodžio. Dažnai lankėsi 
debesiuose turtingieji jaunikaičiai ir graudino 
Petro širdį, jei Leokadija kuriam nors iš jų' mei
liai nusišypsodavo. ‘ -

(Bus daugiau) “ . į

4 — Naudėtos, M jūtjrfilt, aprfl 71,’ 1982
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos' puslapių. Kaina $5. MinkAri 
viršeliaL Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted SL, Chicago, IL 60608

IMMIIIIIIIIIIBIIIIIM

. UK. rAUL V. DARGIA 
VYDYT<Ma» ir chirurgai 

CemmwtMTy

/ JtJuAJXLKXX > ■ jį GtfDO tf

4UiU7< ^UaičĮŽU b—d FasL

TEL. 233-8553 
Service &>5-45u6, Page 06058 

DR. A. B. GJUEvEUKAa
UYUIIVJA5 IK IrliKUKUMi.

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

3907 West lQ3xd Street 

Valandos pagal susitarimą.

Dr. Jonas F. Mažeika
DD3. — DANTŲ GYDYTOJAS 

4600 W. 103rd Street 
Oak Lawn, ill 

Off. tek 423-8380 
Valandos pagal susitarimą

Punktukas Anykščiuose

Š^kiy Apskrities Klubo nariy susi
rinkimas įvyks š. m. baianozio men. 
25 d., 2 vai., Lietuvos Vyčių saieje,, 
2^55 West 47th St. j

J. Jurkšaitis, pirm, i

Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nany susindamas Įvyks penk
tadienį, balandžio 23 a., b vai. vax„ 
Vyčių saieje, 2^o5 W. 47th St. Nariai 
kviečiami auiianxyti, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti, ro susirinki
mo bus vaisęs.

Eugenija Strungys

Lietuviu Žagarės klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 25 d., 1 vaL popiet, Anelejs 
Ko j ak salėje, 4500 So. Taiman Avė. i 
Nariai kviečiama atsilankyti, nes yra 

i svarbių reikalų aptartL Bus ir vaisęs.
Rožė Didžgaivis, rast.

SUSIRINKIMU

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMfcTRlSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI

2618 W. 71st SL TeL 737-5149

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

ANTANO VIENUOLIO
SUKAKTIS

i
1
i 
i

dų: 23,227.43; Apsk. valdyba* 
pervesta: $18,600; Ir. Sekmonie- 
nės patikimas: $1,578.43; kasos 
saldo: $15.3 08. Pinigai laikomi 
M.d.and banke.

Skyrius turi 1191 narį.
Koatroiės komisiją sudarė: K. 

Čepaitis, K. 1‘ovilailia ir J. Kin- 
deria. Protokolą perskaitė K. Po 

Haitis. Užgyrė atskaitomybę, 
eik^ ir siūlė apyskaitą priimti, 
ėliau apyskaita buvo priimta. 
K. Čepaitis Centro valdybos 
ridu dėkojo vadovybei ir rin- 
ėjaflis bei aukotojams, parė

musi. iib vargstančius tautiečius 
Punske ir kitur.

Pirmininkas Si. Vanagūnas 
paminėjo, kad Jėzuitų namuose 
liepos 18 d. bus rengiamas pik
nikas. Prašė padėti ir aukoti 
tanių.

C. Genutis ir p. Vinciūnas — 
nommactiLa komisija. C. Genu
tis patiekė kandidatus į valdybą, 
.v-ujų pasiūlymų' buvo, bet ne
sutiko būti renkami. “In block” 
išrinkti šie asmenys: J. Macke
vičius, J. Blažys, G. Giedraitytė, 
p. Paškevičius, A. Kleiza, J. Sas
nauskienė ir J. Kavaliauskas. 
Į kontrolės komisiją vienbalsiai 
išrinkti: K. Čepaitis, K. Povilai
tis, K. Rožanskas.

Susirinkimas baigtas tautos 
himnu.

C. Genutis padarė dalyvių 
nuotrauką, kuri bus paduota 
spaudai. Iš viso dalyvavo1 49 na
riai. Susirinkimas baigtas po 
pirmos valandos.

K. Paulius
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

7ČS IN AMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344
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GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

■ I
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MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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BALFo 5-ojo skyriaus visuotinis 
susirinkimas

J. Blažys davė kasos apyskai
tą. 1981 m. sausio 1 d. saldo: 
$167.57; kadencijos metu gauta 
aukų: $23,151.24; iš viso išlai-

1982 m. balandžio 18 dieną 
11 vai. Marquette Parko parapi
jas salėje pirm. J. Mackevičius 
pradėjo susirinkimą ir sveikino 
dalyvius.

Pirmininku pakvietė St Va- 
nagūną ir sekretoriumi Ig. Se-

(Atkelta iš 4 psl.)

dingas vaizdavimo psichologiš
kumas kito, bet irgi ne iš pa
grindui

A. Vienuolis buvo stambaus Į rapįną.

Atsistojimu pagerbti mirusieji 
nariai. Paminėtas ir staiga mi
ręs dr. Balčiūnas, gyvenęs Ke- 
nošoje, Wisconsin^.

Pirmininkas St. Vanagūnas 
perskaitė patiektą dienotvarkę.

kalibro rašytojas; klasikas; šu
Ur. LUISAS SK1K UTIS,kritiaa ^ntunentalia

INKSTŲ, rUSLfiS IK 
PROSTATOS CHIRURGIJA ' 
26Sė WEST 63rd STREET 

Valanaos; anma. 1—4 popieų 
t ' Keivirua. 5—7 t«L vxK. y 

Otoo įeiefeafcs;J7S-288Q, .

f L U ii i D A
- - . -----------

širdim ir erudito protu; su dau
giai ode ir stilinga plunksna jis 
aprašė daugelio tautų žmones, 
padavimus, papročius bei jų as
piracijas. Po kiekvienos kelio
nės jis grįžo į Lietuvą, į pataisų.
'Anykščius. Iš čia į paskuti- ‘ č _
nę kelionę išvyko. Jis mylėjo ) xan* Zakarauską ir Centro 
Lietuvą, 'nes Lietuvoje buvo Valdybos kasininką IC Čepaitį. 
Anykščiai. • • '

A. Vienuolis mirė 1957 me
tų rugpjūčio 17 dieną. Palaido-

Prie garbės stalo pakvietė

1981 m. balandžio 26 dienos 
susirinkimu protokolą perskaitė 
buvęs sekretorius inž. E. Jasiū-j

f

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33710 

TeL (8132 321-4200

tas Anykščiuose, kur įrengtas nas- Protokolas puikiai parašy-j 
memorialinis rašytojo muzie- ^as ’r Priinitas be pataisų. i

<*

jus.
(Iš Europos Lietuvio)

GIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

PERK KAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraudė

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charga 

ir VISA Korteles.
R. MEKENAS. TaL 925-80W

C0RNS?
Soft pads protect 
from pain, while 
medicated disks 
work to remove 
corns.

DrSchoirsZinčpads
Apdraustas parkriuatymat 

jį įvairią atstūmę.

ANTANAS VILIMAS 
Tai. J76-1B82 arta 37M994

Antanas Vienuolis

^MEMENTO MŪRI -
ne ar namo veš? 4 <

— Kas čia. su namais užsiims 
— Kaune.

— Na, tai tam kartui. Būsiu 
ir aš — pasimatysime. — Ir pi
lietis nuskubėjo savais reika
lai s-

0 
bis.

Pagaliau ir aš miriau,-Nune
šė mane prakeiktas gripas. Nie
ko negelbėjo nei vaistai, nei 
taurės, nei šilti kompresai: pa- 
droskėjau kaip žalias ąžuolas. 
Na, ąžuolas ne ąžuolas, žalias 
ne žalias, bet vis dar ne invali
das buvau ir į Žaliąjį kalną jo
kio funikulieriaus ’ nereikalavau: 
įkopdavau neatsikvėpęs. Ir taip 
greit persiskyriau su šiuo pa
sauliu, taip netikėtai, kad pasi
jutau jau begurksąs Abraomo 
prieškambary belaukiąs teis
mo sprendimo.

O mieste tuo tarpu draugų ir 
priešų būreliuose ėjo ginčai, 
kaip mane pagerbti, kokią užuo
jautą pareikšti, kokį vainiką 
uždėti. Užvis daugiau bruzdėjo 
draugijos. Vieni siūlė ir pagerb-

’ ti, ir užuojautą dienraščiuose

Buvęs 5-ojo skyriaus pirmi- j 
| n.'nkas J. Mackevičius padarė 
! metinės veiklos apžvalgą. Aukų 
i rinkėjų buvo 33, 7 nauji. Talki
ninkauja BALFo Centro siunti
me paketų. Iš viso išsiųsta 682 
siuntiniai. Trūksta muilo ir skal-

į bimo produktų. Tai į kiekvieną pareikšti, ir nebrangų vainiką 
i paketėlį įdeda. Dėkojo valdybai, nupirkti. Kiti priešinosi ir įrodi- 
rinkėjains, kleb. A. Zakarauskui nėjo, kad jei velionis, vadinasi 
ir kun. A. Trakini už leidimą' aš, antri metai iš eilės neuž
rinkti aukas prie bažnyčių.; mokėjęs nario mokesčių, tai to- 
G. Giedraitytė po tarnybos per- kio naro, kad pagąsdinus ki- 
ėjo daug aukotojų ir surinko į tus, nė minėt nereikia! Panašūs 
daugiausia. Talkininkavo ir vie- ginčai ėjo visose draugijose, 
na gimnazistė.

Crab Salad Served In Melon Boats

ėjo visose draugijose, 
kur aš kadais buvau nariu.

Bruzdėjo ir paprasti pliečiai.
• — Nu, Vienuolis! Kaput! Ka_

i Šįryt: rado kambariuke

SOPHIE BARČUS

j — Amžiną atilsį. Aš taip ir 
I maniau. Kada gi laidos? Kau-

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmaliemaii 
nuo &30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoties W0PA - 1490 AM 

transliuojamos iš musę atudijoa 
Marquette Parka.

Vedėja —. Aldona Daukua 
778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO. IL 60629

.T . Ą- . £

t

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

kitur’ \yko toksai pokal-

šį- 
dieve 
neži-

Žmo-

— Tai ir nebėr Vienuolio.
— Nu, supyškino? Penktąją 

knygą iškritikavo?
— Ar girdėjai —juk jis gi 

šįryt mirė!
— Mirė?. Vienuolis?...

ryt?.. Amžiną atilsį, 
duok jam, dieve... bet 
nau-..

— Ko nežinai?
— Ne, aš tik taip sau.

ma, kas be nuodėmės. Bet ka
žin kur laidos?

— Kol kas dar nežinia.
— Nežinia, nežinia. Hm, hm. 

Tai, sakai, numirė Vienuolis. 
Ai-ai-ai-ai. Na, tai iki pasima
tymo, -bėgsiu ir žmonai pasa
kysiu. Jei sužinosi, kada ir kur 
laidos, tai paskambink telefo- 

Žinai numerį? Sudiev.
(Bus daugiau)

nu.

Varniuose 18-ojo šimtmečio

RADIJO programa

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek
madieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
tintų santraukų. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasakų. Šia programą veda Stepo
nai ir Vataltina Minkai- Biznio 
reikalais kroipta j Baltic Florists — 
gėfių tai dovanų krautuvę. 501, E. 
Br^d^ay, So. M*sv 01127.
Telefonas 2M-O4S9. Ten pat gau
namos “Naujienos", didelis pasi- 
Hnkšmas lietuviškų knygų ir lie- 

tavišky dovanu-

With melons abundant now at local markets, an exciting 
luncheon idea is Curried Crib Melon Salad. Family or guests 
wifi enjoy the light, yet satisfying combination of deBcioue 
Alaska King crab and juicy sweet honeydew melon.

Succulent Alaska King crab is sliced and tossed with crisp 
vegetables and a curry-seasoned mayonnaise dressing. The 
salad k served on peeled and quartered melon •‘boats’* on 
individual lettuce-lined salad plates.

Alaska King crab meat is snowy white in color with bright 
red striations. Folly cooked, with tendons and cartilage 
removed, the meat is ready to be enjoyed in a favorite recipe 
after defrosting. In-shell packs of whole Alaska King crab lega 
and split legs are also available.

Curried Crab Melon Salads
1 package (6 to 8 oz.) 

frozen Alaska King 
crab meat, thawed 

cup sliced celery 
tablespoons chopped 

green onion
Drain and slice crab. Combine with celery and green onion. 

Blend mayonnaise, curry powder, sugar and lemon juice; 
toss with CTLb mixture. Chill. Cut melon into quartern length
wise; remove seeds and rind. Flaee melon quartern on salad 
plates lined with greens. Spoon crab salad onto melon. Make* 
4 Mryia^» -

3/4
2

1/3
1/2
1/4

1

cup mayonnaise 
teaspoon curry powder 
teaspoon sugar 
teMpoon lemon juice 
honeydew melon

■ Sakd grcena

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t

I

AMSULAHM/ 
PATARNAVIMAI

TURIMI 

KOPLYČIA* 

MISOSE MIKSI< 

DALYSE.

I I
T. ■I
I i

pabaigoj tapo įrengia varpų lie-' 
jykla. Joje laike 1831 metų su
kilimo prieš rusus buvo’ gami
namos kanuolės ir šoviniai.

CHICAGO MOTOR CLUB "HF*? CW

EXPRFSSMtf 0WWG

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

IKUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1

Aikštės automobiliams pastatyti

Uiie&fog
Lietuvių 

uaždetg viq 

Direktorių

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS

P. J. RIDIKAS

t 
B

(LAOUWICJ)
2424 WEST 6MK 8IK&K1 čllU
11U2JS SOUTHWEST HIGH WAI, nuoa Hilu, UL 174-4411

Tek: OLympic B-1H3

Naujiem*, Chicago, 8, IR Wednesday, April 21, 1982

BUTKUS - VASALUS

PETRAS BIELIŪNAS
048 So. CALIFORNIA AVE. T*L: LAfmtt* X-3471



TAUTOS FONDO AUKOTOJAI
1981 METAIS

r

ORGANIZACIJOS:

42,122.33 dol. — Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
(50,000 kanadiškais). j

5,713-35 dol. — Tautos Fondo Atstovybė, Svdnev, i

4.000 <7ol. — Amerikos, Lietuvių Taryba, Čikaga, IL.
3,650 do/. — Tautos Fondo Atstovybė, Melbourne, 

Australija.
2,165 dol. — Tautos Fondo Atstovybė, D. Britanija. ! 
300 dol. — Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba, C A.
250 dol. — LB Grand Rapids Apylinkė, ML
Po 200 dol. — Amerikos Lietuvių Tautinė Sąjunga, 

“Lietuvos Aidai’’ radijas, IL; Lietuvos Darbo Federacija; 
Lietuvos Valstiečių Liaudininkų Sąjunga.

190 dol. — Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
terburio Klubas.

176 dol. — LB Omaha Apylinkė, NB.
170 dol. — Palm Beach. Lietuvių Klubas, FL.
156.34 dol. — Sioux City Lietuvių kolonija, IA.
150 dol. — Buffalo Lietuvių Klubas, NY.
148 dol. — LB Baltimore Apylinkė, MD.
Po 100 dol. — Amerikos Lietuvių Klubas, Santa Mo

nica, CA; Čikagos Anglijos Britanijos Lietuvių Klubas, 
IL; LB Buffalo Apylinkė. NY; LB Great Neck Apyln- 
kė, NY; Liet. Akademinė Korp. “Romuva”, IL; Lietuvių 
Tautiniai Namai, Los Angeles, CA; Lith. National Club 
of Montello, MA; Maironio Parkas, MA; Šv. Jurgio lie
tuvių parapija, Albany, NY; Amerikos Liet. Vienybės 
Sąjūdis; Lietuvos Atgimimo Sąjūdis; Lietuvos Krikščio
nių Demokratų Sąjunga; Lietuvos Laisvės Kovotojų Są
junga; Lietuvių Rezistencinė Santarvė; Lietuvių Social
demokratų Partijos Delegatūra Užsienyje; Lietuvių Ūki
ninkų Partijos Atstovybė Užsienyje; Mažosios Lietuvos 
Rezistencinis Sąjūdis; Rytų Lietuvos Rezistencinis Są
jūdis (Vilniaus Krašto Sąjunga).

Wa-. ‘

. 88 dol. — LB Bridgeport Apy
linkė, CT.

85 dot — LB Waukegan Apy
linkė, WI.
■ Po 75 dol. — LB Paterson Apy

linkė, NJ; Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos New Yorko klu
bas.

65 dol. — Nekalto Prasidėji
mo Seserų Vienuolynas, CT.

63.70 doL — Worcesterio Lie
tuvių Organizacijų Taryba, MA.

Po 60 dol. — Lietuviu Kariu

SUSmENUBL4S LIETUVIŲ A74ERIK0JE 
jn seniausi*, didžiausia ir turtingiausia lieti:viu t^atemalinė ar* 

£xni£2*iįsL, listuvianu IštikLnjJ wruaujanti jau per 92 n?etui-

SLA —- atlieka kultūriniu* darbux, gslb^d tr kitiems, kurie tuct 
* d ai bu* dirbi.

SLA — išmokėte daugis; AšTUGNIS MILIJONUS doleri! 
apdraudę ssszn uarianis

&LA — apdraudžia pigiausiomis karnomis neieSko pelno, ns- 
rumg patarnauja tik savišalpos pGgrindm 

Kiekvienai lietuvis Ir lietuviu drsugat 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdraudė — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, įlekiančiais 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

ŠLA — vaikus apdraudžia pigia terminuoti apdrsuda: už 
$1,000 apdraudoi rums temoka tik $3.00 metamu

SLA— tu opu vyra vi^ofte lietuviu kolonijose. Kreipkitės
1 savo apylinkės SLA kuopn veikėjus jie Jum* 
mielai pagelbės i SLA įsirašytu

niukai ir traukė dainų po dainos. 
Vienas iš dalyvių — St. Aukš
tuolis pritarė armonikėle.

i Mūsų grupė išvyko 12 vai. nak
ties. Reikia manyti, kad kiti šo
ko ligi vėlumos. Būdinga, kad; 
š; karta visi stalai užimti, bet ne 
visi pilni. Pavyzdžiui, prie mūsų 
stalo trūko 3 asmenų. Seniau, 
taip nebūdavo. Bemaž visuomet'

• būdavo p apildyta salė. .
I K. P. 1

i

i

Mamai, tumi — Pardavimo) « Namai, — ParaariUME
LEAL ESTATE FOR SALI | RIAL f STATI FOR IAL*

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAW 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS LSSIMOKF.TTM AIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: -

MUTUAL FEDERAL SAVINGS.
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

1212 W. Cermak Road Chicago, DI. TeL 847-7747 ;

i NY; Bu v. Lietuvos
i Tarnautojų Klubas, IL; Lietuvių gija, CA; Lietuvių Karių Vete- 
į Lake Worth Klubas, FL; Lietu-1 ranų Sąjunga "Ramovė”, Kali

fornijos Skyr., CA; Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos Phila- 
deiphijds Klubas, PA; S.L.A: 75 
Kuopa, CA;-Worcesterio Meno 
Mėgėjų Ratelis, MA. i

Po 5 doLLietuvos Vyčiai, i 
1 kuopa, MA; LB Pietinės New 
Jersey Apylinkė; S.L.A. 125 
Kuopa, Melrose Park, IL.

Visiems aukotojams dėkoja 
VLIKas ir Tautos Fondas. " ’ j

Aukas prašome siųsti: |
Tautos Fondas (Lithuanian!

National Foundation) 1
P. O. Box 21073 
Woodhaven, NY U 121

t *
EAST CHICAGO, IND.

R. Liet. Bendruomenės East 
Chicagos skyriaus valdyba šau- 
kia visuotinį apylinkės nariu

Policijos [ junga, CA; L.D.K. Birutės Drau-.j susirinkimą sekmadienį, balan-

i viai Pranciškonai, ME; Republi- 
can National Committee, DC.

45 doi. — LB' Aurora Apylin- 
j kė, IL..
Į 40 dol. — Stasio Butkaus šau
• lių Kuopa, Detroit, ML
į 30 dol. — LB Cicero Apylin- 
kė, IL. ■

į Po 25 dol. — Amerikos Lietu
vių Klubas Floridoje; Baltic 
Real Estate & Insurance Agen
cy, MA; Kalifornijos Lietuvių

■ Kredito' Unija; Dialysis Centers, 
LTD, IL; Dr. V. Kudirkos šau
lių Kuopa, Worcester, MA: 
Korp. Neo-Lithuania, CA; LB 
(R) Brighton Park Apylinkė, 
IL; LB Milwaukee Apylinkė, 
WI; Lietuvių Amerikos Piliečių 

s Klubas, Melrose Park, IL; Mar- 
1 quette Parko Liet. Namų Savi- 

Veteranų Sąjunga “Ramovė”, ninku Organizacija, IL; Relief 
Melbourne, Australija; Susivie-' Center For Estonian Prisoners, 
nijimas Lietuvių Amerikoje, Sweden; šakių Apskrities Klu- 
Detroit, MI; Vilniaus Krašto Lie- įl. 
tuvių Sąjunga, Detroito Sky-j 
rius/MlJ Į

58 dol. — LB Philadelphia j
Apylinkė, PA.

Po 50 doL — Amerikos Lietu- ]įnkė 
vių Tarybos Cicero Skyrius, IL; Apyl.’, CT; Lietuvių Karių Vėtė- 
D.L.K. Birutės Draugija, Cleve- 
lando Skyrius, OH; Lietuvos Vy
čiai, 100 kuopa, Amsterdam, įerų Klubų Federacijos New Ha- 

‘ j ven. Klubas, CT; South Boston 
! Lietuvių Piliečių Draugija, MA. 

j! Po 15 dol. — A.L.R.C. Wom
en’s Alliance, Chapter 5^ MA; 
Čipkus Realty, OH; Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubas, MI; LB 
Sunny Hills Apylinkė, FL; Lie
tuvių Karių Veteranų Sąjunga 
“Ramovė”, Waterbury, CT; Ma
tulaičio Senelių Namų Seselės, 
CT; Melrose Parko’ Amerikos 
Lietuviu Piliečiu Klubas.

Po 10 dol. — Aušros Vartų 
Parapijos Socialinis Moterų Klu
bas, MA; Katalikių Moterų Są- Prie vieno stalo susimetė daini-

22 dol. — Šv. Kazimiero pa- 
• rapija, R.I.
, Po 20 dob — LB Cape Ccd

■ Apylinkė, MA; LB Denver Apy-
CO; LB New Britain

ranų Sąjunga “Ramovė”, Bos
tono Skyrius, MA; Lietuviu Mo-

VYTAUTO DIDŽIOJO ŠAULIŲ Į
RINKTINĖS BANKETAS J

džio 25 d., 2 vai. Susirinkimas j 
įvyks K. ir J. Čiurinskų reziden
cijoje, 11233 W. 80th Ct, St. 
John, Indiana. Nariai ir prijau
čiantieji maloniai kviečiami da
lyvauti. Valdyba

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

1

i

Los Angeles, Calif.
Skautų Stovyklavietės Balius 

įvyksta gegužės 22 d., šeštadie-] 
nį, 7:30 v. vai. parapijos salėje. 
Visas baliaus pelnas eis skautų 
stovyklavietės skoloms išmokė
ti ir jos remontui.

* *
Kun. prel- Jono A. Kučingio] 

45-rių metų kunigystės sukak- j

i

. . Balandžiu 17 d. apie 7:30 vai. 
vak. J, Mackonis gražiu įvadiniu’ 
žodžiu pasveikino banketo daly-1 
vius ir pakvietė meno vadovą.} 
p. Petrauską pravesti šaulių me-:{ 
no būrelio koncertą. Koncerto j tuvių Mišios birželio 6 d. 10:30 j 
vadovas — muzikas š. Mačiulis, vai. ir po mišių, 12:30 viršuti-j

Choras dainavot Kur bakūžė, nėję parapijos salėje priėmimas j 
samanota (Stasio Šimkaus),’ ir pabendravimas. 
Dul, dul, dūdelė (Juozo Gaubo),J data: 
Gegutė raiboji (Juozo Neimon- 6 dieną.

Šventimo ■ 
Telšiai 1937 m. birželio

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE • 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233
■ .. ................... . '

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P AJ AMINIŲ 

. NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

INSURANCE NOTARY PUBLIC
Skambinti tel. 436-7878
2951 West 63rd Street

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja ■lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni- ir trumpesni _apsa- 
. kymai, 184 psL Kaina $5.. 
Gaunama “Naujienose” ir pas 
.autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL .60629. ;

Z

Is

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto
Dirbu ir užmiesčiuose, greht 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ars. 
Tek 927-3559

J

• \ ►

DĖMESIO r ' ' 
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $T20 pusmečiui automobilio* 
Liability apdraudimas pensini©- 

kims. Kreiptis: .
A. LAURAITIS1 

4645 So. ASHLAND,AVI. 
~ TeL 523-8775 ‘ ‘ '

to), Džiedukas (Juozo 
Pasisėjaus žalią rūtą 
Naimonto), čigonėlis 
Gaubo).

Chord nedidelis sąstatas — še-, 
ši vyrai ir septynios moterys., 
Gražiai sudainavo. Plojome.

Prasidėjo vaišės, šalti užkan
džiai sudėti ant padengtų stalų. Į 
Kiek vėliau panelės nešė karštus,! 
valgius šu priedais. Ne be toj 
kad atsinešėm ir šio to stip-4 
resnio...

Prasidėjo š

švedo');
(Juozo:
(Juozo!

* * *
Jaunimo Šventė šiais metais 

. įvyksta šeštadienį, birželio 12 d.;
4 vai. p. p. Glendale miesto au
ditorijoje. Tai metinė tautinių 
šokių ir dainų šventė. Daugiau \ 
žinių teikia tautiniu šokiu va-’ 
dovė Ona Razutienė. Telefo-i 

į nas: 661-0041.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI,

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Pračo ŠULO 
paruoštą, — teisėjo ^ Alphonse 

i WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
'išleista knyga su legališkomis 
. formomis: t

Knyga su formomis gauna-, 
ma Naujieną administracijoje.

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Taiman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

A. T V ER AS;

Pardavimu fr Taisymas 
2646 Wtjf m StTMt 
T«L REpubllc 7-1941 . J

s %

❖ * *
Išvežjtųjų Minėjimas, rengia-’ 

mas Los Angeles ALTo sky-j 
, j riaus bus birželio 13 d., sekma- ‘ 

mokiai. Grbjo ketu-j dienį’ 12:30 vaL P P’ P3^05. 
rių asmenų orkestras, vadovau- sal^e- 
jamas pianisto L. Knoliaus. Vi-‘ 
suomei perpildyta šokių aikštelė.

Siuntiniai į Lietuvą

9

2 tablespoons sugar 
Vx cup water 

cup milk

Į8.00

82.CX

1TM 8e. HAL8TED ST., CHICAGO, IL M66t

S4.O0
J3.00

Gtllte kreipdi tr tlezUI i SLA Centre

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
York, K. Y. ICOCt 

3C7 W. 3Ctk ». 
tm.

TMS V f AMV M» I
W<M XMX1P Ff MOTOS «

(

MOTOR CLUfi. A*A» 
TePecuMjkV aubrt

DR

£>•>

FULL OF 
FUN MILK

A FUN NEW KOOL-AID ’ RECIPE
0 teaspoon Kool-Aid*Baand 

Unsweetened Soft Drink.
Mix, any flavor

Dissolve soft drink mix and sugar in water in glass Stir in milk. 
Serve ar once or chill and stir before serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

Kool-Aid. ond the Smrfinq Pitcher Deskn ere regr$tered 
fredernorks of General Foods Cocxxat'on.

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu^ 

Dr, A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 

lusirūpinimą__ _ _ .___ _________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra/r veika ta ir 
grožis. Kietais viršeliais_~_____________

Minkštais viršeliais, tik_______ ___ ,
Dr. A. J. Guasen — AUKįTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik J-
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money order j, prie nurodytos kainos pri- 
dedaat $1 persiuntimo Išlaidoms.

Lietuvių Kredito Kcoperaty-' 
vas, 3356 Glendale Bl., Los An-' I gėlės, duoda įvairiu . rūsiu pa
skolas. Priima indėlius. Moka 
9%. Darbo valandos: antradie
niais ir ketvirtadieniais nuo 6 
iki 12 vai. Telef.: 661-5276.

JAV PARDUOS LĖKTUVUS 
BAHREINO VALDŽIAI

WASHINGTON, D.C. — Bah
rein yra nedidelė sala Persijos 
įlankoje. Sala maža, t>et ji pajė
gia išsiurbti iš žemės gilumos, 
daug naftos (aliejaus).

Bahrein vadovybė žino, kad 
Sovietų valdžia arba su rusais 
dirbantieji kaimynai gali Bah
reino salą užpulti ir ją pagrobti. 
Salos vadovybė žind, kad reikia 
gintis. Jeigu neturės modernių 
ginklų, tai niekas salos neap
gins.

Bahrein bendradarbiauja su i 
Saudi Arabija, bet ir ši valstybė 
labai vėlai prabudo. Iki šio meto 
manė, kad niekas jos nepuls, o ‘ 
dabar nori ant greitųjų apsi- j 
rinkludti. Bet ant greitųjų nieko 
negali padaryti. Net turėdamas 
modernius ginklus, nepajėgsi jų 
naudoti, jeigu neturėsi žmonių, 
kurie mokės tuos ginklus var
toti. j

Bahreino salos jaunimas mo
kosi skraidyti, o Amerika yra’ 
pasiruošusi parduoti jiems nau
jausių lėktuvų.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to remove callouses, 
while cushioning pads 
protect from_painful 
shoe friction.

DrScholfs Zm&ijatls

P. MEDAS, 4059 Archer Arswve, 

Chic*ęo, Ilk 60632. T»L YA 7-59M.

z

HOMEOWNERS POLICY
F. Z*wU*. A«Mt 
J204Į/, W. 95th St j

Far-n foe ard Ccr";.r

M. ŠIMKUS
' - - Notary Public ■

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplewood, TeT. 154-7450 
Taip pat- daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra • 

šymai ir kitokie blankai.

■V'

ENERGY
WISE w

Advokatu
GINTARAS P. ČEPtNAl

Dcrbo valandor: nuo 9 nJL ryla 
m 6 y*L v&Jl. šeštadienį ant 

9 ryto 0d 12 vaL <L 
Ir pagal Kori tari nu

Tel 776-5162 arba 776-5161
2641 Wert 63rd Stnef 

CMea*e, IH. 60629

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

Change the oil end 
filters every 3,000 to 
6,000 miles to avoid 
wasting gasoline.

Don't be a Bom Loser!
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