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LAIŠKAS PREZIDENTUI DĖL 
KLASTOTŲ INVESTIGACIJŲ

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas dr. K. Šidlauskas 
kovo 23 d. pasitmtė .raštą į Bal
tuosius Rūmus, prezidento pa
tarėjui E. Meese III, priminda
mas, kad Valstyliės departamen
tas yra paskelbęs aįne Sovietų 
Sąjungos vykdomus dokumentų] 
falsifikavimus,- o to nėpaisyda-j 
mar Specialių investigacljų tar-| 
nyba siunčia savo atstovus į oku
puotos Lietuvos įstaigas, kur jie 
randa ryšius su KGB valdinin
kais, o paskiau terorizuoja Ame-* 
rūtoje gyvenančius ąteiyius/ tuo 
griaudama pasitikėjimą Ameri- 
k?s teisingumo ■nstHue.jom.s.Į atsj, . mūsu Wimalii; 
Siūloma sumas, skinamas tau 
iiivestigacijų tarnybai, geriau] 
skirti kovai prieš sovietinę sub- 
Včrsiją. : >

$ ■ $ * ■

BESIRŪPINANT DARIAUS- 
GIRĖNO PAŠTO ŽENKLU

; Amerikos Lįęt] 
vardu ybųvo.; pasiustas

SAULĖ APTINGOrTAI 
ŽEMĖJE ŠALČIAU

PASADENA, Cal. — Astrono- 
i mai, matematikai ir fizikai nu
statė, kad nuo 1980 metų vasa
rio mėnesio iki 1981 metų rug- 
piūčid mėnesio Žemė gavo tru
putį mažiau šilumos iš Saulės. 
Tas truputis yra labai nedidelis, 

5 palyginus su visuma, bet jis

Fizikas Richard Wilson mo- 
* derniomis priemonėmis apskai
čiavo, kad per minėtus mėnesius 
Žemė gavo: vieno nuošimčio 
vieną dešimtąją da lį mažiau ne
gu gaudavo iki šio meto. Moks- 

- f lininkai jnano, kad. toks nedide-
1 arytaps- Saulės energijds, Įiečitočįos

SOCIALISTŲ VADAI 
SMARKIAI SUSIRCP1NŲ

MIUNCHENAS, Vak. Vokieii 
ja. — Antradienį prasidėjo me
tinės Vakarų Vokietijos social
demokratų konferencija. Susirū
pinęs ne tik kancleris Helmut 
Schmidt, liet ir partijos pirmi
ninkas Willy Drandt

Abu partijas vadai susirūpinę 
socialistų nuotaikomis prieš 
amerikiečius ir prieš Vokietijos 
apsigynimą. Socialistai neša pla
katus, kuriais pataria amerikie
čiams važiuoti namo ir visai ne
naudoti atominių ginklų.

Kancleris Schmidt aiškina vo
kiečiams, kad So'vietų kariuome
nės vadovybė gali pavartoti tu 
rimas atomines raketas ir pa
vergti visą Europą, įskaitant 
Vokietiją. -Vokieięsi nenori 
atkreipti dėmesio į kanclerio 
rodomą pavojų.

- Kancleris pasiryžęs 
ginti Vokietiją

Miunchenan suvažiavo 400 par
tijos rinktų- atstovų. Kancleris
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žėnkląs. Į-'šią Akciją jungiasi He- 
tuyiai: filatelistai, į Čikagos TietU- 
vįį yprękyhfOis Tumai, Įitūviąi. ve
teranų * postų nariai, vyčiai ir

GALI SUŠVISTI < 
DIDELĖ ŽVAIGŽDĖ

WASHINGTON, D.C. — Ast- 
daugelis kitų organizacijų. ; Į ronorpai z praneša, kad^šiomis 
‘ -Lietuvių Kakdiklų^Mpterų ;Są- {dienoms Eta Carinae žvaigždė, 
ji^cfe;^rmiiĮnįkfJ?1 Ą??Msičk ] dabto..matdmk:^Etų pusėje, bet 
tąipgŲp^ųnt^ tu^reikahi rąštą kuriūo. metu’ gali' sušvisti ir su-

j>Amerikos. Lietuviu Tarybos
Centro Muštinė  j e, -2606 WU 63rd

Kai 2vaii^ liėka fię energijos,
APIE LIKTUVĄ < |ai - Sllbliušks-ir dabai sušvin-

Eta Carinae,yra 9,000 šviesos 
metų Ttstūmoje'nuo' Žemės. Ji

Teksas valstijos.. Dabar turima 
josios energija baigia išsisemti.

tai ji subliūško ir daliai sušvin- 
ta. Ji. pastebima danguje ’ pa

lute of Political-Science, drauge' prasta akimi.
su :JĄV univers^tūą^. išpiltu-1 Paskutinį kartą iš žemės ma
sių, sąjūdžiu Collėgiatę Associa- ■ j tosios žvaigždės subliuški- 
tictaj for Research of Principles mas j(J04 metais. Dabar gali vėl 
baltodžio. ^^d. buvoAsušaukę. sušvigti Eta Carinae, arba gali 
Čikagos miesto centre visųome-sušvisti už kokiu 100,000 metu, 
nės vadovaujančių asmenų kon- sako astronomai? /
ferenciją, kurioje buvo svarsto-} ' 
mi Salvadoro, Nikaragvos ir 
žmdgaus teisių klausimai.

Pranešimus padare S Vašing-;.^ 158~ ndhjinų’dderiu? ’ 
tono atvykęs Salvadoro ambasa-. _ ____________
dorius E. Rigas Galont, buvęs] _  į* ‘ _
Havanos universiteto profeso-, tarnautojų, iš anksto susitarę, 
rius H. Portell-Villa, Gvatema-' nusilkd $219,000. 
los generalinis konsulas rašyti- 
jas C. M. Pellecer ir daugelis ki-. 
tų, išryškindami kdmunistų ag
resiją Vidurio Amerikoje. Buvo 
parodytas filmas apie komunis
tų teroro veiksmus Vietname, 
Salvadore. ; ,

Konferencijoj, atstovaudamas

į — Chicagos gatvių duobėms, 
šalčio išmuštoms, išlyginti, rei-

16 socialinės apdraudos
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VIETOJ ARGENTINOS, SEKRETORIUS 
PYM ATSKRIDO Į WASHINGTONA

ARGENTINOS KARIUOMENĖS VADOVYBĖ YRA ĮSITIKINUSI, 
KAD BE KOVOS SU BRITAIS NEAPSIEIS

LONDONAS, Anglija. — Bri-gurno atstovais apie santykius 
■ tu užsienio reikalu sekretorius
Francis Pym ketvirtadienį pa
siekė Washingtona, kad galėtų 
pasiūlyti naują planą dabartinei

] Argentinos vyriausybei išsikaps-
j lyti iš klampynės. į kurią ka-
1 riuomenės vadai įstūmė Argen- 

į Falkland‘ tina, įsiverpdami 
: salas.
j Sekretorius Pyni 
■kinti sekretoriui A.
.britų pasiūlymą. Britų vyriau- 
i sybė, apsvarsčiusi pirmadienį 
Į gautą sekretdriaus Haig pasiū- 
j lymą, jį atmetė. Jis yra priešin- 
; gas britų parlamento nutari- 
. mams. Bet sekretorius Pym, pri- 
1 silaikvdamas britu nutarimo
I «■ *-

, klausimą bandyti spręsti taikiu 
būdu, siūlo Argentinai pari- 
traukti iš Falkland salų ir ieš: 
koti taikių priemonių Falkland

tarp JAV ir Argentinos. Visi ži
no, kati JAV aprūpina britų ka
ro laivus degalais. Jeigu kiltų 
konfliktas, tai JAV, labai gali-* 
mas daiktas, stotų britų pusėje.

BUENOS AIRES, Argentina.— 
Aiškiai matyti, kad Argentina 
negalės apsieiti be karinio kon
flikto su britų vyriausybe. Rei
kia turėti galvoje, kad dabarti
nės Argenlinds vyriausybės liki
mas priklauso nuo Falkland sa
lų problemos išsprendimo.

Vyriausybę pagrobę kariai vi
siškai nugyveno Argentinos ūkį. 
Jie privedė prie konflikto su bri
tais. Jeigu pralaimėtų, tai karinė 
vyriausybė turėtų pasitraukti.

hą. Jis norėjo Užkirsti kalbą vi
siems taikos šalininkams, nes 
gyvenama pavojaus laikotarpy.

Pats kancleris pareiškė suva
žiavusiems, kad kiekvieno socia
listo demokrato pareiga ginti 
Vokietiją. Jeigu patys vokiečiai 
nepajėgs apginti savo žemės, tai 
niekas jos neapgins. Jis įrodinė
jo, kad be savo žemės labai sun- 
ku gyventi. Kancleris yra pasi
ryžęs organizuoti Vokietijos gy
nybą ir pąts eis kovoti.

•■Pirmininkas W. Brandi ne
buvo taip karingai nusiteikęs, 
bet jis nesipriešjncf kancleriui. 
Brandt pabrėžė, kad jis nesiren
gia į užsienį vykti, bet gins Vo
kietiją nuo visų Vokietijos 
priešų.

Kancleris pabrėžė, kad be 
Amerikos, be Maršalo plano, 
vokiečiai šiandien Berlyno 
turėtų.

KALENDORIUS Helmut Schmidt

Balandžiu 25: Morkus, Arvy
das, Gedūnė, Rūtvilis, Lėkte, 
Arėjas, Kuoja. * .

Balandžio 26: Marcelinas, Vi- 
lūnė, Kregždė, Laisvydas, Pa- 

^•1 . -•__

Kancleris IL Schmidt so
cialdemokratų partijos at
stovams pasakė, kad visi 
privalo Vokietiją 'ginti nuO 

Sovietų planuojamo 
jšivėriimo.

ne

NETURI TEISĖS 
NEIŠKRAUTI PREKIŲ

WASHINGTON, D.C. — Pra
eita antradienį Aukščiausiasis 
JAV teismas sprendė byla, ku
rioje reikėjo nustatyti ar krovi
kų unija turi teisę atsisakyti iš
krauti j Ameriką atplaukusių 
laivų prekes.

1980 metais į Amerikos uostą 
atplaukė Sovietų laivas su pre
kėmis. Tarptautinė Krovikų Są
junga, protestuodama prieš Sd- 
vietų ginkluotų pajėgų įsiverži
mą į Afganistaną, atsisakė iš
krauti atplaukusius Sovietų lai
vus. Teismas priėjo išvados, kad 
unija sulaužė Darbininkų santy
kių įstatymą.

Massachusetts bendrovė buvo 
užsakiusi prekes Sovietų Sąjun
goje. Bendrovė buvo priversta iš 
naujo tartis su Sonetais dėl lai
vų iškrovimo. Visa tai brangiai 
kainavo. Nenoras iškrauti at
vežtų prekių buvo nuostolingas. 
Aukščiausiasis teismas priėjo 
išvados, kad krovikai neturi tei
sės nciškrauti atvežtų prekių. 
Jie atsisakė iškrauti iš Rusijos 
atvežtus specialius medžius.

— Trečiadienį aukso uncija 
kšinivo $338.

palestiniečiu pozicijas pietų 
kad palestiniečiai nesiveržtų

Izraelitai bombardavo
Libane. Izraelitai nori, 
į Izraelio žemes iš Jordanijos ar Sirijc’s. Įsibrovimai 

privalo būti sustabdyti visur.

KAREIVIAI BANDO PABĖGTI
IŠ ŠIAURĖS KORĖJOS

KETURIEMS KAREIVIAMS SULAIKYTI BUVO PALEISTA 
800 AUTOMATIŠKIEMS ŠAUTUVAMS APKABŲ

SEOUL, Pietų Korėja. — Iki 
šio meto buvo manvta, kad bėga 
tiktai Sovietų kariai iš rusų lal- 
ko'mų teritorijų, het dabar nu
statyta, kad bando pabėgti ka
reiviai ir iš kitų komunistų val
domų kraštu.

Trečiadienį popiet iš šiaurės 
Korėjos bandė pabėgti keturi 
kariai į pietus. Pasienio sargams 
pastebėjus, kad keturi ginkluoti 
kariai nori pereiti sieną, tai pa
sienyje prasidėjo didelis 
šaudymas.

Buvo, paleista daugiau 
800 automatiškų šautuvų
bų. Oficialus, pranešimas 
sako, ar bandantieji pabėgti 
jėgė sieną pereiti.

Manoma, kad kariai 
buvo našauti

nai atsisakyti nuo suvereninių 
teisių į Falkland salas, todėl da- 

. bar sekretorius Pym atskrido į 
Washingtona,’ kad galėtų išdėš- 

ę' tyti naują, pasiūlymą Argent!
nos vvriaūšvbei.

NYKSTANTI RETU 
DRAMBLIŲ RŪŠIS

GROBIKAI IŠLUPA 
MILIJONUS DOLERIŲ

j ^jMistralija. —■ Nu- 4
statyta, grobiku* ’ yžžpmda 
atsakingus ŽSorporacijų pareigū
nus, juos pagrobia, o vėliau rei
kalauja stambių sumų už bend
rovių viršininkų gyvybę.

Geoffrey Williams, kuris įpa
reigotas nustatyti, kilk kainuoja 
atsakingų korporacijų pareigū
nų apsaugojimas, apskaičiavd, 
kad vien 1972-78 melų bėgyje 
didžios korporacijos, norėdamos 
apsaugoti savo pareigūnus nuo 
grobikų, jiems sumokėjo 509 
milijonų dolerių. Dabar tos su
mos gerokai padidėjo.

Tas pats specialistas apskai
čiavo, kad grobikai jau buvo pa
grobę 2,500 atsakingų bendro
vių pareigūnų. Jeigu nemokėtų 
šių sumų, tai visa eilė pareigū
nų būtų buvę nužudyta.

I WASHINGTON, D.C. — Prez. 
Reaganaš džiaugiasi, kad britų 

’ sekretorius Pym pasiūlė Argen- 
, tinis vyriausybei naują pasiūlv- 
mą Falkland šąlu konfliktui iš' 
spręsti. Jis pabrėžė; kad JAV yra 
alrimi dyaugai su britais ir su 
argentiniečiais. Kol šios dvi vals-

PIETŲ AFRIKA. — Pietinėje tybės tariasi, tai nčra rimto pa- 
Vakarų Afrikoje yra retu dram- vojaus. Jeigu prasidėtų karo 

veiksmai, tai santykiai pasi
keistų.

Amerikos Valstybių organiza
cijos atstovai, 18 balsu prieš (I. 
pasmerkė britus, reikalaujan
čius argentiniečių s išsikraustyti 
iš Malviną salų. Balsavime susi
laikė JAV, Kolumbija ir Tri
nidad.

Prez. Reaganaš tariasi su sau-

lių rūšis, kuri pajėgė išsilaikyti, 
nors anvlinkėję jau penkis me
tus nelyja.

1934 metais buvo 1,000 šios 
rūšies drambliu, o dabar ju liko 
tikrai 70. Jie vietoj nestovi. Jie 
nažįsta dykumas ir dienos metu 
saugosi nuo karščid. Nakties me
tu keliairia. Jų kanopos minkš- 

negu i tos. tad jiems lengviau keliauti 
apka- smėlynais, kalnais ir pašlaitėmis, 

nc- 
pa-

susi-

Trečiadienio vakarą oficialus 
šiaurės Korėjos kariuomenės va
dovybės pranešimas sakė, kad 
keturi kariai galėjo būti nušauti 
visai prie sienos, šiaurės Korė
jos pasienio sargai mano, kad 
jiems pavyko bėgančius nušauti, 
bet lavonai kol kas nerasti.

Keturi kariai vis dėlto priar
tėjo prie pasienio. Reikia many
ti ,kad pasienis jiems buvo ži
nomas. Jie galėjo būti nušauti, 
bet jie taip pat galėjo pasiekti ir 
persimesti kiton pusėn. Kai pra
dėjo kulkos liesti pietinę sienos 
dalįK tai pradėjo šaudyti ir pie
tiečiai. Bėgamieji galėjo pasi
rinkti tinkamą momentą ir sie
ną peržengti.

■Didelio susišaudymo laikotar
piu šiaurės Korėjos pasienio sar
gai paleido garsiakalbius, kad 
galėtų pasiekti bėgančius, bet 
tuo tarpu nežinia, ar bėgto tieji

buvo sučiupę Kanados
MILIJONIERIŲ

EDMONTON, Kanada.— Ant
radieni grobikas buvo sučiupęs 
Kanados milijonierių Peter 
Pocklington, Pocklington Finan
cial Corporation pirmininką ir 
savininką. Jis dar yra savininkas 
trijų sporto komandų. Karlu bu
vo sučiupta ir jo žmona, buvusi 
toje pačioje viloje.

Grobikas palaikė nvlijonierių 
12 valandų jo paties namuose, 
reikalaudamas vieno milijono 
dolerių grynais pinigais.

Pro slaptas duris įsiveržę po
licininkai sužeidė grobiką ir tuo 
viskas baigėsi. Milijonierius irgi 
buvd sužeistas ir vėliau nuvež
tas į ligoninę.' Grobikas milijo
no negavo.

— Chicagos mieste sniegas, 
ledas ir gatves valantieji sunk- . 
vežimiai išmušė vieną milijoną1 
duobių. Į

įsakymus suprato ir paklausė.

— Amerika turi būti pasiruo
šusi sustabdyti Sovietų ekspan
siją ir grąžinti“ rusus atgal, — 
pareiškė krašto apsaugos sekre
torius Caspar W. Wenberger.
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Trečadienj šiaurės ir Pietų 
smarkus susišaudymas. Iš šiaurės norėję) pabėgti 

keturi kareiviai. Jų likimas nežinomas.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėstą DON PILOTAS

LAUKAS MAlKJO ĮįVŲI
“Nauj ienose” Uįvo spryisdin-

Garbingoj kapūstįnės vakarienes 
ir vištas mes valgome namuose 
kiekvieną dieną. Jei pasikvietė- 

’ te pas save, tai ir pavaišinkite; 
! jei nesugebate patys, tai pasirin- 
i kite padėjėjas ar virėjas, kurios 
! žinos kaip pavaišinti. Nepamirš
kite, mūsj skilvelis prieš 12-15 
metų viską suvirškjiHiavo, bet 
dabar jis kartais ir nu$ to atsi
sako.

Be* to, jei išeini į bąlių, tąjį ir 
jaustis nori, kad baliuje esi, o ne 
paprastame restorane, kur gali 

I už porą trejetą dolerių sušveisti 
dešros ar vištos šmotą. Aš ir da
bar galvoju* ąr bevęrta ruošti 
roaUtą. Geriau g^l atsistojus 
prie durų surinkti pinigus, pas
kui atnešti hamburgerių dėžę, 
kiekvienas tegu pasiima, o pel
nas vistiek tas pats. Po to laik- 

'rąštyję paskelbti, kąd vaišės 
bųvuskis “skoningos”, tada gal 

’ dar daugiau pelno bus.
Gerįems būtiniems darbams 

paremti, palikime dešras pikni
kui arba rūsyje nu gėrimui. 
Svarbiems posėdžiams, jei vado
vai sugebėtų bent kiek trumpes
nes programas parūpinti ir rū- 
pestingaiu vaišes, vakarienes 
paruošti, galimas daiktas, kad 
vėl pritruks vietų salėse. Dešras 
ir kugelius reikėtų jau padėti 
į atsargą.

Mes, atėję vakarienės, norime 
pasmaguriauti, pasivaišinti ki
taip kaip namuose. Aišku, mes 
gal vistiek pakritikuosime. Prieš 
Kalėdas, teko būti per vieną;4Hė- 
nesį 5 pai-engimuose ir visi pa
rengimai — kopūstin-iai, kai kur 
ir kugelis.

Nesame pusistatę. prieš pa
rengimus, mūsų moterys yrą ge
ros šeimininkės^sugeba . gražiai 
gerai pagaminti, bet kai mes pa 
barėme vadovę, kad “ir vėl deš
ros”, tai, girdi, “pono pirminin
kę kūiuo berno brolis, turi krau
tuvę ir jis geras dešras gamina, 
tai ponas pirmininkas liepė tik 
dešromis vaišinti svečius. Žino- 
le, aname baliuje viską suvalgė, 
tai ir šitame suvalgys. Be to. at
ėjote paremti organizaciją, o’ ne 
prisivalgyti”, pusiau piktai ai 
kirto.

Taigi, remiam ir nepriremiam. 
Kur tik pasisuksi, prašo para
mos. Rūmai reikalingi remonto, 
Putnamo seselėms vėl reikia pa
ramos, Jaunimo Centrui reikia, 
katedrai reikia, mokykloms rei
kia, Lietuvos Dukterys irgi pri
ima aukas, L. Fondas irgi pri
ima, tr visos aukos tik per tas | 
dešras sukeliamos. Be to, jauni į 
žmonės nemėgsta baltų dešrų, 
tai kaip jaunimą prisivib'osime, 
jei baliuose, iškilminguose po ! 
kyliuose dešromis ir kopūstais Į 

brangu, bet jei “tie kiti” gali pa vaišinsime. Aš manau, atėjo’ lai- < 
tai ir jūs, imdami $15, kas paiengimų vadovams per- , 

savo meniu ne tiktai

(Feljetonas)
La!>ai graž:ai ir teisingai sa

ku patarlę: "Per pilvą i laimę”. 
Pavn-šinai gardžiai bernelį, ir 
pjįgąvai jau vyrelį — žentelį.

Daba; j. u ;k uidžiamės, kad* 
sunkti pa'.duo'ž pakvietimus ba- 
E%ms, vakarienėms. Kartais ne
ri. rėdanias ir negalvodamas nu
siperki bilietą, kad neužgautam 
kaimyno, arba draugo.

Baliaus parengimd vadovai 
“galvoja”, kad mes tiktai dabar 
atvykome iš lagerio ar iš badau- i 
janėio krašto, žinomas salės 
kvapas — *‘kopūstai” ir karkai* 
kalakuto trupinių, arba vištos 
kaulai atsirėmę j lėkštės kraš
tus, arba jautienos šmotelis, su
vyniotas su duona, ir pagaliukų 
susmeigtas. Na, jei dar kugelio’, 
davė, tai tikrai “puikus mais
tas”, “skoningos vaišės”.

Vadovai džiaugėsi, kad praėjo 
sėkmingai, mažai išlaidų bus, o 
pelnas geras ir bus panaudotas 
geriems darbams, žinoma, vis
kas geram tikslui. Taigi, imda
mi pavyzdį iš mūsų žmonių vai
šingumo, tradicinių apkepusių 
dešrų, kopūstų, jei* ne apdžiuvę. 
tai išbalę, atrodo, neturime ko 
valgyti.

Sakc’ma. mes neatėjome prisi
valgyti ir nesame alkani, bet pa
dengimo vadovai galvoja, kad 
mes alkani, ir dešromis bei viš
tos kauliukais visai baigė mus 
"nukankinti”. Taigi, yra “tradi
cinės” vaišės. Kur tik beeitum, 
visvjęn vaišės baigiasi apdžiuvu- 
STom dešrom, ncsyupatiškai su- 
.mėotom lėkštėm Nieko neturime

kytos, gardžiai kvepia ir tvar
kingai lėkštėse sudėta. Sakoma: 
nesvarbu kaip pagaminai, bet 
jei sumelei netvarkingai, tai ir 
geriausiai pagamintą pagadinau

Taipgi norisi sužinoti, kur 
dingo tas vaišingumas, jei vieni 
Už bilielą ima 12 dot, o ant stalo 
patiekti šalti patiekalai net ke
lių rūšių — daržovės, paštetai, 
antys ir Lt. Kiti parduoda 15 dol. 
bilietą ir... dešros, vištos, kuge
lis, jokių Šaltų valgių nėra. Jei 
už 12 dol. bilietą — šalti kelių 
rūšių patiekalai, ir dar šilti 2-3 
patiekalai, o už 15 dol. bilietą — 
tik dešros, kalakutas ar dar koks 
mėsos šmotelis. tai kaip tada su
prasti, kad tie du parengimai 
toje pačioje salėje, ta pati mu
zika, tas pats skaičius žmonių 
ir abiejų tik kelių dolerių skir
tumas? Pelno atžvilgiu viskas 
aišku, žinoma, kitokie vadovai. 
'■ Mieli vadovai, mes mielai at
eisime, bet truputėlį ir jūs pasi
stenkite. žinoma, dabar viskas

vaišinti
duokite užkąsti nors už $3-1, vis- , žiūrėti
tiek lieka in puantų ąiįvU^įu, bet ų garbin
kai stalai yra Kathy bei programų,

. vaišink is. Ir programą tada uę 
nusibosta, kantriai ir kilų ”dį- 
dziyjų” išklausysime jų gąębių- 
gus darbus esamus bųsitųųs 
ir Lt.

Žinokite, “išbalusias” dešras

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

tų, v^iizduoįąjrcių kaip Šaulys 
apšaukė šaulę Urbonie-

aę, Dūk tai teėjusią sunpališkų 
santykių su komunistais. |

Kadangi visa loji taip labai ‘riš 
gausima” byla prasidėjo "‘Nau
jienų” puslapiuose, tad prašau 
gerbiamą redakciją neatsisakyti i 
leisti ir man, kaip senam (nuo 
1951 metų) “Naujienų” bendra- j 
darbiui ir skaitytojui - rėmėjui. ’ 
išsireikšti kaip tas visas reikalas j 
atrodo pašaliečiui, jokių su byla’ 
susijusių emoęijų nepąjiebtam.

Mano ^mprotavin^iį yra to
kie: Abudu byk>s dalyviai (Ą. 
Marma ir Urbonienė), kąip ma
tėme, yra Šaulių Sąjungos na
riai. Nepriklausomoje Lietuvoje 
Šaulių Sąjunga buvo para-mili- 
tarinė organizacija. Tais pačiais 
pagrindais ji tvarkosi ir išeivi
joje.

“Naujienų” artimas ir įtakin
gas jų bendradarbis Ignąs Pet
rauskas laišku, paskelbtu uN[au_ 
jienose” (1982.į29Į, papildomai, 
paaiškinę, kad pagal Sąjungos- 
statutą nariais negali IjįUi \or 
munistų partijos, nariai ar si m-' 
patizuoją komi^i^nuj.

Šaulys Mąrma, pasiremdamas 
jo apsiskaityręų kę^ąųnįstų 
spausdinyje, viešai per “l'įąujie- 
nų” dienraštį apšaukė šaįtlę Ur
bonienę simpatizavimu komu
nizmui, pirma apie tai kariškus, 
drausmės tvarka nepranešęs Są
jungos vadovybei, kuri už įsipa
reigotos di’a^mės pažeidimą ir 
nubaudę šaulį Marmą. i

Kiekvienas blaiviai galvojan
tis turi pripažinti/ kad. nę vis
kuo. ką.L ,komunistų- propągąpd- 
•lap’s p<trašo. galima pątikėti.- 
Todėl tenka labai nustebti ma
tant. kaip šaulys Marina, pasi
skaitęs komunistų spausdini,taip 
labai patikėjo kiekvienu perskai 
tytų žodeliu.

Be to, remiantis nepriklauso
mybės laikų tradicija atrodo, 
kad šaulys Marma yra dar pra
sikaltęs komunistinių spausdi
nių skaitymu. Juk gerai atsi
mename, kaip nepriklausomoje) 
Lietuvoje karo komendantas, t s’rSau» kad atsidūriau nirvaną- 
kurs kartu buvo ir šaulių rinkti-j Je’ P^^kyk man, ką- - tas žodis 

smarkiai bausdavo! aiškia? Tu mokytas, tai ture

Motyvu: Kur bakūžė samanota.
Nepamenu kieno buvo mesta mintis, kaip nežiūrint 

didžiausios butų krizės, gauti sau pigiu būdu patogų 
butą — būtent: ištekėti už panos su butu (galinti būti 
ir nebe pana, bet tik būtų su butu).

Šiandien visiems draugams ir nedraugams patariu 
tokių eksperimentų nedaryti ir abelnai panašių patarimų, 
neklausyti, nes tai paeina nuo velnio! Va, kaip su manim 
išėjo. Ilgai neieškodamas viename čiukure suradau be
gyvenančią paną, reiškia, savame bute. Tiesa, pana buvo 
nekokia, bet sakoma yra, iš bado ir šuva dešrą ėda. Taigi 
dilemą išrišau beveizint Arba vesti paną ir turėt kur 
nakvynei lovą pasistatyt, arba likti laisvu, tik su čigo
nais dainuojant: N

“Aukštas dangus ir krūmai, 
tai yra mano namai”.

Į Laikydamas žmoną kaipo priedą prie buto, tuo būdu 
I neišvengiamą piktą, iš dviejų blogumų pasirinkau ma- 
; žesnįjį.

, nes 
greitą! 1H‘ tik dykroiuis, l>el ir 

vaiuant nieko ne-

l^u* uk^n neaišką/ Ko<lel pir- 
ni ausiu uęšaiua vakarienė ba 
baus kcmuūukuj, bet ne sve-

— Su tavim ngxriu pasikalbėti, 
Maiki.

— Kame reikalas.. Tėve?
— Reikalas to£s: Aą labai dė- 

• kingas a. a. dr. Zenonui Danile
vičiuj, kuris mane išgelbėjo iš 
mirkęs. Buvau bažnyčioje, pasi- 
meldžėuu už jo gerą širdį. Jau 
metai laiko suėjo, kaip, jis mirė 
Buvo geras Įįętų\^ gęras kal
bėtojas tr geros širdęs žmogus. 
Po pamaldų ppnfc ę^įtąrienė pa 
kvietė i namus pusryčiams. Ko
kie gražūs namai, sienose šviti 
lietuvių dailininkų gav0kslai.Ma 
ne apėmė gailestis, kad toks hu- 

3 manytas peraoksti iškeliavo į

— Męs visi iskeliąų^ime, Tė
ve.

— Palauk, I^ki, ag nepabai
giau savo istorijoj Ęuvo taip. 
Aną pavasaį būvi mero Bilan- 
diko išgalvotame maratone bė- 
gau be kelnių ir peršalau. Susir
gau plaučių uždegimu ir taip

nes vadas
už komunistinių spausdinių ska.i 
tyma. Nejaugi tos tradicijos A. 
Marmą nori, išsiginti . “Magary
čiose” žemaičio tarimu, “i. 
nių malkų styl’umi” pedantiš
kai pateisindamas komunistų) buvo- Turėjau 104r° temperatū 
vartojamą šantažą tėvynėje ap
silankiusiems išeiviams sukom-j esu, holicinacijos mane užvaldė: 
ęromituoti.

Atrodo, žurnalistai Marma

turn žinoti.
— žodis “nirvana” reiškia vi

sišką dvasinę ramybę, juslinė-
egzistencijos paliovimas.

— A, gerai tu sakai. Taip ir

ros. Tris dienas nežinojau kas

j jokios realybės, niekas nėra pa
ir • žistamas, tiktai šmėklos, skau- 

s>’.kompromituoja, be-i džiai baisi pilkuma plaukioja 
n^'S-emdamas komu-j juostomis. Tokia tuštuma, ma- 

į. čiau tiktai veną kampelį žemai 
prie s;enos, iš kurio, girdėjau, la- 

, b;ū tylią muziką, dar niekad ne
girdėtą, tarytum ne šio pasaulio 

; muziką. Mane apėmė, beviltis 
t jausmas, kad iš čia niekad neiš- 

... j eisiu, kad nėra tikslo, nė noro 
. . kur eiti.n eko nematau, tiktai tą

rištiniu šantažu.
Reksdamas pagarbą.

lieku Jūsų 
žemaitis >š Mažiukės

čiui. Jei aš turiu ;
gerbiu, tai sodinu g riaus oje 
vieloje, o savi sėskime prasles- 
nicue vietoje. B.e to, pirmiausia 
vaišes paduodu svečiams, o sau ’ 

: vėliau.
i i ;me

Bet saiė^e vadovai pir-į 
stale, vaišės pirmiau

i k ii .< lt i OS.

\ uli :i.

\ sai a
Keista 
silikau

elė

dviejų, taip liūdna.
— Tai iki pasimatymo, Tėve.
— Lik sveikas, Maikuti.

Čia lošė rolę ir praktikos išrokavilnas: šiandien bu
tas tai solidingas kraitis — nori gyveni, nenori negyveni 
ir dar užleisdamas kitam butą gauni 40 tūkstančių “at- 
stupnos”, tai yra: butą gali paverst kapitalu, o tokios 
sumos ne iš kiekvienos nuotakos gausi!

Aš pasipiršau, ji atsakė... taip!
Pradėjau gyvent šeimynos gyvenimą... Koks jis — 

dykai nepasakosiu, kadangi, iš savo praktikos žinau, vis- 
Į tik kiti neįtikės, kol patys nepalytės: nes jaunas yra lyg 
1 tas Biblijos Tamošius. Todėl tesiryžtie!... Manęs tai 
I antrukart nebeprigaus! Tik, manau, patekusis pragaran. 
panašiai mano. Ne tai, kad ten labai jau būtų bloga; sa
koma, kiekvienas blogas turi ir savo gerąsias puses. 
Visas, pragaras tai tas durnas jausmas, kad tavo laisvei 

| ir laimei — kaput!...
Prakeiktieji, sako, daugiausia kenčia iš ilgesio pra- 

, rastos progos regėti savo Viešpaties veido. Moterystėje 
: yra priešingai: čia kenti nuo amžino regėjimo veido, ku- 

i ris nuo šiol yra tavo viešpats ir liepėjas.

— Įstatymus mėgsta tiktai 
advokatai.

— įstatymai yra drausmė, 
bausmė ir tvarkos priemonė.

— įstatymų pradininkai bu
vo Adomas ir Ieva.

— P r og liesas niekad nepa
sensta.

— šnapsas, vynas ir alus —gi
minės.

— Nemylėk kito žmonos, ki
taip gausi mušti.

— Mylėk savo artimą taip, 
kaip save, bet ne jo žmoną.

— Aklas aklą veda, — ben
druomenė.

— Kaimyno obuoliai skanes
ni.

SOAP

Liet. Bendruomenės rinkimams

pilko:o kambariuko pasienį, kur 
vienintelė švieselė migloje spin
di... Normalioje būklėje žmogus 
negaėtum Įsiva zduoti to, ką per 
gyveni aukštos - temperatūros 
įtakoje.

— O vis dėlto atlaikei. Tėve.
— Atsilaikiau tiktai dr. Z. Da

nilevičiaus dėka. Jis patikrinęs 
mane, pats nuvažiavo į. vaistinę 

:ir atvežė antibiotikų vaistų. Jei-: 
gu ne doktaras ir ne vaistai, tai 

-Malku i. manęs č;a jau nebū
tų . . Aš niekados neuž 
mirsiu gerojo žmogaus, tik ne
laimė. kad ne visi moka įvertin
ti geru žmonių. Gal jau tokia

' žmogaus daĖs-
— Gerai darai. Tėve, kad ger

bi dr. Z. Danilevičių. Jo netekę, 
jaučiame didelę spragą lietuvių 
gyvenime, kai labinusiai reika
lingi tokie žmonės, kurie mato 

’ir žino kas yra gera ir kas blo
ga. '

\ — Man net anT širdies padda- 
I rė lengvau, kad pasafiehfeiau uą 
I rjeradni j daktarą Ekinifevičių,

— Negeisk svetimo nė asilo, 
r.ė arklio (tikybos pamokslai).

— Jeigu gausi į žandą, atsuk 
ir Kitą (tik pam.).

— Gudri višta kiaušinius sle
pia

— Kalėdų senelis nukonkura
vo aitvara ir kauka.

— Nevažiuok pas veln:ą į sve- 
č;us, pateksi bėdon.

Don Pilotas

Šeimynos gyvenimą iŠ praktikos suimčiau i Oazes: 
Pirma, kada ji sako: — Duška, nupii^man- naują 

. kapelius! I.. J Tai yra pirmasis prašymas, kurį greičiau; 
; šia ir ivykdai užgniaužtais nuo vestuvių skatikais.

Antras: neturiu kitos poros bačiukų ir šilkinių
kojinaičių...

v < — Širdel, —atsakai,— pakentėk, kol algą mokės, 
j Trečias: — Man reikia suknelės tango, apsiausto ki- 
Į mono ir antilopos boa. Kuo aš blogesnė negu ktos? Aš 
j noriu būti stolbojava dvorianka!

Čia vyras turi padaryt mažą pauzą pagalvojimui: 
pirmas ir antras punktai priimtini, nes kas mėnuo gau
damas algą, jei reikalavimai nebus tankesni, tai tikro 
vyro pareigas ištesėsi. Dėl trečiojo punkto darai tokią 
kombinaciją: — Čia paprastųjų, t.y. tiesioginių pajamų 
nepakaks... Padarai mažą interįiudijum šiokio turinio: 
— O- iš kur tų perkamųjų imti?

Tai vadinas pirmasis šeimynos skandalas.
Ji paduoda genialią mintį:
— Paskolą, dušel.
— Į ką paskolą, širdel?
— Į mūsų buto sąskaitą!
— Kaip tai ? — nuduodi nesupratęs.
— Gausi “atstupnovo” 40 tūkstančių. Tai yra mano 

dalis, iš kurios turiu teisės paiimt nuošimčių. — Tai yra 
3 svarbiausieji šeimynos gyvenimo dėsniai. Visi gi kiti, 
įpratus, virsta kasdienė duoną... -v

(Bus dargiau)

— Stalino sugalvota “demo
kratiškiausia” konstitucija ir 
“liaudies” teismas, kuriais nie
kas negali pasinaudoti, nes So- 
v etų Sąjungoje nėra demokra
tijos. nė demokratų. Gali pasi- 

kai eidamas i 
vir-

saugoti “laisve”.
kartuvęs, gali atsinešti savo 
vę.

♦ ♦ ♦

KALBOS PAMOKOSE

Lituanistines mokyklos 
kytojas aiškina:

— Gražiai žmonės kalba, 
tinkamai kirčiuoja žodžius.

— Aš netikiu. — suabejojo 
yienas iš klausytojų.
ii-

— Kodėl?
— Kai aš savo bobai kirtau

ząnĮĄa. tai j> dvi savaites uė

mo

ka’

| j s geras žmogus.
’ — Kur dabar manai eiti. Tė-

Don Pilotus

- Ga] reikės užsukti p. An-
Žmonių, kurių nemėgsLame. 

p įdedame Įtarinėti.

Geriau raudonas, negu lavonas! Tai komunistų pą 
laižūnų šūkis, vis daugiau i-ūsams atominiais 

gįnklais b^siginkluojant
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S. ANTANAITIS

Lietuvių bažnyčios yra dvasines ir tau- 
, tines kultūros židiniai

JAV JŲetuvių Bendruomenęs Bet tada, minėtam tikslui siekti,, 
re kalinga pasišventusių jauni-; 
mui vadov*ų, kurie jaunimą ne 
tik įsąmonintų, kad jis įsijung-! 
tų į lietuviškas parapijos ir ten' 
remtų dvasinę ir tautinę kultu- 
rą. Taip, sakysim, Chicagoje 
Jaunimo centras neįdiegė dide
lei daliai jaunimo tos lietuviš
kos. patriotinės dvasios, nors 
jis ten lankėsi.

Jaunimas tautiniai sunyko ir Į 
nuo lietuviškos visuomenės at-j 
krito. Ir kas skaudžiausia, kad 
tas jaunimas atitrauktas nuo lie 
tuviškų parapijų, prarado ir tą 
supratimą, kiek parapijos išeivi- 
ioje turi reikšmės lietuvybei iš
laikyti.

Žinoma, didele dalimi kalti 
Jaunimo centro vadovai, kurie 
oarodė per silpną rūpestį - ten 
besilankančiu jaunimu. Šian-' 
dien ten to jaunimo vis mažės-1 
nis skaičius tesilanko, jis dingo} 
?r iš lietuviškų parapijų. Jiems 
lietuvių parapijų bažnyčia pasi
darė svetima. Todėl sekmadie
niai lietuviško jaunimo lietuvis j 
kų parapijų bažnyčiose tik ant 
pirštų - tegalima suskaityti.

Kita mūsų lietuviškų parapi-; 
jų nykimo priežastis yra ir ta,l 
kad naujosios ateivijos organi
zacijų vadovai jų vadovauja
mas organizacijas atplėšė nuo 
parapijų. Todėl tos organizaci
jos visai neparodo susirūpinimo 
lietuviškomis parapijomis, kaip 
sakysim, ateitininkai ir skautai. į 
Ateitininkai visą savo veiklą ir 
dvasinius susikaupimus sukon
centravo kaž kur-, užmiestyje, 

' kaž kur Lemonte — “Ateitinin
kų namuose”. Bet čia kyla klau
simas, kodėl tokie susikaupimai 
ruošiami kaž kur užmiesčio atei
tininkų namuose?Kodėl ne Jau
nimo centre, ar-kodėl ne lietu
viškoje parapijosbažnyčioje? j

pirmininkas Katkus šiuos metus 
paskelbė: ‘Lietuvių parapijų 
metais”. Užmojus pagirtina^.Tik 
gaila, kad šiuo taip svarbiu, sa
kyčiau, lietuvybės gyvybiniu 
reikalų susirūpinta gan pavė
luotai. Susirūpinta ūk tada, kai 
jau mūsų senosios lietuvių kar
tos įkurtos, parap jos ir kruvinu 
prakaitu uždirbtais centais pa
statytos didingos bažnyčios, mo
kyklos, salės, kuriose jie lietu
viškai meldėsi ir kuriose skarn 
bėjo Jų giedamos lietuviška^ 
giesmės., šiandien viena po kitos 
jau pereina į svetimtaučių ran
kai

Tiesa, mūsų spaudoje karts 
nuo įkarto prirašoma lamentaci
jų, kad girdi, mes prarandame 
vis daugiau ir daugiau lietuviš
kų parapijų su jų bažnyčiomis" 
Tokių nusiskundimų, kad ir re
tai spaudoje prirašoma, bet ne 
teko pastebėti, ^cad būtų pla 
c au ir objektyviai pasisakyta 
kas gi kaltas, arba kokios yra tu 
bažnyčių praradimo priežastys 
Jei jau kartais tuo klausimu kas 
ir bando pasisakyti, tai dažniau
siai yrh apkaltinami tų parapi
jų vadovai, kad tai esanti jų kal
tė. Kažkodėl mūsų rasėj ai šiuo 
klausimu lyg ir vengia giliau į 
šį liūdną faktą, pažvelgti, iškelti 
aikštėn, tikrąsias priežastis ir jas 
iš esmės panagrinėti. O tokių 
priežasčių yra, ir-tai ne viena 
Tarp kurių yra ir naujosios lie
tuvių ateivijos namaža kaltė: 
Taip pat tenka nemaža kaltė ir 
mūsų išeivijos spaudai, kuri lie
tuviškų parapijų reikalu bei jų 
likimu iki šiol yra tarytum jį 
būtų nebylė. Gal jos redaktoriai 
dėl to tylėjo, kad jie mane, jog 
tai reikalas tik tų, kurie tas 
bažnyčias sekmadieniais. Lenko. 
O nesuprasta, kad lietuvių pa
rapijos, jų bažnyčios išeivijoje 
tautiškumui išlaikyti jta neap
sakomai didelės reikšmės. Prie
šingai, bažnyčia yra viena iš tų 
sėkmingiausių priemonių ir nu
tautinimui. Taijiudija, kad len
kybė Lietuvon daugiausiai bro
vėsi per bažnyčias.

Tik parapijos, jų bažnyčios, 
mokyklos ir salės yra dvasinio 
ir tautinio gyvenimo židiniai. 
Bandymas šiuos, židinius pakei
sti Jaunimo, ar Kultūros cen
trais, į juos suburti jaunimą ir 
jų pagalba išlaikyti jo lietuviš
kumą, nepasiteisino. Tai aiškiai

Vliudija Chicagoje įsteigtas Jau
nimo centras.

Teisa, negalima paneigti, kad 
tokių kultūrinių centrų steigi- < kia, kad organizacijų vadovai 
mas .iš esmės būtų peiktinas- skiepytų jaunajai lietuviškai

Madona Z. Sodyboje, akvarelėM. Šileikis

kartai mintį palaikyti savo lietu- tik laukti mirties. Juk toki pro- 
Keista, kad LB- pagandinįai aprašinėjimai, nuty-

nės vadai paskelbė Lietuvių pa- lint ten esamas negeroves, 
rapijų metus, atrodo, kad tuo ]U 
“misija” ir pasibaigė. Negirdėti, 
kad LB-nės vadai darytų pastan 
gas įsąmoninti visuomenę, ko
kią svarbią rolę vaidina lietu
viškos parapijos lietuvybės iš
laikymui. Tad kokią, LB-nės 
vadų, turi prasmę jų paskelbtas, 
toks popierinis atsišaukimas? Ar heliais.
jį išgirs tie, kurie tūkstančiais Į mas faktas, kad ten, kur yra 
bėga iš lietuviškų parapijų ir 
apsigyvenę premiesčiuose, pui-r 
kiose rezidencijose? Tie, kurie 
perkasi kondominijus; ruž ku- 

! riuos sumoka tūkstančius, bet 
jiems visai nerūpi, kad tuo lie
tuviai praranda milijoninės: ver
tės lietuviškų parapijų bažny
čias.

Taip pat, kiek pasitarnauja lie 
.tuviškų parapijų išlaikymui tie 
žurnalistai, aprašinėdami, kaip, 
laimingi tie lietuvių palikę lie
tuviškas parapijas," tubš dvasi-

Jei taip yra, mano nuomone, i nius, tautinius centrus, ir išvy- 
tad tuščias dalykas skelbti lie- ko į kaštą drėgną Floridą ir 
tuviškų parapijų metus, kai iki jiems nieko daugiau neliko, kaip 
šioL jokia LB-nės vadai nepaskel1 
bė atsišaukimo, paraginimo jau
nimo vadams, jaunimui, jų tė
vams suartėti su lietuviškomis 
parapijomis. Kodėl jaunimui ar 
senimui neruošti susikaupimo 
valandas lietuviškų parapijų baž 
nyčiose? Kodėl, sakysim, kad ir 
Chicagoje nesukviesti jaunimo 
organizacijų narių į Šv- Kry
žiaus bažnyčią? Tos pastangos 
sekmadieniais ten sukviesti se
nimo ir tokiu būdu šią bažnyčią 
gelbėti yra nepakankamos pa
stangos. ’

Bet šalia tokių pastangų rei-

vių parapijos.
yra 

lietuviškų kolonijų naikinimui 
gelbėtojai, o gal dar tiksliau pa
sakius lietuvybės graboriai, ne.- 
kuo greičiau mūsų lietuviškoji 
išeivija išsisklaidys, tuo grei
čiau ir mūsų visą kultūrinė veik 
la pasibaigs “grožio karalienių” 
rinki/nu ir nusigyvenusiais klu- 

O vis tik nenuginčija-

lietuvių gausus skaičius, kur yra

K. BAGDONAS

IŠ KNYGŲ
(Tęsinys)

Kita kokių 35 metų artistė 
bandė?-prisijaukinti teatro di
rektorių. Gal būt ji buvo paste
bėjusi, kad aš ypatingą dėmėsi 
kreipdavau į mbterų kojas.” 
(Dabar jau ir aš triau; kad mo
terys rašytojo C. Butkio gyve
nime neturėjo jokios reikšmės, 
o tik jų 'kojos. Kokia neišpasa-

SIUNTINIAI Į LIETUVA
- MAIŠTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-273Į

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

S rSTSSTOTOAI HPILDOXT RECEPTAI • FANNIE MAT BAJb- 
DŪMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
I vaL ryto iki 10 n! vakars. 
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lietuviška parapija ir bažnyčia, 
ten plaka lietuviška širdis ir lie- Į 
tuviškiems reikalams, ten ir] 
vyksta lietuviška ir kultūrine! 
veikla. Bet ten, kur lietuvis j 
bonvivaniška dvasia, gyvena tik] 
sau, toks lietuvis yra lietuvybei 
miręs. Reik manyti, kad to
kiems lietuviams liudys, lietu
vius, gyvenusius Amerikoje, tik 
Šv. Kazimiero ir Tautinių lie
tuvių kapinių paminkluose lie
tuviški įrašai.

S. A.

PASAULIO

n in telis pagerbtas gėlėmis. (Pas 
mus kaime po vaidinimo gėlė
mis pagerbdavo moterį. liet ką 
gi darysi: genys margas, svietas 
dar margesnis. K.B.).

Ji dar labai puikiai atrodo, 
nors yra 53 metų, (čia kalbama 
ap^e moterį, kuri samdydavosi 
sekretoriais vyrus dėl malonu
mo. K. B.). Gaila tų vyrukų, 
kurie pas ją pakliūna. Matai, ji 
turi sifilį. Žinoma, gydėsi, gal ir 
išsigydė. —Taip kalbėjo krautu- 
tuvininkas, jam už tai, jis iš
traukė bonką kaž kokio gėrimo. 
— Už poros dienų mano tarpi
ninkas paklausė: kada aš krau- 
stysiuosi pas tą ponią? Aš gi 
sakiau: ji neatrodo pakankamai 
jauna, be to, aš norėčiau garan
tijos, kad ji būtų sveika."

šitokį atsiminimai pritinka 
rašyti teisėjams ir juos išleisti 
lietuviškos knygos klubui lite- 

! ratūrą suprantančių ir ją verti- 
j narčių žmonių. Nenusiminkite, 
pailsė’ę ir vėl grįšime iš pra 
džios. Šis tas apie moteris. Pra
dėjus kalbėti apie jas, noriu šią 
temą tęsti toliau. Studijuojant 
aš dar buvau jaunas (Gulėti 10 
metu su tarnaite per jaunas ne
buvai? K. B.) ir per drovus. Be 

bijojau užsikrėsti, kaip ma- 
dedė, kuris užsikrėtė veneri-

man moterys nevaidino di-

to, 
no 
rie liga. Todėl studentavimo lai
ku
desnės rolės.

Kartą skambina telefonas. 
Paimu ragelį, o gi mano suomis- 
sugrįžo iš Sibiro. (Buvo išva
žiavęs Sibire parduoti žemės 
ūkio mašinų). Aš buvau jo šei
mos globėju. Dabar nutarė šei
mos dar nekviesti, bet pirmiau 
susipažinti su Maskva. Tam pa
skyrė 10,000 rublių. (Argi tai

Mums ten parodė albumą su 
daugeliu gražių ponių. Už ten 
praleistą vakarą su kai kuriom 
poniom turėjai mokėti pasakiš
kus pinigus.

— Kodėl taip brangu ? /— pa
klausė mano draugas.

— Argi tamsta norėtum tikrą 
kunigaikštienę, ar grafienę gau
ti už tokią pat kainą, kaip už 
paprastą merg^?

— Salė buvo tuščia, ji viena 
sėdė o viduryje. Aš išdrįsau at
sisėsti greta jes ir pąsakiau: 
dvini bus drąsiau.

— Tikrai, šiandien mes su ju
mis lyg dykumoje. Daugiau 
žmonių nėra..- s

— Ta moteris man patiko. Aš 
norėjau, kad šis pasimatymas 
nebūtų veinintėh’s. JI sutiko pa
skirti man pasimatymą. (Tas 
pasimatymas teko draugui 
Oliui, o buvo taip. K.B.). 1

— Abu su ponia nusirengė iki 
apatinių. Tuo metu, kai jis paė
mė ją į glėbį, ir paguldė ant so
fos, atsidarė durys ir jose pasi
rodė vyras su lazdą.

— Restorane uJarn linksmino 
mus čigonai savo dainomis ir šo
kiais. Šoko pusnuogės moterys, 
o sąskaitos buvo tūkstantinės. 
“Jaro’* restorane aš jau* buvau 
buvęs porą kartų; vieną sykį - 
rangovu kompanijoje, kada šam 
pane maudė nuogą šokėją-’'

Kiek toliau autorius pasakoja, 
kaip jis susipažinęs 3ų guberna
toriaus dukra, kaip ją erzindavo 
mesdamas saulėgrąžų sėklas de
monstratyviai burnon,, paskui 
lukštą demonstratyviai išspaus- 
davęs. :

(Bus daugiau)

PIRKIT2 jAV TAUPYMO BONUS
kytai gili išmintis! K.B.), tai- tikras dalykas, kad žmogus per 
nutarė tuo ginklu mane paimti.) 6 — 7 mėnesius galėjo padaryti 
Po to nusiavė batelius, išsitiesė apyvartą 150,000 rublių?! K.B.). 
ant*sofos, padėdama savo kojas] Įr prasidėjo mūsų kelionės po 
ant mano kelių. (Na, ir kas čia' • ’
blogo? Blogiau, kai žmogus pa
sivertęs save Dievu, skaito ki
tų mintis, norus, svajones ir ki
ta, K B.)'.

Po visų gastrolių aš buvau vie

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė, if išspausdino geriausią

* Chicago s-lietuvių istoriją i
(1869 — 1959 metai).

' . 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

50 metų studijavęs, kaip .

ATEINA LIETUVA,
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. (

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2.

1739 S. Halsted St, Chicago, IL B0608

visas Maskvos pasilinksminimo 
vietas. Neaplenkė, nė gatvės mo
terų namų. Keista, gražesnės 
merginos, buvo palyginamai pi
gesnės, o ne taip patrauklios — 
pačios brangiausios. Ten mums 
garantavo, kad jų merginos yra 
sveikos. Vakarais, prieš naują 
išvykimą, skusdamasis ir keisda
mas marškinius pastebėjau, kad 
aš taip sublogau, jog visus šon
kaulius buvo galima suskaityti. 
(Tas, matomai, įvyko dėl mote-, 
rų namų baimės. K.B.). Per tą 
pasivažinėjimą teko užsiiktr fr į 
kunigaikščio Trubeckio pu’pšniai 
įrengtus namus. Tai buvo įstai
ga, kuri padėjo aukštesnio luo
mo moterims užsidirbti pinigo.

ENERGY 
WISE ,J

Orjarizt carpooa W 
MYt-saaolina,'.
Dort M i BeffiNEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS

" ’ • ■ LITERATŪRA, Uetuvtę Hteratūrcs, meno-Ir’'mokslą 
1954 m. metraštis. Jame yri vertingi, niekuomet nesensta, Vines 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. 5tanke*. 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir-V. 
Meilaus straipsniai bei atudijos, iliustruotos nuotraukomis h 
M. K. Čiurlionio, M. šileiklo, V. Kašubo?, A. Rūkitelės ir JL Varna 
kūrybos poveikslais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- 
tiniij lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain^ 
šventes bei ju istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy. 
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.

įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės £r 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys muštruotas nuotraukomis, pabaigoje duodam* 
vitcrvartffių pavadinimai ir jų“ Vertiniai j vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina M.

• KĄ LAUMES EIME, rašytojos Petronėlės Orintaltfe atsS-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik K3. .

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
aiją. Dabar būtų j j galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. . 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja £6,

« SATYRINIS NOVELES, M. ZoeČenko kūryba, 7. Valaičio 
vertima*. X* p*L knygoje JT* 4U sąmojingų Dorelių, gain* rj.
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Apie tėvynės meilę
Kun. v. Rimšelis, išvežęs iš Amerikos beveik pus

antro milijono dolerių, tikėjosi išspręsti Draugo proble
mas, bet jam nepavyko. Jis savo žinias gilino pas Romoje 
Įsistiprinusius lenkus, bet, matyt, kad pakankaman gyliu 
nenusileido ir tos mokyklos dėstomų dalykų esmės ne
pasiekė.

Grįžęs Chicagon, rado tas pačias bėdas: Draugas 
kaip neturėjo, taip ir neturi redaktorių pavergtos tau
tos D isvėms klausimams spręsti. .

Jam buvo pakišta mintis, kad reikia i redakciją pa
imti plunksnas vedžioti pramokusi jaunimą, apmokyti 
nriFVkaip darė Leonardas šimutis, prie vietos žinių ir 
laužymo, c vėliau gabesniems duoti laisvę ir svarbesniais 
klausimais pasisakyti, o po to — juos pasamdyti redak
cijom • ■. • į.: • ■ ;

Ryškiausias ir drąsiausias buvo J. šoliūfias. Jį sekė 
Remeikytė..Buvo i darbą Įtraukta amerikiečių žurnaliž- 
mo kursus baigusi, bet angliškai rašyti nepramokusi kita 
moteris. Paskui juos žingsniavo Mykolas Drunga ir dar 
vienas kitas.

Vytautas Ignas Grafika

į j

Iff/;

s- i. _į

CATHARINES, ONT komendaciją.
Buvęs iždininkas K. Galdikas 

tdkimn nutarimui nepakluso. 

Straipsnis “Nepateisinamas Ramoves sky- Priežastys žinomos. Esant pil- 

riavs iždininko elgesys” patikslinimas i nam skyriaus valdybos posė- 
i džmi, ižd. K. ’Galdikas privalės 

Kcn ro’ės kcmisJa nwvko; vyko “Ramovės” skvriaus susi- dnoli visas pajamų ir išlaidų 
š. m. sausio mėn. 13 d. padaryti rinkimas.
rev žiją p:s ižd. K. Galdiką. Bet, 
kaip buvo rašyta š.m. kevo mėn.

23, 25 dienomis Nauj enoce,
J atradusi pas ižd. K. Gald ką ne 

tvarkingai vetamą kas:s knygą, 
až pa darytas dėl to jam pas’a- 
b. s, K. Galdikas kontrolės ko

pas ižd. K. Galdiką revizijos, nes 
rasta didelė netvarka atskaito
mybėje. Kontrolės komisija re
komendavo visuotiniam narių 
susirinkimui priimti nutarimą, 
kad senoji skyriaus valdyba su- 

miniją išvarė, pare kšdamas, kad i šauktų valdybas posėdį ir su 
pasAv.esl-ąs S. Janušonį (visai • ižd. K. Galdiku sutvarkytų ve- 
neriuktą į kontrolės komisiją) damą netvarkingai piniginę at- 

I nevteijai padalyti. - i ska tomybę. Dauguma narių pa
19S2 m. sausio mėn. 17 dieną sisakė už kontrolės komisijas re-

________ Kontrolės komisija ’sėsteltas, tik valdybos patvir- 
pranešė kodėl negalėjo padaryti 1 ^tes, todėl K. Galdikas ir ne-

• * i -rr i_ — ••__ ______ • ctfrlvlrH cii cPhoin eVvrioirc valzfv-

akė už kontrolės komisijas re-

sutikti su senąja skyriaus valdy
ba kooperuoti, nes turėjo noro 
^laiduoti tokias sąskaitas, kurių 
valdyba nėra patvirtinusi, ir pa
siimti pinigus. Buvę ižd. K. Gal
dikas pasikvHtlė tik “galdikišką” 
kontrolės komisiją — S. Janu- 
šonį (nerinktą Į kontrolės komi
siją).

Iš vieno asmens (ir dar ne
rinkto) Revizijos komisiją va
dinu tik “galdikiška” kontrolės

Jeigu jie nebūtų suruošę simpoziumo lietuviškos 
spaudos reikaalms aptarti, ir jeigu Antanas Pleškys ne
būtų iškėlęs viešumon tikrųjų jų žinių bagažo ir giliau
sio Įsitikinimo apie reikalą uždaryti visą lietuvišką spau
dą, o pirmon eilėn Naujienas, tai jie būtų ir šiandien ga
lėję dirbti Drauge, šviesdami vienuolio Rimšelio neap
šviestus skaitytojus. Kada viešumon jų pačių lūpomis 
buvo iškeltos jų žinios apie žurnalizmą, tai Šoliūnas visai 
iš Draugo skilčių prapuolė, Remeikytė grižo pas tėvą 
žinių gilinti, bet Mykolas Drunga Drauge dar pasiliko.

• M.Dr., kuri laiką patylėjęs ir savo plunksną išbandęs 
Pasaulio Lietuvyje, Vienybėje ir kitokioje spaudoje, vėl 
grižo Į Draugą. Jeigu Tėvynę, lietuvišką kultūrą ir švie
timą. jis būtų labiau mylėjęs, negu pinigus, tai jis iki šios 
dienos būtų galėjęs ir Keleivyje rašinėti, bet jis parašė 
Įžangini apie tuos mūsų tautiečius, kurie gimtajam kraš
tui, organizacijoms bei redakcijoms skolingi, bet labai 
reikalingi.

Vienuolis V. Rimšelis ėmėsi Argentinos problemą

spręsti, o M. Dr-gai pavedė spręsti tėvynės meilės prob
lemą. Kad visi turime tėvynę mylėti, tai M.Dr.' aiškų. Jis 
taip tvirtina. Bet kodėl mes tėvynę privalome mylėti, tai 
klausimas ne toks jau aiškus. Drauge likęs M.Dr. bando 
šią problemą spręsti iš visų pusių, bet tai ne toks lengvas 
dalykas. Jis surašo papročių, įstatymų/ biblijos ir apaš
talų tvirtinimus, bet reikalas pirmyn nepasistumia. Klau
simas lieka toks neaiškus, koks jų neaiškumon Įstumtas 
pirmame įžanginio paragrafe.

Šoliūnas buvo daugiau apsiskaitęs, galėjo greičiau 
išvadas formuluoti, bet M.Dr. gudresnis. Jis visus nau
jai pasamdytus Draugo jauniklius Įstūmė Į bėdą, o pats 
apie lietuviškos spaudos uždarymą mažiausiai pasakojo. 
Jis net ir matematiką Zenoną Rekašių dumblan Įvėlė, o 
ir vienuolį RimšelĮ pajėgė Įtikinti, kad Draugo skaityto
jams jis gali būti naudingesnis už Šoliūną ir gali laiki
nai pasilikti.

Didelė Draugo skaitytojų dauguma M.Dr. Įžanginio 
nesuprato. Labai daug jame yra “mokslinių terminų”, 
kurių ir žodynuose nerasi. Bet savo rašinį M.Dr. baigia 
šitokiomis mintimis ir pasiūlymais:

“O ką sakyti tokiam (biologiniam) lietuviui, ku
ris (dažniausiai dėl prasto tautinio auklėjimo) lietu
vių tautai nebesijaučia artimas ir net nelaiko jos

ypatingai “sava”? Toks asmuo, beje, gali gerai su
prasti visus tautos meilės pareigą grindžiančius prin
cipus, tik, dėl kurių nors priežasčių nepaveldėjęs prie
raišumo tėvų tautai jausmo, jis nesutinka, kad šie 
principai jį kaip nors Įpareigotų lietuvių tautos at
žvilgiu. Taigi, kuo apeliuoti Į jau “nulietuvėjusįjį”?

Tam, kuriam lietuvių tauta nesijaučia sava, ar
gumentais to “savumo” jausmo nesukelsime. Bet ko 
negali atlikti argumentai, gali atlikti pavyzdžiai — 
mūsų istorijos švytinčiųjų asmenybių ir mūšų pačių. 
Kuo būsime patys turtingesni gražiais ir kūrybin
gais asmenimis, kuo stipriau ryškinsime ir Įkūnysi
me patraukliąsias savo kultūrinės tradicijos savybes, 
tuo daugiau norės lietuvių tautinę bendruomenę lai
kyti “savąja” prie mūsų dar nepritapę, bet Lietuvai 
taip reikalingi jos vaikai.”

(Draugas, 1982 m. balandžio 21 d., 3 psl.)
Pacitavome paskutinius du M.Dr. paragrafus, nes 

juose, paprastai, žurnalistai sudeda pačias svarbiausias 
gvildenamo klausimo mintis. M.Dr., spręsdamas visiems 
aiškų.tėvynės meilės- klausimą, nužingsniavo prie “nulie- 
tuvėjusių” lietuvių, kurie netiki tuo, kas Įvairiais atve
jais apie tėvynės meilę rašoma. Trumpai: M.Dr. išvedžio
jimai buvę bereikalingi. : .

Paskutiniame paragrafe laikinai dar paliktas jau
nasis Įžanginių rašytojas tvirtina, jaunimui, kad netikin
čius aiškiais argumentais ir nulietuvėjusius gali paveikti 
tiktai gyvenimo pavyzdys. Jis pripažįsta, kad argumen
tai neįtikina, jis tokios išvados prieina, kai dvi ilgiausias 
skiltis tuščio vandenėlio paleido. Jis argumentavo, bėt 
pabaigoje pasako, kad argumentai yra tušti. Jis pats be
reikalingai laiką leido ir skaitantiems laiką gaišino.

Rašinio gale jis tvirtina, kad svariausias argumen
tas yra gyvenimo pavyzdys. Ir labiausiai nustebina, kad 
M.Dr. turi drąsos šitaip baigti: “. . ko negali atlikti ar
gumentai, gali atlikti pavyzdžiai — mūsų istorijos švy
tinčiųjų asmenybių ir mūsų pačių”.

“Mūsų pačių” jis turi galvoje ir save. Jis gali apimti 
ir platesnę grupę, bet turint galvoje M.Dr. “kuklumą”, 
pavyzdžių tarpan jis ir save Įsirašė.

Kažin ar ji Į pavyzdžių skaičių Įrašys tie Keleivio 
skaitytojai, kurie buvo priversti skaityti jau ne keleiviš
kas paskutinių numerių žinias. Jeigu neskaityti dviejų, 
paskutiniai Keleivio skaitytojai M.Dr. pavyzdžiu ne
skaitys.

Suabejos ir tie VLIKo žmonės, kurie laukė prižade-: 
tos VLIKo istorijos. .

Pd S. Janušonio patikrinimo 
•ižd. K. Galdiko vedamos kasos 
knygos, buvęs ‘‘Ramovės” sky
riaus pirmininkas J. Alonderis 
nuvežė naujam “Ramovės” sky
riaus ižd. Pranui Gabrėnui kasos 
knygą su sudarytu “Ramovės” 
skyriaus netiksliu balansu. Gal
dikas privalės grąžinti be pa
grindo daugiau išlaidavęs sky
riaus pinigų. Tie' netikšluidai 
štai kaip buvo surasti. Kada į. 
Alonderis a įvežė pas na u; ą ^Ra
movės” ižd. p. Gabrėną kastis 

‘khygą ir -pajamų-išlaidų sąskai
tas, tai tesėtai išrinkta Į9^ nfi. 
kontrolės komisija iš J. Skeive- 
lo, K. Jonušo ir J. šartfpnicko 
1-982 m. vasario mėn. T"9nū-

ffeps šd. -p. j&abtiūą 
•■felsos khj-gą. nuvvtagiliai 
patticrmę, radti, kad 
sausio d.- strtjarj’tes1 ba- 
;lan$as/tiksiąs. Aįh&'rfetis 
^kįaid^ -isontftilžs kdrtliSj'a dues

'per 
riausnariu'-susirmkiiilą.'

Tokie Įvykiai yrą kenksmnigi 
organizacijai, Ir nėra inaioįt .ra
šyti ir apie tai Į 
tokių faktų išJtehinas: .■sp&u&ogė, 
reikia tikėtis, užkirs Ttetią nėšą- 
žiningumui -fr -kitose ’orkainizaci- 
jose. Kazys Galdikas -iš išėdos 
pasitraukė iš ‘T)Šmtivėš?’ sky
riaus Barių. Reiškia, saVe 
pasižemino tarp lietuvių. ' . .

Kitą nėtflishaną, patekusį' ’ 
Xa’tq’ienas š.m. koVb 25 <3. ¥ąši- 
’iyjė “Nėptft^siiKfaias Ramovės 
skyriaus iždlifinko ėjgėšš’sl’, taip 
pat ntiriū patikslinti. Ten mano 
buvo parašyti: “Du skyriaus 
nariai pareiškė, kad tokie pasi
reiškimai, kaip K. Galdiko, nu
muša’ ūpą beaukoti skyriaus 
veiklai ir likti tolraū nariais*. 
Atspausdinta: “Tžtaė įiąsirėiški- 
ma'i, kaip K. Galdiko, numuša 
ūpą pasiaukoti skyriaus veiklai 
ir tęsti šauEŠką darbą”.

5. šerapnickas

JUOZAS ŠVAISTAS

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Bandurskiai labai linksmai gyveno. Stalai 

lūždavo nuo skaniausių valgių ir gėrimų. Nuola
tiniai čigonai muzikantai ir jaunos tų čigonų 
dukterys-šokikės blaškydavo ponų nuobodulį. O 
tas nuobodulys, liūdesio gaubiamas, vistiek neiš
nykdavo. Kasdien iš visų kampų ir erdvių prasi- 

■ mušdavo jis, kaip vakaro sutemos, kaip nakties 
slogutis.

Petras jautė ir stebėjosi: “Kodėl taip yra? 
Juk linksmybių visokių turi pohai: be perstogės 
groja muzikantai; saldžiais balsais čiulba paukš
čiai paauksuotuose naivėliuose; pokyliai be palio
vos; aukso, sidabro — kiek tik nori; rūmai, kam
bariai gražiausi ir visko pilna. Tik ponų d varia 
kažkodėl nepatenkinta, kažko daugiau reikalauja 
ji Kad ir panelė Leokadija: žiūrėk, čia ji links
ma krykštauja su visais, o čia bematant, atsi- 
-“'•■’-irusi svečius, nusiskubina Į savo kambarius 
h !:ū^ :a‘ skambina Ilgai girdima jos muzika 
nakties rifio Toj.’

Juo t(>’yn. o daugiau Įsitikina Petras, kad 
. '.-i ri’ikšmas ne todėl, kad tiems po

nams linksma, bet kad nuo nuolatinio liūdnumo 
pabėgtų, arba išbaidytų ji. Visaip bando. Šiltais 
ramiais vakarais visas triukšmas iš kambarių 
perkeliamas Į parką. Erdvi dažytomis lentomis 
išklota aikštė. Aplinkui tekintų stulpelių aptva
ras ir gulbių tvenkinys. Viską apgaubia milžiniš
ka senų liepų kepurė. Nušvinta didžiuliai liepstwt- 
jantieji puodai, sumirga Įvairiaspalviai žibintai. 
Toliau pasitraukia sutirštėję šešėliai. Jie pritupia 
kaip alkani vilkai, nuolat krūpčioja ir vis puldb- į 
nėja, kai tik puoduose pavargsta ugnys.

Dažnai sumano ponai pasinaudoti ežeru. Pui
kus ežeras čia pat pakalnėje, už dvaro sodybos. I 
Gausu jame salų ir Įvairių vingių nuo išlankstytų 
medžiais apaugusių pakraščių, čia susimeta arba 
vienoj kurioj saloj, arba ant surištų plaustų. Eže
re Įsismaginus visų didžiausias kyla triukšmas-: 
pokši visokios ugnys — purkščiančios ir žaibais ■ 
tvyskančios Į viršų; šaudo ir pyškina, kas tik ką 
turi; šūkauja kaip girti bernai. Klaikiai rėkauja 
išgąsdinti paukščiai, vAidalais blaškosi jie ap
linkui.

Liūdesio neišvengė ir Petras. Gal jis buvo 
kitoks, o gal visai panašus kaip Leokadijos. Pa
miršo jis savas melodijas. Nejučiomis savo smui
ku kartojo tą pat, ką ir ji paskambindavo naktų 
vienumoj. Artimu nenykstančiu aidu kartojosi 
jos muzikos garsai. Ne tik kartojosi, bet buvo 
sudvasinti, plaukią iš sielos gilumos.

Nuo to laiko Petras žymiai pakitėjo: pir
miau. nugalėjęs visą mokslą, būdavo linksmas;

smagus, dabar — susirūpinęs, išsiblaškęs, dažnai 
pabaramas.

— Petrai, kas tau pasidarė? —- nerami, su 
užuojauta paklausdavo Verutė.

— Et, nieko.
"CBau Kaip tai nieko?
— Viena .tokia pasaka užkerėjo mane... Aš 

■lebeatsigaunu... — Petras kalbėdamas vehgė Ve
rutės ūkių, jo-žvilgsniai nesugaudomi klajojo.

— Kas tai per pasaka? Kas tau ją pasekė? 
Pakartok tu man ją.

— Ne, gal paskui kada nors... '
— Pamiršk tad! Nereikia visai pasakų, jei 

dėl jų tenka kentėti!
Petras giliai iš krūtinės atsiduso:

(M, Verute, pasakos gražios ir reikalingos 
mūsų gyvenime. Kad ir liūdna nuo jų, bet daug 
Įdotniad gyventi.

Petras, rūpestingiau Verutės prižiūrimas, 
tarytum vėl prablaivėdavo. Jis paleisdavo smuiku 
savąją: “Oi ūžia, ūžia laisva giružė”. Koks jo 
nustebimas buvo, kūi vieną kartą tą pačią melo
diją, šimtu stygų sustiprintą, išgirdo tame bokšte, 
kurio langai Į ežero pusę. Klausėsi ir netikėjo, 
kad tai jo sielos išgyvenimai. Jame atgijo visa 
kaip ir tada, kada šią dainą sudėjo, štai laisvas 
su vėju besišnekąs miškas: “Oi ūžia, ūžia laisva 
giružė”. Netikėtai gilus skaudulys nustelbia vis
ką: “Tik mūs broleliai prislėgti smarkiai”. Po va
landėlės vėl kyla, džiaugiasi dvasia: “Daug šiam 
pasauly turtų ir saulės”, čia vėl užklumpa rūstus, 

sukauptas priekaištas, kaip koks prakeikimas': 
“0 vargas juodas, kaip linų markos”. Toliau,, be
viltiškas skundas, nusiminimas ir pamišėliškas 
šauksmas, veržiantis gyventi: “Nėr kas užtartu 
žodelį tartų. Šaukiasi velnio, net ir šėtono: dūšią 
parduoda, prigauti duodas”. Gyvenimas pirktas 
brangiai. Audringa kova supurto vWą, kad Sįtiį 
laimėta: ^ori atsikvėpti be valdžios pono”-.

Taip Petras jautė, taip į<rs dainuodavo tą sū- 
vo dainą, taip jafti ir smuikas pritardavo. Bet 
dabar... Koks jos riygų šėlimas, kaip teisingai 
suprasta, lyg tai skambintų jis patė tame piet
vakarių bokšte! - .

Dvi sielos artimai gyveno, jungėsi ir kalbė
josi tik muzikos išraiška.

TaĮm gum «ga.i. Leokadija ptrtūoji
paholo lai piV&pb ptoridrirtl ypa
tingą, keistą paslaptį. Vieną rytą ilgėliau šulais 
Verutę. Toji kaip tik ir nuolatinė patikima 
josios kambarinė. Leokadija paklausė:

— Ar nežinai td, kas čia taip ypatingai 
smuikuoja? / ' -/ ’ .

— žinau! — su džiaugsmu prašneko Verdtė.
— Tad pasakyk man, kas jis toks?

— Nagi Lukąsz Skrzypacz..‘
— Labai Įdomu... Tai jis tikrai smuikinin

kas? Vadinari, ne pramanytas?
■(Bus daužau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
■ Naujienos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 

jjjMJMIHWM .... ..

DE. PAUL V. UAKGli 
^rDTIWjA* ifc CMlAU*OA» 
Will CMBttMOOy ulMAaa

JM *. xnwa juu Wwamn, ik.
Y i *A NDOttJ J if QU'Oq u

XM aoir« MUOMU b—į nx
1 •».» MA-A/ u .fk MA-Z/K

TEL 233-8553 
Service 855-45U6, Fage 06058 

DU A. B. GLEvECKAtt 
ururiojAS ik uhikuks.au>, 

SPECIALYBE; AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street

Valandos pagal susi tarimą

SUSIRINKIMŲ, 
PRANEŠIMAI

C hied gos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gijos nany susirinkimas įvyks penk
tadienį, balcuitUiū 23 d., 6 vai. vak., 
Vyčių salėje, 47 vh St. Nariai
kviečiami nes yra daug
svarbių reiklų upuuxi. ro susirinki
mo bus vau>es.

Eugenija Strungys

saki y Apskrities Klubo nariy susi
rinkimas įvyks š. m. balandžio mėn. 
25 d., 2 vai., Lietuvos Vyčiu saieje, 
2455 West 47th St.

J. Jurkšaitis, pirm.

Dr. Jonas F. Mažeika
DJXS. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

Off. tel. 423-8380
Valandas pagal susitarimą

Lietuviy Žagarės klubo eilinis na-’ 
riy susirinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 25 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Ko j ak salėje, 4500 So. T aiman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast. .

j PIPIRAI IR GARSTYČIOS Į

DĘ,rSANKPLECKAS; ?' ------ i
OpiqmeikiSiaS

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

Tikrina akis. Pritaiko a kimus 

ir “contact lenses’’.

i/i> suattu 11b
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7 PROSTATOS CH1RUR&UA 
2656 WES1 63ra STREET

Y&isuiooau aauau.

(Tęsinys)
— Man regis, kad jis jau ir 

iš kelionės nebesveikas sugrįžo, 
—Laisvės alėjos kertėj šneku- 

! čiavo piliečių būrelis. — A|n.-. 
j dai sutikau gatvėj, pasisveikinau 

Manymas, jog pipirai ir gars- ! jr klausiu: nu, sakau, • kada gi 
tyčios yra kenksmingos, esąs tamsta mus sėvo ketvirtąją 
klaidingas, teigia Vak. Vokieti-; knyga apdovanosi. Tai, kad ži- 
jos dr. Hans Gatcel, medicinos! notumėt, išsišiepė kaip idijotas, 
profesorius Bonos universitete] pastatė akis, kažką susakė ir 
Tie ir kitokie prieskoniai gelbsti , kad spruks šalin. Parėjęs na- 
skrandžiui išskirti sultis ir grei-1 mo ir sakau žmonai...

geriau’ suvi^kiiitr inaištą.| O kad jis ketvirtąją kny
gą jau senai išleido.

— Ach, atsiprašau, aš paklau-

ičau,
Profesdriaus nuomone, pipirai ir 
garstyčios teigiamai veikia į šir
dį ir į kraujo apytaką. Tačiau i siau apie penktąją, 
ligoniams, prisilaikantiem griež- į 
tos dietos, patartina kuo mažiau 
šia vartoti tų prieskonių.

Ofiso telefonu; 776-2880, 
" kuioeacijos reieU 444-5543

Prostatos, inkstų ir Slapumo

5025 CKN'l'HAL AVE.
SL Petersburg, Fla. 3371U 

Tel. (8131 321-420Q

PERKRAUSTYMAI

MOVING
Leidimai — Pilna apdraMa

ŽEMA KAINA -
Priimam. Master Charge 

ir VISA korteles.
R. iEKENAb. leL 925-8063

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Apdraustu perkreustymae 
iš įvairiu atstumu 

ANTANAS VILIMAS 
Tek 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS
xaduo Šeimos valandos

Šeštadieniais ir sekmalieniair 
nuo 3:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos w mū«v afudijoi
Marquette Parka,

Vedėja —- Aldona Daukua 
Te!e£: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, M. 60629

RADUO PROGRAMA

Seniausia Lietuvai Radijo progra- 
na Naujojoje AagUjoje, iš stoties 
nLYN, 1360 banga AM, teikia sek- 
-□ad emais nuo 8 iki 8:30 vai. ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žinių santraukų. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. Šią programą veda Stepo 
.ips ir Valen^na Minkai. Biznio
f kaiąią Ipaipts į B^tię Florists — 

I ielių bei dovąną krautuvę, 502, E. 
I eoadwvy/ So. Boston, Mass. 02127. 
| Telefonas 268-0489. Ten pat gau- 
I a mos “Naujienos”, didelis pasi I 
j nnkimas lietuvišku knygų ir lie- I 
I tuvišku dovanų.

WHAT IS THE FASTEST GROWING „ 
HEALTH CARE PROFESSION-AND WHY?

„ ©STEOPATHIC MEDICINE/ 
DOCTORS OF OSTEOPATH^ 
P.O.’S/ WILL MORE THAN 

_ DOUBLE THEIR PRESENT
NUMBER-GROWING FROM 

O 1^,000 TODAY TO MORE 
V THAN 36,000 PHYSICIANS

I -» IN THE NEXT 20 YEARS/ ,

_ i 7 i
V.0/3 ARE FULLY LICENSED TO PRESCRIBE 
DRUGS, PERFORM SURGERY AND UTILIZB 
ALL OTHER SCIENTIFICALLY ACCEPTED 
MEANS FOR TREATING INJURY AND DISEASE 
INCLUDING THE USE OF MANIPULATIVE }

1 * o s d a xz __ * • —- - i ,

{Although only rtvt 
?T~;CE NT CF TMt 
SIČIAM POPULATION.

j Primary reason^ 
FOR THE PROFESSION'S ' 
RAPID GROWTH IS THE ( 
EMPHASIS IT PLACES j 
Oft TRAINING GENERAL? 

PRACTITIONERS,

Kamoais Chicagcs uostas

Antanas Vienuolis ; ir ai ti vienuoliškos tendencijos,

MEMENTO MORI tai buvo žmogus; ir, būdavo, nie 
kuomet nepraeis pro kunigą ar 
vienuolį neįgnybęs.

Taip tatai, nąieli krikščionys, 
taip... Ir į bažnyčią neukvatus 
buvo? velionis, neukvatus, 
noma, šiandien mes jam už tai i 
uknolių į kaktą nevarysime, nes 
tai priešinga ir mūsų etikai, ir 
mirusiųjų kultui, bet vis dėlto, 
kad kitiems baimės įvarytume, 
reiktų šiaip taip ir įamžinti. Aš 
iš sąvo pusės patarč nukirst jam 
tris pirštus, kuriais jis gnaibė ir 
žnaibė mus, kunigus ir vienuo- 

, luis, na ir-., ir užbąlsamuot, Ži
noma, užbalz^muoti mes neuž- 
balsamuosma, ir. apskritai Lie
tuvoje, regis, tokių ir specialis
tų nėra, bet jei gerai su actu ir 
pipirais užmarinuot ir paprašyt 
poną profesorių, kad padėtų 
muziejun po stiklu, kad pelės 
neprieitų, tai ir mus visus per
gyventų... Visgi būtų šioks toks 
ir velioniui atpildas, ir kitiems 
baimės įvarytume, ir mes būtu
me užganėdinti... Na, dabar ką 
gi mes daugiau jam bedarysi
ma-.. Sukalbėkime dar po vieną 
poterėlį ir neškime į kapines. — 
Ir kunigėlis užgiedojo “Dievo 
angelas”.

Aš pasinaudojau proga, pakė- 
’iau grabo lentą, nežymiai iš
šliaužiau ir, susmukęs prie kata
falko, pasislėpiau tarp eglučių. 
Grabą nulydėjo į kapines tuš
čią...

Dabar vėl gyvenu.Pirmučiau- 
sia pasižadėjau: kol gyvas nie
ko negnaibysiu, nežnaibysiu; 
dažniau rodydsiuos bažnyčioj; ku 
nigų ir vienuolių lenksiuos iš 
tolo; užsimokėsiu visus nario 
mokesčius; apmokėsiu kada nors 
žiruotus vekselius; niekam dau
giau nebeskolinsiu, nebežiruo- 
siu ir gyvensiu, kiekvieną valan 
dą pasiruošęs keliauti pas Abra
omą.

Pravartu kitą kart ir mirčiai į 
akis pažiūrėti.

(Iš Eur. Lietuvio)

— Kad ir penktoji jau išėjo.
— Nagi, aš paklausiau apskri- 

į tai apie naują knygą, tai, kad 
j žinotumėt...

sileis... Ponas Vienuoli, šaukiu, 
ponas Vienuoli, kepurę pamir

šote, lazdą pasiimk... O jis, 
kad skuodžia, kad skuodžia ir 
neatsigrįžta.

— Vienok praktiškas buvo 
velionis — mat, sumetė, kad 
lazda ir kepurė 15—20 litų 
kaštuoją, o- vekselį pažiravęs, 
du tris šimtus litų sumokėjo.

— Gaila, nežinojau, kad sir
go, būč ir aš dar paprašęs ma
žutį vekseliuką pažiruoti.. •

Kalbėtojas, ginčijos piliečiai, 
o aš, velionis, tvio tarpu gulė
jau karste, * ir man buvo nusi- 
spiaut į visas jų kalbas...

Pakelėj į kapines užvedė į 
mažutę bažnytėlę. Kunigėlis pa
tiko, pakrapijo, pagiedojo ir vis- 

! ką atliko taip, nelyginant gerą 
| krikščionį laidotų. Pagaliau gi

li — Jis labai mėgdavo, kai jvlįai atsiduso ir pradėjo pamoks- 
j būdavo, paklausi apie jo kelio- Į^į:

nes o jei dar pagiri, tai tary-; 
tum velionį sviestu patepi...

— O vienok, dieve, duok dan
gų, geras buvo žmogus: būda
vo, ar pasiskolint šimtą kitą, ar -i 
vekselį pažiruot — niekuomet 

i neatsakys-..
— Gal kada ir buvo geras, 

į bet prieš mirtį, tai, atleisk jam 
j viešpatie, būdavo, nuo vekse

lio kaip velnias nuo kryžiaus 
bėga.

— Taigi kartą ir aš išsiė
miau piniginę, ir iškarto vekse
lis; velionis pamatė ir kad pa-

i — Štai, mieli parapijonys, lai- 
! dojame mes šiandien Vienuolį. 
Žinoma, anksčiau ar vėliau visi 
mirsime, visi ten būsime, bet 
kol kas mes dar čia, o jis jau 

i tenū Šv. Dovydas apaštalas yra 
! pasakęs...

Čia įoinigėlis užsikosėjo, pa
raudo, sugriebęs pataisė— “Šv.* 
Povilas apaštalas”, bet ką šv. 

j Povilas apaštalas yra pasakęs, 
’ klausytojai taip ir nesužinojo. 
Išsikosėjęs kunigėlis kalbėjo to
liau ir minėjo velionio vargus, 

■ bėdas; kalbėjo apie šio svieto 
marnastis, mūsų menką buitį, 
apie šį, apie tą...Gale grabo pra
virko dvi gimnazistės, prie gro- 

j tų pradėjo balsiai dūsauti mote- 
į relės, o kunigėlis vis kalbėjo ir
kalbėjo. Pagaliau ir jis pats su
sigraudeno ir, kad susilaikytų 
nuo ašarų, kreipėsi į verkiančias 

t ir dūsaujančias rimtesniu bal- 
isu:
j —Jūs, moterėlės, labai jau 
į. ten nedūsaukitcsukalbėjote vie- 
} ną kitą poterį iv bus. Vienuo- 
i lis, tai jis buvo Vienuolis, bet iš 
i kito galo vienuolis- Niekas jo 
Į vienuoliu būti nei prašė, nei rin- 
; ko, nei įšventino. O pats save 
Į pasivadino. Pasivadino, kad jam 
į būtų patogiau gnaibyti mus, ku 
Į nigus ir vienuolius. Kas jūsų, 

mieli klausytojaį, yra susipaži
nęs su gamtos mokslais, tas ži
no, kap plėšrieji žvėrys ir pauk-

1 ščiai tyčia dangstosi tam tikra 
; spalva, kad geriau jiems būtų 
’pulti savo aukas. Taip elgėsi ir 
velionis. Didelės antikuniginės

Senesniais laikais vandens le
lijos žiedai buvo naudojami šir
dies ligonis gydyti. Juoke yra 
organinių rūgščių, cukraus, al- 
koloido 
Tačiau, 
mokslui 
lelijose 
menių,
gydymui.

ir kitokių medžiagų.
vysiantis luecįcinos 

pastebėta, jog vandens 
yra mažai tokių ęle- 
kurie iik|ų širdies ligų

TIN PffSCINTOF

A FUN NEW KOOL-AID RECIPE
• ■ p Masooo^ ' frdrrf 2 fobfėspoons sugar 

Soff Dnnk Cup
fkjvor Cup

soft dnnk rrwi and sugar in water in gkns. Stir in mfk. 
Serve at once or chill and St befcxe serving. Makes 1 cup 
or 1 serving.

C' General Forxis CcTxxa* ov
Xodi-AdL and the Srrt^o *McMr Dcegr -ye re^$>ered 
toaerwuai Generd Food^ CcepoA^aa

PETRAS BIELIŪNAS
*MS So. CALIFORNIA AVK TeL: LATiyeU. I SM* I 
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EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

fe MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

R9

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
h I 1410 So. 50th Ave., Cicero
W Telef. 476-2345
I TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS j
I AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

L'KUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMEMNĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai;

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI |

Aikštės automobiliams pastatyti

VANDENS LELIJOS BUVO 
NAUDOTOS GYDYMUI

STEPONAS Q LACK IR SŪNŪS
(LACWFICX)

24^4 WEST bSU STREEI rlZi
11028 SOUTHWEST HIGHWAY, raiot Hilu, 11L 174-44)

Be. HALSTED STREET fek IA«U I

BUTKUS - VASATTIS
L44fl, Ęo, sotb Av®^ Cicero, OL T«Ls OLympic B-1043 I

uhikuks.au


DUONOS
(Tęsinys)

Is KUR ATSIRADO 
KVIEČIAI?

Mažai yra žinių, kur pirmiau
sia pradėta auginti kviečius ir 
rug us. Tačiau yra tikrai žino
ma, kad kviečius žinojo egiptie
čiai ir kiniečiai. Biblijoje yra 
minima duona- Senovės Egipto 
miestu griuvėsiuose buvo rasta 
kvieč’ų glūdų ir duonos kepalo 
pavyzdžių. Rekordai rodo, kad 
kiniečiai kviečius augino 2700 
metais prieš Kristų-

Dabar kvietinė ir ruginė duo
na yra vartojama visame civili
zuotame pasaulyje. Mokslinin
kai ištyrė, jog kviečiai išsivystė 
iš ypatingos varpinės žolės. Pii- 
mutlnis kviečų augitojas turėjo 
juos sėsti įtręštoje žemėje (dir
voje). kad derlius duotų pagei- 

; rijamų vaisių. Kultyv. kviečiai 
pakeitė savo pirmykštę išvaiz
dą ir davė gerus grudus. Bota
nikai kviečius pavadino lotyniš
kai — “Aegilopa ava ta”.

‘ Botan:kai amžius tyrinėjo, 
stengdamies susekti originalią 
'kviečio kilmę, kurie vaidina 
taip svarbų maisto vaidmenį 
žmogaus gyvenime. Laiks po 
laiko įvairūs augmenijos tyri
nėtojai paskelbdavo, kad radę 
ten ir ten laukuose ir dykumose 
Įaugančius kviečius, kurie ma
žai tesiskiria nuo naminių kvie
čiu. Vėliau galutinai liko nu- 
statyta, kad kviečiai negali lau
kuose be priežiūros tarpti. Pa
likti kviečiai be priežiūros iš
sigimsta, ir, pagaliau, išnyks
ta.

lių” arba madas bei foimas. 
Graik i duoną kepa ritink) pavi
dalo, su skyle viduryje. Austrai, 
žydai kepa pailgą, galuose pa- 
smaiLntą duoną. Italai kepą 
ilgą, kaip koččolas, duoną, pa-, 
skan'ndami ją tam tikromis žo-| 
lių sė domis. Anglai kepa plytos 
pavidalo ketuikampę duoną. 
Arabai kepa paplokščią, ritinio ? 
išva zJos dreną. Lietuviai kepa, * 
berods savo “pyragus”, kurie 
neturi ypatingos formos. Mat, 
Jietev ai, kaip ir daugelis Euro
pos tautu, kopa paprastą ruginę 
duoną knsd cniniam valgymui 
dideli ’i , keoahis, be ypatingo ' 
fasono. Bet ruginė lietuviška 

. d uotu yra pati geriausia ir svei
kiausi neišlepintam skoniui. Ji 
turi rūsšt'es, mažiau krakmolo, 
ir ti\-pi, kr.s būt’nai reikalinga 

■ žmogaus sveikatai. i
a pasakytų kad žmonės { 
mėgsta baltą duoną, gal. 
kad ji savo išvaizda yra į 

,____  patrdaukli. Komercinės1
Reikia neužmiršti, kad kviečio ; duonos kepėjai stengiasi paten-[ 

grūdas turi išlaukinę žievelę ir ’ kin'i žmonių skonį. Norėdami: 
dar koletą apatinių apvalkalų.} juo daugiau turėti pirkėjų, bal-' 
Išlaukinė jo žievelė visiškai ne-į tina miltus. Rinkos konkurentai! 
pegaidaujama, kaip maistas.An- miltus garsina priešingai vieni 
tras ir trečias grūdo apvaikalas. kitiems. Pavyzdžiui, “Bleached” 
nebeturi silikos sudėčių. Pasku-‘ir “Not bleached” miltai. Su- 
tinis apvalkalas, šalia 
branduolio, turi gintinos 
pančios medžiagos). Glutina yra* pirkti pagal kainos vertę. Tąsi 
tamsiai rudos spalvos apvalkalas, j jiems sekasi, kai gerai išgarsina j 
kuris yra labai reikalingas kaip ; savo prekę.

(Pabaiga)
M. Šileikis

ISTORIJA
nlšiavimo: Graham miltai yra 
malami giūdo su žievele. Jie 
nėra balu, nes rusva žievelė (sė 
Ienos), kai susimaišo su miltais, 
duoda tam tikrą spalvą- Dauge
lis žmonių mano, kad Graham 
miltai yra maišyti su kokiais ki- 
ta’s miltais arba iš kokių nors 
ypatingų grūdų. Blogumas yra 
tas, kad šitos rūšies duona nėra 
maistinga ir nėra perdaug .gera 
Kviečio grūdo žievelė, angliš- 

an”, turi beveik sili- 
itseit, tą patį ele- 
kurio yra daromas

kai vnd. “b 
kos sudėti, 
men tą. iš 
stiklas.

Grynų kviečiu (whole wheat) , 
miltai yra gaminami pašalinant 
iš 
lenas). Šitie miltai savyje turi 
viską, kas re*kabnga, išskiriant 
žievele. Tokia duona yra labiau .... . . . w. . labiaumaistinga ir gerai virškina- i del to. ma. I , , .1 kibau

ų išorinę grūdo žievelę (sė- .

1

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIU IR PAJAMINIŲ ■ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto tenisą. 
Dirbu tr užmiesčiuose, grolr, 

garantuotai ir sąžiningak .. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

NamaL 2*m4 — P*rda*lmu< . Namai, 2*m4 — F»rd**laa< ; 
UAL £ST ATI FOR IALI RIAL 1ST ATI FOR SALT.

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

L212 W. Cermak Road Chicago, DI. TeL 847-7747 ’

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS P PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMA!.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY L
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

DUONOS MAISTINGUMAS
Amerikoje. Anglijoje ir kitur 

kvietiniai miltai yra skirstomi i 
kelias rūšis, ž’ūrint į žmonių 
skonį ir reikalą. Amerikoje tu
kime net kelių rūšių duoną. Pa
vyzdžiui, Graham bread, Whole 
Wheat bread ir Bran bread, štai 
koks yra skirtumas tarp miltų

grūdoį prantama, mūsų laikais biznie-I nėra, tai, atrodo, kad buvo, to- 
(lim-i riai net žmonių skonį bando nu- Į kių, kurie pagal reikalą davė 

. Tas 1 Bendruomenei.

maistas, nes joje slepiasi azoti- j 
nis elementas, 'šis elementas sti-j i 
orina kūno raumenis. Tos rūšies' * 
kvietinė duona yra pati geriau
sia. nes ji yra trapi, puri ir leng
vai virškinama- Angliškai ją va
dina “bran bread”. Be to, kvie-; 
čio grūdo viduryje yra celės, 
pilnos smulkaus krakmolo mil- ; 
teliu, kurie panašūs į baltą pud
rą. Krakmolas maistui turi ma
žai vertės, bet jis kūnui duoda 
energijos.

DUONOS KEPIMO MADOS ! didino. 
Visi žinome, kad įvairios tau-!. i tos turi duonos kepimo “sti-

SUSmENIJBlAS LIETUKU AMERIKOJE' I 
yn seni pu si b, (Kdžfbusi* ir turtingiausia lietcviu t^teraalli^ or- 

jxnixacija, lietuviams iŠtikLo-ai lamsuĮanti jau per 92 xetuJL

SiA — atlieka knltūriniux darbux, gelbsti tr kitiems, kurie tuos 
o m bus dirbs.

SLA— išmokė!c daugiai kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudė ssvn nariams.

SLA — apdraudžia pigiausiom^ kainomis ŠIA neieško pelne, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindui

Kiekrienas lietuvis ir lietuviu draugas 
Susivienijime apsidrausti iki $10.000.

— apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiai 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai.

SLA — Talkus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraudos zuma temoka tik S3 00 metams.

SLA — kuopa vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkitės
I savo apylinkės SLA kuopų veilcėjus jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti. - "

Galite kreiptis ir tlesūd i SLA Centru

LITHUANIAN ALLIANCE O* AMERICA 
York, K Y. 10CC7 

e^7 JL 
TeL fili}

Rochesteryje dar nėra lemtin
ga skaldymo pasėka. Bet skal
dymas Brežnevo labui yra daug 
pasireiškęs. Jei tokiam St. Pe- 

I tersburge, kur reziduoja LOKo 
I buvęs pirm. prel. Balkūnas, ir 
jis davęs 500 dol, auką, o, pasi
rodo, kad skaldytojai ten paro
dė savo.

•J Surinkusi Bendruomenė pini- 
Viso šįmet aukų surinkta dau- j gų, galės daugiau skaldymo dar

giau kaip ankstesniais metais į be 
būdavo. ’ . . ~ _
dol. Baigus salėje rinkimą, dar vo dalį. Sudedami surinktus pi- 

! buvo aukotojų, kurie sumą pa- uigus į vieną laisvinimo krepšį, 
nes ir tai nedaug galime paro- 

Kaip buvo po šimtinę davę: Į rodyti, o kad- skaldydami esi dau 
Beresnevičius, K. Petrauskas ir giau padarysime, tai tik ben- 
Žiūrienė, tai dar po rinkimų druomenininkai taip galvoja.

■ šimtinę davė Antanas Semalis -?Bet ar jie taip ir ir galvoja, tai 
-Samulevičius. Ir dar keli kiti J su laiku ir tas daugiau paaiškės, 

j padėjo. Gal jų tikslas po laisvinimo prie

ROCHESTER, N. Y.
GALUTINIS AUKŲ SURINKI

MAS, JŲ PASKIRSTYMAS 
IR MINTYS

pasireikšti. Frantininfcai,
Viso surinkta 2,400 J Draugas ir Darbininkas neša sa- 5 *

j padėjo. Gal jų tikslas po laisvinimo prie
j Pagal naujai atsiradusį iš fron danga ir yra skaldyt ir ardyti
tininkų pusės per Bendruomenę laisvinimo darbą- O žmonės per 
laisvinimo veiklos suskaldymas, tiek metų staitydami dargi ka- 
gerai atsliepė kitur ir aukų d'a
vime. Dėl vietos sąlygų ir čia į šytL Toks Kviklys niekad ne
padaugėjo šįmet Bendruomenei L buvo nei katalikų veikėjas, nei 
skirtų aukų dalis-j | frontininkas. Jis buVo tik tauti-

Aukos šitaip paskristytos: J ninkas karjeristas. Dėl karjeros 
Amerikos Lietuvių Tarybai 1,- prisistatė šviesti
408 doL, VLIKui (Tautos Fon- Draugą tautininkų režimo lai
dui) -312 dol., ir Bendruomenei i kais varginamus pabėgėlius. Iš 
569.82 dol. I to matome, kas suplaukė į fron-

! tininkų gardą.
A. D.

talikų spaudą ir tapo sumai-

per katalikų

— BALFo Chicagos apskri
ties skyriai liepos 18 d. rengia 
gegužinę Jaunimo Centro patal
pose. Visos organizacijos yra 
prašoTnos tą dieną nerengti di-I 
dėsnių parengimų, bet jungtis* 
prie BALFo ir dalyvauti gegu
žinėje. Taip pat visi mieli BAL
Fo rėmėjai prašomi liepos 18 d. 
skirti BALFo šalpai.

Apskrities Valdyba

— “GEROJI NAUJIENA LIE
TUVIAMS” radijo- programos į 
dalyviai kviečia visus klausyto
jus atsilankyti į PAVASARIO 
VAKARIENĘ, kuri Jvyks šių 
metų balandžio mėn. 24 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakare, 3647 West 
83rd St., Chicago, Ill. (83rd ir 
South-West Hwy.) bažnyčios 
salėje.

Po karštų valgių seks įdomūs 
asmeniški paliudijimai su solis
tais- ir instrumentalistais. Drau
giškoje šeimos nuotaikoje turė
site progos pažinti tuos, kuriuos 
girdite šioje programoje. Įėji
mas — laisva auka.

Dėl rezervacijų skambinkite 
Tel. 735-4048. ' '

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700 . j

“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 
auterių: 6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago, IL 60629.

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gaH datų 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su legališkomi-

i

DĖMESIO -
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 1
Tiktai $120 pusmečiui -automobilio
Liability apdraudimas pensinis“ 

kariui. ‘ Kreiptis: '
A. LAURAITI! ?’ 

4645 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 • -r

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

Pardavimat ir Taisymas
2644 West «9th StrMt, 
Tel. REpubllc 7-1941 ;

Praeitais metais Bendruome
nei sudavė vos trejetą šimtų, šį
met padidėjo- Padidėjo ne tiek 
dėl jų paaktyvėjimo, kiek dėl 
-politikuojančių vienuolių at
kaklumo. Kadangi “didžiai ger
biamas parapijonų pranciškonas 
Vaškys yra aktyvus frontinin
kas, o parapijiečiams vistiek rei- 

• kia turėti reikalų su bažnyčia, 
nes visi neišbėginės iš parapi
jos, kai kitos lietuvių parapijos

Vandenynai užima 72 nuo
šimčius žemės paviršiaus.

— Rdbert R. Parker pranešė formomis-, 
prokuratūrai, kad jis buvo pri
verstas sumokėti naktinio klubo 
savininkui $90,006 universiteto 
pinigų už progą pasižiūrėti į šo
kusias pusnuoges merginas. Bus

Knyga su formomis gauna 
ma Naujienų administracijoje

Kool-AidL.On A Stiek
BRAND SOrT DRINK MIX ,

Frozen’S uckers

CALLOUSES?
Medicated Disks work 
to. remove callouses, f 
vAiile cushioning pads j

- protect from painful j
shoe friction. 1

ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059. Archer/Ąvotm, 
Chicago, IIL 60632. TeKYA 7-59W

M. š I M K U -
> : Notary. PubHę • s . A ;.

INCOME TAX SERVICE'

4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra •

HOMEOWNERS POLICY

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKsOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čekį:

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

1 envelope KOOL-AID “9 
Unsweetened Soft Drink Mix, 
any flavor

2/Jcup sugar
1 quart water

Dissolve soft drink mix and 
sugar in water. Pour into 
piast'C ice-cube trays or x 
small paper cups. Freeze 
until almost firm. Insert 
wooden stick or spoon into 
each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

DrScholTsSno'-pads F. ZewlU A«e«rf r 
ttMVi W- 95th » Ų

40642, . 424-M54
Mile farrr fi t and CnvjP* v *

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima ganti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimatu

Dr. A. Gusjen — MINTYS IR DARBA); 259 psl-, Mečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 

rjsirūpinimą . _______ ■ qq

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais- ■ 

Minkštais viršeHais, tik
Dr. A. J. Gu*sen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ŽMONES. KeMonės po Europą įspūdžiai Tik_
G»Hma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj <rb* 

money orderį prie nurodytos kainos pri
dedant £1 persiuntiuio išlaidom*.

£4.00
£3.00

$2.00

1719 8< HALSTED ST, CHICAGO, IL f0«0|

EAST CHICAGO, IND.

R. Liet. Bendruo’menės East 
Chicagos skyriaus valdyba šau
kia visuotinį • apylinkės narių 
susirinkimą sekmadienį, balan- 

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

lyvauti. Valdyba

■ S į ;
i^—— 1 " '""Ui,

AdvofcXtaa i
GINTARAS P. CEPtNAl

Dcrbo valmdoE nuo 9 raL ryt» 
iki 6 raL v*k- Sežt*df*nį djw 

s vaL ryto Iii 12 v*L i 
Ir pagal auattarim*.

TO. 776-5162 ari» 776-51W
U49 Weal 63rd Straež 

Chloro, D1-40629 į

DUNT set his 
world on fire

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

G — Naęjia&os, Chicago, Til., Saturtfay-Mudtlay, April 198)
i




