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Povilas P, Dargis

. Tintieji fraternales organizaci
jas, pareikalavo taip pertvarkyti 
oficialius SLA nutarimus, kad 
jie visiems butų suprantami, 

.kad nebūtų abejonių, kad kiek
vienas SLA narys žinotų, ku
riam tikslui jis apsidraudžia, 

į už ką jis pinigus moka ir ko jis 
Įgali tikėtis iš pavyzdingai tvar- 
I komos fraternales lietuviškos or
ganizacijos. Jam teko kalbėtis ir 
posėdžiauti su New Yorko pa
reigūnais, įpareigotais pravesti 
šias pakaitas fraternalėse orga- 
nizadjise. Tai ne toks lengvas

. dalykas. Kai paruošė pirmą pro
jektą, tai jis atrodė mažiau su-t 
prantamas, negu prieš šimtą j 
metų paruošti nuostatai ir ap-

POVILAS P. DARGIS - STUMIA 
, MOJI S.LA. JĖGA

ri! Povilas P. Dargis, vėl per-|draudos lakštai, 
rinktas Susi vienijimo Lietuviiį 
Amerikoje Pildomosios Tarybos

x prėzidentas, praeito šeštadienio 
rytą, pusę aštuntos, jau buvo 
Ghicagdje, dešimtą. valandą jau 
tarėsi su Pildomosios Tarybos 
įtariais,

Dargiui teko kalbėtis su dr. A. 
Buffreckiu, kuris dirba Massa
chusetts valstijos fratemalines 
organizacijas, tvarkančioje įstai
goje. Jam yra žinomi reikalingi 
pertvarkymiai ir greitai orien
tuojasi apie reikalingas naujo- 

duonos, susitvarkė savo nakvy
nės ^reikalus, o pirma valandą 
jau dalyvavo SLA pasitarime su 
įstatų -komisijos nariais. j 
? Duonos kepalus jis nusives į Į 
Pittsburghą, ..nes tenyra daug 
lietuvių^ l)ėt lietuviškos ruginės 
duonos niekas ten nekepa. Dar
gis be rūginęs diionoš. ir be Su- 
s-viėnijimo, tai ne Dargis. -Chi- 

- cagoje pas jį buvo apskaičiuota 
kiekviena valanda. Jis■ žinojo su 
kuo -ir kada reikia susitikti, bet 
jis nepasižymėjo,; kad pietų me
tu reikia: ir užkąsti, nes rytas 
nepastebėtai gretai pradingo, ,o’ 
pošėdisi užsitęs ilgai. Pietums 
laiko nėra. Naujienose, prie di
džiojo' stalo, svečias suvalgė ru
ginės duonos sandvičių, užgėrė 
kava ir užlipo į viršų posėdžiui.

Naujai išrinktas prezidentas 
yra 65 metus peršokęs žmogus. 
Gyvas, greitai orientuojasi, seka 
visuomeninį gyvenimą, šimtus 
lietuvių asmeniškai pažįsta. Apie 
kiekvieną gali šį tą pasakyti, at
simena ginčus ir rezdliucijas. 
Vidutinio dydžio, apystoris, bet 
judrus. Gali laisvai eiti, lipti, 
sėstis ir stovėti. Niekas jam ne
skauda, išskyrus dešinę ranką, 
jei kas, besisveikindamas, 
ją paspaudžia. Du pirštai 
reumatą, tai kai stipriau 
spaudžia, tai nudiegia.

Kad Povilas Dargia gyvena 
Susivienijimu Lietuvių Ameri
koje, tai parai atėmė iš įstatų ko
misijos posėdžio. Penliių valsti
jų atsakingi pareigūnai, prižiū-

jam 
turi 
pa-

visas reikaliftgas pekaitas.' Pa
galiau viską teko aptarti su SLA 
teisiniu' patarėju adv. Briedžių.

Galutinę pakaitu redakciją 
ĮstatųZkbmisiįa turės siūlyti ar
tėjančiam StĄ šeimui, kad pri
imtų, bet patys komisijos nariai 
turėjo aiškiai suprasti, ką jie tu
rės seimui siūlyti. Dargiui buvo 
žinoma kiekviena pakaita ir-net 
kiekvienas žodis. Jis yra teisi
ninkas, visą savo gyvenimą dir
ba Pittsburgho apygardos teis
me, tai žino kiekvieno žodžio 
reikšmę. Jam aišku, kodėl žodis 
turi būti vienaip, o ne kitaip pa
sakytas ar įrašytas.

Prezidentas Dargis buvo SLA 
Įstatų komisijos stumiamoji jė
ga. Jis ne tik įtikino komisijos 
narius, kad pakaitos reikalingos, 
bet kad reikia jas pravesti. Kur 
jam buycLneaišku ir manė, kad 

-nenaudinga, tai jis priešinosi 
auditoriams; kur jam buvo aiš
ku, tai įtikino Įstatų komisijos 
narius, kad jiems sušvistų aiš 
kurna ir kad jie pajėgtų seimo 
narius įtikinti.

Dargis prižiūri Tėvynę, glau
džiai dirba su centru ir bendra
darbiauja su Meiliūniene, pasi 
rašo čekius, važinėja į SLA ap
skritis ir kuopas, tariasi su fi 
nansų sekretoriais, dirba su lie
tuviška spauda, atstovauja SLA 
Amerikos fraternalėse konferen 
cijose' jau beveik 50 metų veda 
Radijo valandą, pagerbia įtakin- 
gesnius veikėjus, rašo laiškus ir 
prižiūri, kad šitas seimas būtų 
pavyzdingas ir rtaudingas.

’— Kada įsitraukėt į Susivie
nijimą Lietuvių Amerikoje? — 
paklausėm p. Dargį, kai Įstatų 
komisija baigė pdsėdį.

— Kada įsitraukiau į SLA?... 
Tai būtų sunku pasakyti, bet jau 
senokai. Mažiausia bus kokie 15 
metai, o gal ir daugiau, — atsakė 
Povilas Dargis. — Jeigu būčiau 
buvęs Lietuvoje, tai gal būčiau 
buvęs tautininkas, o gal liaudi
ninkas, ar demokratas, bet Ame
rikoje, kur lietuviai yra tiktai 
lašas jūroje, tai Susivienijimas 
yra geriausias junginys. Lietu-

Gegužės 5: Pijus, Traidenis, 
Šviesa, Nėris, Griždutė.
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Chicagos burmistre Jane M. Byrne prisijungė prie Kc'miteto aprūpinti visus Chicagos po
licininkus neperšaunamomis liemenėmis. Keli policininkai piktadarių buvo mirtinai nu
šauti vkn dėl to, kad neturėjo neperšaunamų liemenių. Paveiksle matomas komitetas nori 
surinkti du milijonus dolerių, kad 12,500 Chieagoc policininkų būtų aprūpinti neper

šaunamomis liemenėmis.

BANKININKAS ŠVAISTĖSI

DUJOMIS RAMINO DEMONSTRANTUS
25,000 LENKŲ VARŠUVOS POLICIJA MUŠĖ LAZDOMIS, 

APLIEJO VANDENIU IR AšARINĖMOS DUJOMIS
VARŠUVA, Lenkija.—- Kariš

koji vyriausybė nieko Solidaru
mo unijai nesakė, kai ;Varšuvoj 
gegužės 1 ir 2 dienomis demons
travo virš 50,000 lenku. Bet .Ja- 
ruzelskis perspėjo, kad jfs ne
toleruos jokių sauvališkų de- 

Tnonstracijų kitomis dienomis.
Praeitą pirmadienį Solidaru

mo unijos šalininkai suruošė 
dar vieną demonstraciją Kozia 
gatvėje, sostinėje. Apie 25,000 

; Solidarumo unijos šalininkų 
.pradėjo maršuoti miesto cent
ram Juos pasitiko Varšuvos po
licininkai, pasiruošę ugniagesių 
vandens vamzdžius, ašarines du
jas ir gumines lazdas. Demonst
rantai žygiavo pirmyn, plėšė 
komunistines vėliavas, kėlė 
aukštyn buvusios Lenkijos vėlia
vas ir šaukė: “Solidarumas! 
Solidarumas!”

pa

dė

Kai sušlapinti demonstrantai 
bandė vėl susiorganizuli ir ruoš
ti naują eiseną, tai policija 
leido į juos ašarines dujas.

Mušė lazdomis, bet 
nešaudė

Policija pradėjd mušti 
monstrantus lazdomis^ jeigu jie 
dar nebėgo nuo ašarinių dujų. 
Jeigu jie būtų bandę priešintis, 
tai policija būtų paleidusi į dar
bą rankinius kulkosvaidžius, nes 
Jam ji buvo pasiruošusi.

Demonstrantai nebuvo paten
kinti tokiu žiauriu išvaikymu. 
Jje protestavo, šūkavo ir pradė
jo daužyti įstaigų langus. De
monstrantai užpuolė kelias vals
tybės įstaigas, išvaikė tarnauto
jus, liėpėz€fti į gatves ir protes
tuoti.

Demonstracijos ir peštynės tę
sėsi dri valandas. Policija tūks
tančius apipylė vandeniu ir api
purkštė ašarinėmis dujomis. 
Daugelis gavo ir guminių lazdų.

Katovičiuose taip pat buvo di- 
, dėlės demonįttrtčijcfe. Sekmadie-

(Nukelta j šeštą puslapi) n| policija nesikišo^ bet pirma-

šu

dienį demonstracijų neleido* or
ganizuoti. Dancige buvo dide
lės demonstracijos. Jose dalyva
vo ir buvę komunistų partijos 
nariai. Jie nenori santykių 
rusais.

Valensos neišleidžia 
iš kareivinių

Jaruzeiskio valdžia išleido apie 
1,000 suimtųjų, bet Lešek Va
lensos neišlęidžia iš kariškos 
priežiūros. Jaruzelskis skelbia, 
kad Valensa yra namų arešte, 
bet tikrovėje jis yra Varšuvos 
kareivinėse. Jis turi nedidelį hu- 
tė, iš kurio jis neturi teisės iš
eiti, nes dieną ir naktį jį saugo 
keli kareiviai.

Valensa yra 38 metų amž:aus 
energingas vyras. Jis yra kovo
tojas prieš Sovietų okupaciją. 
Jam patiko Jaruzelskis, kai jis, 
būdamas krašto apsaugos mi- 
nisteriu, posėdyje viešai pasakė 
Gierekui, kad lenkų kareiviai 
nebešaudys j streikuojančius 
Dancigo darbininkus. Jis ir 
šiandien nebesiunčia karių de
monstracijoms malšinti, bet jis 
labai atkakliai kovoja prieš Soli
darumo uniją.

Lešek Valensa kelis kartus at
sisakė kalbėtis su Jaruzelskiu. 
Jis dabar negali pakęsti žmo
gaus, kuris kartą jį apgavo. Jis 
būtų sutikęs kalbėtis, jei Jaru
zelskis būtų klupsčiomis pas jį 
užėjęs. Tai reikštų atsiprašymą, 
bet Jaruzelskis neatsiprašė.

— Teisėjas Parker pasirinko 
12 prisiekusiųjų teisėjų ir šešis 
pagalbinius, jei kuris iš teisėjų 
susirgtų arba negalėtų bylos 
baigti. Hinckley teis septynis 
moterys ir penki vyrai. Mano
ma, kad teismas užsitęs apie, 
mėnesį.

— Izraelis nori prisijungti 
visą Gazos aritj, su palestinie
čiais ir arabais.

TORONTO. — Kanados poli-1 kartu su laivu nuskendo’900 Ar- 
cija suėmė 27 metų bankininką 
Brian T. Molony, kai jis išlipo iš 
lėktuvo, grįžęs iš Atlantic City, prigėrė, kai kreiseris nuskendo. 
Toronto policija jau žinojo, kad 
jis išskrido į Atlantic City su gentinos dmbasadorins Jungt’- 
900,000 Kanados dolerių ir visus nėse Tautose pranešė JAV am- 
juos prakišo Atlantic City azar-Į basadorei, kad žuvo 500 
tiriių žaidynių -salėje. Policija 
žinojo, kad jis’ švaistosi sveti
mais pinigais,\bet jie nežinojo, 
kad Brian Molony vienu savait
galiu išleidžia "tokias dideles su
mas. .

Molony buvo nuvežtas pas tei-: ir antradienį nelaimės vietoje 
sėją, kuris jam paskyrė 250,000 j iešk, 
kanadiškų dolerių užstatą. |vių. Reikia turėti gaivoje, kad

Paaiškėjo, kad bankininkas j tuose vandenyse sekmadienį ir 
Molony nuo praeitų metų jau hu- j pirmadienį siautė didelė audra, 
vo išeikvojęs 8,500,000 dolerių, j kelianti 40 pėdų bangas. 
Jis paruošdavo bankui klastotus’ 
paskolų dokumentus, paimdavo 
pinigus ir skrisdavo į Las Vegas! 
arba Atlantic City. Ten jis vie
nu vakaru praleisdavo apie mi
lijoną dolerių.

— Jaruzeiskio policija geroka; 
apdaužė Solidarumo unijcs de 
monstrantus, plakė guminėmis 
lazdomis.

BUENOS AIRES, Argentina.— 
Pii-madienį Argentinos kariuo- 

! menės vadvybė pranašė, kad sek
madienį britų nariams palaikė 
dvi torpedas Argentinos kreise
riui “EI General Belgrano" ir jį

riavusių toliau nuo 
vietos. Kariai atvežti į Rio Gran
de ligonines, kur jiems suteikta 
pirmoji pagalba.

Argentinos kariuomenės va
dovybė paskelbė, kad dabar Ar- 

į nuskandino. Torpedas pataikė į genimos karo vadovybė gali 
! pačias jautriausias kreiserio vie- skandinti kiekvieną britų laivą, 

sutiklą jūroje. Britai nuskandi
no “Belgrapą” virš 30 mylių nuo 
uždraustos Falkland salų zonos. 
“Belgrano” plaukė laisvais van
denimis. Iki’šio meto argentinie- 
čiai respektavo britų laivus 
neutraliuose vandenys?, bet atei
tyje jie skandins kiekvieną su
tikta britų laivą.

Iš kitos pusės, Argentinos pa
reigūnai yra linkę tartis su bri
tais Falkland salų reikalu. Ar
gentinos kariai neatsisakys nuo 
suvereninių teisių į Falkland sa
las. Jie gins tas salas iki mirties. 
Bet Argentinos pareigūnai Jung- 
tin ės £ rTa u tos e kalba, apie pašiū

I ta,s, užmušė daug jūreivių ir, 
perkrypęs, pradėjo skęsti.

Prezidentas Galtieri, praneš
damas apie “Gen. Belgrano” už
puolimą torpedomis, pasakė, 
kad ten pralieta daug kraujo, 
bet jis nieko nesakė apie žuvu- 

I sius jūreivius. Tiktai pirmadie
nį kariuomenės vadvybė prane
šė, kad į “Belgraną” pataikė dvi 
britų torpedos ir kreizeris nu
skendo — jis guli 25 pėdų gy
lyje.

< Kariuomenės vadovybė prane
šė, kad “BelgraneM buvo 1,042 
jūreiviai. Pirmadienį argentinie- 
čianis _pavyko^; išgelbėti; tiktai.

gentinos jūreivių. Vieni žuvo* 
torpedų sproginu) metu, o kiti

Ameikiečiai stebisi, kad Ar

Bel- 
grano” marinų, plaukusių į 
Falkland salas. Kartu su kreise
riu dugnan nuėjo dideli amunici
jos kiekiai, maistas, apranga.

Argentinos kariuomenės vadų 
pranešimas sako, kad laivai dar 

• I * z. I m. w I ■

ojo likusių Argentinos jūrei- j)ams

Britai oficialiai paskelbė, kad 
jie nekliudys argentiniečiams 
tikrinti “Belgtano” nuskendimo 
vandenų. Argentinicčiai gali 
laisvai apžiurinėti vandenis ir 
išgelbėti v;sus gyvus likusius 
karius.

Antradienio rytą Buenc’3 Ai
res radjas pranešė, kad karo 
laivynui pavyko išgelbėti net lijonus.
400 “Bclgrano" jūreivių, plūdų-1 doleriais, be jokių atidėliojimų.

Milano srityje įvyko kruvinos komunistų žudynės. 
Komunistų tarpe eina kova tarp komunistų italų, 
kreipiančių dėmesį j Italijos reikalus, ir komunistų, 

parsidavusių Maskvai.

lios ginkluotas pajėgas iŠ Falk
land salų.

JAV PARDUOS JORDA
NIJAI LĖKTUVUS

WASHINGTON, D.C. — Tvir- 
tinanąa^V.kad saugumo taryba, 
prezrdėnliii leidus, susitarė su 
Jordanijos, vyriausybe F-5G lėk
tuvams* parduoti. Dabartiniu 
metu šie lėktuvai skaitomi pa
tys galingiausi, greičiausi ir 
brangiausi. Kol Izraelis jų turė- 
j, o arabų valstybės neturėjo, tai 
Izraelis įvarydavo baimę ara-

Ret dabar Egiptas jau galės 
įsigyti tokių pačių lėktuvų, ko
kius turi Izraelis. Izraelis pasi
rašė taiką su Egiptu, tai Izraelis 
dėl Egipto nesirūpina, bet Iz
raeliui labai rūpi JAV nutari
mas parduoti šic's rūšies lėktu
vus Jordanijai.

Jordanija yra pasiruošusi 
pirkti net 36 F-5G lėktuvus. Tai 
labai didelė jėga. Ji brangiai kai
nuoja. šie lėktuvai kainuoja mi- 

l'ž juos reikia mokėti



Dėsto DON PILOTAS

TĖVUI IR MAIKIUI

ęs, kad šau- 
komunis-

tas pats 
kurs kar-

An ilio 29 dienos magaryčiose 
girdėjau judu šnekant apie ka
žin kekio mužiko žemaičio laiš
ką. kuriame jis r
l;i neprivalo skaityti 
tinės spaudos.

Ar kaliais nebus 
kvanktelč ęs žemaitis, 
ta per drungą suklupusi ir galą
parusi keleivį kaž kokį 
juoką skleidė, labai supykinda
mas Naujienų įžanginių nepasL' 
rašantįjį.

Tas. ar ne. bet iš jo laiško aiš
kiai maryti, kad jis, žurnazisto 
A. Marmos tarimu, “surna’šė 
sąvokas! • . <

Judums sutarimas, kad šauliai 
privalo skaityti “Gimtąjį Kraš
tą’’išplaukia iš nepriklausomybes 
laiku kovos prieš komunistus. 
Nės nepriklausomoje nuo par-' 
tiju Lietuvoje- šauliai dabodavo, 
kad komunistai neplatintų jokiu' 
spaušdinių.. Taigi, jie komunis
tų spausdinius skaitydavo', o su-

skaitę ir susižinoję kas juos pla
tina, su raportu pristatydavo ne 
“Lietuvos Naujienų'' (pataisau: 
“Žinių”) redaktoriui, o tautos 
vado statytiniui (Marmos bylos 
terminu: “statutiniui”)— Šaulių 
Rinktinės Vadui, kurs, būdamas 
“dvejose asabose”, sutvarkyda
vo šaulių raportus pats vienas, 
be jokio teismo.

Bėda, kad čia, Amerikoje, kad 
ir geriausiai išbalansuotas, at
seit, “statutinis”, Šaulių Rink
ines vadas jokios galios neturi. 
Jeigu jis gali, anot humoristo, 
“su paskolintu šratiniu šautu
vu” iššaudyti komunizmui sim
patizuojančius?..-

Vienintelė išeitis Tau, Tėve, 
bėra—nueiti pas Andriejų ir, iš
maukus taurelę - antrą, viešai 
“visam stalui^ paskelbti, kad 
byla buvo šiaudinė...

Sholom Aleichem!
Svetimtautis

NEAIŠKUS DANTŲ KLAU
SIMAS

—Datkare, lamdžiusi pacien
tas, — praeitą naktį visiškai ne
galėjau miegoti. Taip man bu
vo šalta, taip kratė šattisjhid tie
siog nežmoniškai.

— O ar taukštelėjo dantys?
— Iš kur gi aš žinau! Nakčiai 

buvau išėmęs dantis.* * *
VISAI LOGIŠKAI

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

3t»ZAS B&10TA

PASDALIJLMAS PATYRIMU
F^sibaigus pamainai prie fab- Kalbėtojas apsimetė negir-

i w .
rūko vartų susidarė grūstis.

— Pasakyta neišleisti, — tvir- — O šaltkalvis Mekys pasiel-

, — Kaip tu gali žiūrėti į kiek- 4 
vieną praeinančią moterį, tu gi 
esi vedęs!

— O kodėl aš negaliu į kita&< 
žiūrėti ’ Vesdamas, aš juk ati
daviau žmonai savo širdį, bet 
ne akis. * ♦ *

MOTERŲ NUOMONĖ

— Aš šiandien buvau pas či
gonę ir ji žiūrėdama į mano 
delną, pasakė, kad aš labai} 
graži. _ !

— Turbūt ji visai nepažiūrė
jo į tavo veidą.- * *

Cukraus gabalėlis klausia 
šaukštuko

—Kur galėtutume mudu susi
tikti?

— Nežinau, — atsako šaukštu
kas, gal kavinėje.♦ *. *

\ GERAI ATKIRTO .

— Ar tau ne gėda, taip 
luoti, Maryte? Tu tokia dar 
žutė. . :

trejomis kelnaitėm
mis!

Salėje pakilo juokas.
— Užtat ir sulaikė, kad jis du

še paliko savo apatines kelnes, 
pagal jas ir atsekė... — šaukė 
kažkas iš salės. — Vėpla! Galė- , 
jo apatines užsitraukti ant kel
naičių ir nė pats velnias nebūtų

Kalbėtojas lyg niekur nieko

.uoti?

— Atrodo, kad tu, Tėve, tru-tojoms darosi neįmanoma tęsti

Bus susirinkimas.
Merginų būrys nesiginčyda

mas pasuko atgal.
[ Pasiliko tik sandėlininko pa- 
i vaduotojas Vikentas ir dar keli
vyrai. Jie veltui bandė įkalbin
ti sargą paleisti juos už vartų į 
visas keturias puses.

-r- Aš visuomenininkas, su
pranti, — šaukė apkūnus Viken
tas. Susirinkimas... Už vartų
man trys susirinkimai ir svar- tęsė toliau: 
besni už šitą. Ko mes jame ne-į — O po vairuotojo sėdyne ra- 

vglrdėjome... Grobstymai. Būtų do ketverius naktinius.^
mano valia — sutvarkyčiau ir į — Na ir asilas! — vėl susuko 
be susirinkimo..- įšalėję. — Kas taip veža... -Ga-

Tačiau sargas buvo neperkal- lėi° Pak:šti P° šiukšlėmis nors 
barrias, ir visi pasuko į salę. hr perdciasdešimt, ir važmoti

Susirinkimas prasidėjo kaip j sve^eas— 
ir visi susirinkimai. Profsąjun-j 
gos galva varė kikenančias mer-! 
ginas į priekį.

— Priešakinės vietos tuščios, 
o jūs gale susigrūdę... Praeikite 
gi, sakau... Kiek reikės pra-‘ tinklininkus.-. Daužo sviedinį, o

tas išlekia per tvorą, o jame —

i

Kalė toj as sunerimo:
— Draugai! Prašau netruk

dyti! Kai jūs kalbėsit, aš jurm 
netrukdysiu! Taigi... Tik už
vakar milicija pričiupo mūsų

i pūtį svyruoji. Gal nesijauti ge- 
Israi ?..,
iĮ

me-
ma-

JAI PATINKA

— Maryte, ar tu ne per dide
lė žaisti su berniukas?

— Ne, mama. Juo didesnis 
juo labiau aš jį myliu.* - * %

SAVOTIŠKA IŠVADA

— Nesirūpink, buvau Romo- 
I je, tai jaučiuosi gerai.

— Tai kad tu Lietuvių Plazoje 
vakar sukinėtais. Kaip taip greit 

me.} galėjai nulėkti į Romą per vieną 
dieną ir sugrįžti?

— Matai, Andriejus ant manęs 
užpyko už tai, kad jo’ koštame-

syti...
— O mes norime į pimiinin-' prikišta trikotažo...

—Senas numeris! Ne tik mili
cija, bet ir visi žvirbliai ant tvo
ros jį žino! Ūžta ir pagavo! 
lių komanda!

statistikos galima dasi-1 riesi

j ni, su savo diskusijomis apie fci- 
|tų blogus darbus trukdai žmo

nėms išsigerti ir draugiškai pa
sikalbėti. .. ^

— 0 tu, Tėve, gal perdaug 
į “maslonkų” išgeri, tai ir ba-

darbo. Jeigu kuris studentas 
gauna gerus pažymius, tai tam 
ramybės nėra...

— Tai kokia nauda iš tokių j 
piliečių, Malki? Kam jie tikę —j 
nė darbui, nė armijai. Užtat i 
tiek daug kriminalo, sunkių ir! 
lengvesnių nusikaltimų pilni 
Amerikos miestai. Europoje se
niau taip nebuvo. Gal dabar ir- 
ten yra kitaip. Caro laikais gim- Į - 1
nazijos studentai negalėjo taip‘^kant> Paprašė, apsvarstyti šį j bandytų slapstyti. Tedega visų 
’bomaūti, kaip čia. Jie turėjo uni- - . T - - -
formas nešioti, kad išsiskirtų iš šovininkais ir liaudies kontrolie] Kalbėtojas s<į

, pasisamdęs 
advokatą,-:kuxis išsiprašė bylą 
atidėti ir tt

'Kategoriškai pareiškiu, jog 
išspausdinta žinia yra melas 
ir šmeižtas,nes aš nebuvau

■DIDŽIAUSIO' sAULIV' VADO' Įėjęs išsiaiskinti,
J. J t ŽODIS-< '-iv * '

K.MiIkolaitis; kaip' ir daininin
kas Bara§, tapo geriausias Drau-

: go patarėjai... Štai 'Milkovaičio.
laiškas Draugui. . - šaukiamas į jokį teismą, ne-

LAIŠKĄS' DRAUGUI

; NIEKUR -NEBUVAU ŠAUK-
* • .‘ < TAS ,
r Didžiai gerinamas p. redakto-

• . ;• riąu,
Būkite malonus neatsisaky

ti jūsų* redaguojamame “Drau 
ge” atspausdinti sekantį pra
nešimą. C
“Naujienų** 90 numeryje bu

vo išspausdinta žinia, kurioje
* sakoma, jog gegužės .3 dieną
* aš buvau pašauktas į ameri-
- kiečių teismą aiškintis Šaulių
* Sąjungos reikalais. ' Aš nega-

turiu advokato ir niekam ne- 
siaiškinau jokiais šaulių są
jungos reikalais.

Šios žinios ir kitu sąmonin
gai skleidžiamu gandų šaltinis 
Saulių Sąjungos centro val
dybai yra gerai žinoma ir 
“Naujienoms7' būtų naudinga 
nuodugniai patikrinti save 

^ausdinamus faktus-.
Su pagarba,

K. Milkovaitis.
Lietuvos šaulių Sąjungo.- 

tremtyje pirmininkas
DRAUGAS, trečiadienis.
1.980 m. gegužes mėn. 14

— Ne tame dalvkas. Aš da
bar Romos klube, vą, skersai

— O kokiu būdu priėjai to- gatvės, matai? suradau tikrą 
J oazę. Graži potfia^rie baro pa tar

oj nauja. Andriejaus bare susėda 
8 - prie inteligentu stalo būrelis ir, .

jeigu ndri su jais pasikalbėti, tai 
I atsako: “Nepūsk arabų mums į 
akis!” Tfiu, kad tave balai

— Aš maniau; kad tu kalbi 
apie Romą Italijoje. Tau pata
riu nesiginčyti, su tais pikčiurno
mis, gali tave"prilupti.

— Aš, kaip generolas, mušf;s 
ir su velniu nebijau. Už teisybę 
galiu ir ragus nukapoti... tam, 
kas prašo.

— Vadinasi, esi patenkintas, 
Tėve? ,

— Nėra nė kalbos. Romoje ir 
padainuoti nedraudžia. Aš net 
dainelę sugalvojau. Poną eilučių 
padainuosiu. Paklausyk:

protėti, jog geriau turėti karšt
ligę, negu būti milijonierių.

kios išvados?
— Milijonieriai miršta visi, 

sergančių karštlige miršta tik 
nuošimčiai. 

.
Košės sviestu nepagadysi.

GATVĖJE
JL ATSILIKĘ AMERIKIEČIAI

Grįžęs iš Washingtono rumu- 
**nų delegacijos pinbininkas pa- j 
c/sako’a savo draugams partie

čiams apie Ameriką:
— Kiek galėjau patirti, tai vi

si amerikiečiai gyvena; gražiuo-. 
se namuose, visi gerai apsirėdę, 
važinėjasi šauniais automobi
liais ir neblogai valgo.

dabar gyvena taip. k;Jp ne
gyvenome buržu<-izinės tvaikus

. Ia:kais.-

PRISIDĖJO DAR VIENA
Dvi pažįstamos kūmutės kal

basi:
— Z;nai, iarrstėle, Kauhešiv^ z

j turi užlaikyti jau dvi žiro Į
1 nas.
’ k — Nežinojau, kad is apsivė

sai mums pa>akoja, — atsakė . dė ari4rą kartą.
vienas draucas. —y. Tas parodo, 
jog amerikiečiai yra atsilikę. Jie dė.

gatvę,Senutė perėjo skersai 
nors švietė raudona šviesa- Po
licininkas priartėjęs prie jos. 
klausia, ar ji jiepaslebėjo rau
donos šviesos su įspėjančiu už
rašu :

— Kokį užrašą? — paklausė 
°enutė.

— “Don’t valk”, — prkartojo

— Ar\ taip Mačiau tą, bet< 
r*;;!! ai autobusų-

— O ne, tik jo sūnus apsive- 'Wsinimas, k d rei
kia naudotis basais.

ką iš tolo pasižiūrėti,— atsikirto 
viena. — Ūsai gražiau atrodo — 
su atšvaistais-..

Pagaliau salė nurimo. Direk
toriaus pavadutojas 
neilgai.

— Draugai! Klausimas aiškus.
Neša- Po senovei neša! Per pra- turime galutinai visiems lai- 
ėjusį mėnesį, tiesa, grobstymų! kams užkirsti kelią grobsty- 
nepadidėjo, bet ir nesumažėjo! i niams, kad ir kaip jie begudrau- 
Iš milicijos pareikalavo, tikliau! tų ir savo juodas užmačias be-

klausimą visiems kartu su drau-Į mūsų širdyse panieka jiems!
atsisegė 

;ė sau į krū-
■ - .. ... H';
; : Salė prapliupo griausiningais 

J aplodismentais ir pasigerėjimo

] nės pro prasegtus marškinius
— Žodis suteikiamas draugui; švytėjo' biusthalteris — tai yra

Vikentui. _____ ! moderlškas liemenukas, kaip
Vikento ilgai prašyti nereikė-j moko kalbininkai

jo. Dar nebuvo tokio susirinki-i 
rao ar pasitarimo, kur Vikentas' 

nepakalbėtų. Dalykiškai. Išsa-I 
miai.

— Iš ankto dėkoju už dėmesį, *
— pasakė jis, iš tribūnos žiūrė-i 
damas į antroje eilėje snaudžan.j 
tį planuotoją. — Mes čia 
rinkome pačiu laiku, nes kęsti I - 
tokią padėtį tiesiog gėda. Pir-! _ . . .r. -
miausia turime išnagrinėti prie-j x , -
žastis ir iš šaknų' išrauti grob- j j " . ?S ^uk
stymo reiškinius. Va, vakar, z*’miai ^ėngvau, negu
gūnienės rankinuke kontrolė] Ler^‘ * * * 
prie vartų rado dvejus moteris- į , _ „ . „kus apatinukus... ! GERAS PATAKDIAS

— Kvailė! — garsiai pasakė. — Atsimink, sūneli, ir 
vyriškas balsas salėje. — Irgi! vesk vien dėl pinigų, bet

kalbėjoj Kalbėtojas nusišluostė

• Draugai! Aš baigiu.

Žiop-

pra-

Mes

publikos: Ttfkie studentai buvo] riais!
verti pagarbos. Atsimenu, kailpešė- Wme-padaryti
ūkininkui-reikėdavo kokį prašy-j .
mą parašyti, tai gimnazistas pa-! Kam užteks, o kam ir ne, 
imdavo plunksną ir bematant]“ sukikeno moteriškas balsas'šauksmais. Ant kalbėtojo krūti- 
parasydavo gražų raštą. O čia, 
Marki, nežinau kas darosi.... •

— Nesirūpink, Tėve. Viskas' 
keičiasi, pasikeis ir dabar. Gerai I 
daktaras Vincas Kudirka sakė:’

’ ’ . ■»
‘•Ir tiesa, ir šviesa mūs žingsnius!
telvdi”.

— Tai lik sveikas. Dar pasi- 
matvsime.

* \
— Kitą savaitę?

PRO MANO SPAKTYVĄ 

Šviesiai asmenybei Amen, » 
Prašmatnesnei už kitus, 
Linki laimės visos Dammen 
Ir gyvent ilgus metus...

Deimančiukų nesigaili 
-Ar . aptukus ar liesa,
Ir nutaikęs savo smailį 
Bakst į kumpį su tiesa . .

Nuo alaus galvą spaus, 
Nuo degtinės dar daugiau. 
Gerk maslionkas būsi sveikas, 
Ir padorus, geras vaikas.

— Bravo, Tėve! Papasakok, 
ką daugiau žinai.

— žinau daug, bet nieko gero.
— Taip, nieko gero. Tėve. Aš 

matau, kad Amerikos jaunimas 
blogai mokosi. Vidurinės mo
kyklos penktos klasės mokiniai 
nemoka rašyti, tai'nėra stebėti
na, bet kad net baigę vidurinę 
mokyklą nemoka nė gerai skai- 
lyti, nė rašyti, tai liūdna. Tin
ginių ir chuliganų mokytojai 
negali suvaldyti. Vieno mokink) 
3avogė utentifikacijos kortelę 
kiti mokiniai, užrašė “Gay” ir 
storu rašalu uždėjo kryžiuką 
ant mokinio fotografijos. Kodėl? 
Teklė! kad ils atsisakė nuo lyti
no veiksmo XedrHtrfmiiigi mo- 
riniai paskambino tėvams apie 
4 mokinį, pretenduo
dami, kad jie kalba su mokiniu, 
iašakė, kari jie turį užsakytą 
nafijuaną tani mokiniui. Bė to, 
lą mokinuką visaip terorizavo, 
sunaikino jo užrašus, net knygas 
pa vogė. Narkdlikų va rtojimas 
mokyklose yra kasdieninis daly
kas. Geria alkoholį klasėse, ne
padorus elgesys, pateigtu va Gi
rnas mokyklų kiemuose, mušfy- 
nes, peiliais susiausto, atakuo
ja mokytojus ir mokyklos VirŠi 
ninkus, rūko’ klasėse įr nekrei
pia dėmesio, ką mokytojas ar 
mokytoja sako. Moterims moky-

Jis visas kiaurai pramoto — 
Šleiva, kreva ar tiesi, 
Kilmės šakutėms pakrato, 
Kad matytų ją visi . . .

Pastato ant pjedestalo, 
Nors ir velnio apsėsta.
Karžyges nuo '‘taikos stalo’’
Su Petronio apšvieta . . .

Ar romanus ji rašytų 
Su pagalba KGB, 
Ir pampletais apkaišytų — 
Teks ir jai didi garbė ,

Ar bujotų jinai Plazoj, 
Marketparke ar kitur, 
Visos klesti, kaip toj vazoj, 
Daug skaisčiau, negu svetur .

Nuomrnrnko gaspadinė, 
Runaliene ar kita. 
Ryšininkė tarybinė, 
“Gimto Krašto” išgirta

Ar būtų pūstauodegė 
Skiautinėje patrauklia, 
Ar trrvtelninkė nabagė 
Figūrėle apvalia . . .

qu Mirgančiais ‘‘crazy nail”
Ir Wfrsioji sufražistė
— Susitiksim. — sako. — vėT.

Pmčzttfazs,
Nuo Pacifiko krantu

“Šluota'

II

i

Nė 
lenkia.

vieno medelio saulė no

KAS LENGIAU

j Garsus anglų poetas Miitonas 
’ J kartą buvęs paklaustas:

— Ar nežinote, kodėl kara- 
susi-į ^ius karūnuotis, būdamas 

J 14kos metų, o vesti sulaukęs 18- 
|kos? z-

— Tai visiškai suprantama,— 
val-
mo-

ne-
. _ . . * tuo

Rankinuke! Reikėjo apsivilkti tarpu saugokis, kad neįsimylė
tu alete, ir kvit! turn į beturtę mergaitę. /

Wednesday, May* 5/1982 $



JURGIS JALINSKAS

SPAUDOS PABIROS
š's sumanymas kuo greičiau
virstų realybe.

Iš savo specialybės, kaip mai
sto chemijos ir biochemijos žino
vas, dr. P. Kaladė parašė didelį 
ir labai įtikinamai moksliniais 
duomenimis paremtą veikalą, 
kurį dabar baigia spausdinti J. 
Kapočiaus . spaustuvė. Turėjęs 
progos su to veikalo rankraščiu 
gerai susipažinti, drįstu tvirtinti, 
kad tokio pobūdžio veikalas bus 
vienintelis lietuvių išleivijos 
mokslinėje literatūroje. Ir ne
paprastai vertingas visiems, jį 
panūdusiems įsigyti bei ji skai
tydami, pasinaudoti savo svetka- 

i tingumui sustiprinti.
! Kas ūkite, tikėkite, o kas neti
kite — netikėkite stebuklais. O 
jų gyvenime įvyksta- Ir niekas 
to neįstengs paneigti.

Nebeatsimenu, kuriais metais

(Tęsinys)

Negalima nepaminėa Alek
sandro Čapliko duosnumo lie
tuviškiems reikalams. Jis, pusė
tinai pasiturinčiai gyvendamas, 
įvairiomis progomis gausiai au
koja lietuviškai veiklai paremti, 
o taip pat, įvertindamas lietuvių 
periodinės spaudo^ reikšme ir 
svarbą, prenumeruoja daugumą 
tų leidinių, kuriais mielai lei
džia pasinaudoti teras lietu
viams,kurienepajėgia jų užsipre 
num eilioti, šiais lietuviško pa
triotizmo poreikiais bostoniš- 
kis A. Čaplikas yra vienas sti
priausių šulų lietuvių išeiviška- 
me gyvenime Amerikoje.

Petras Kaladėj nors dar nepa
siekęs trijų ketvirčių iki s> m to
rn etų amžiaus, (gimęs 1910 m-
sausio mėn.l d.),vis vien jau yra • 
įžengęs į “viršamžininkų” gre-* 
tas. J’s, būdamas nuoširdus lais- • tas stebuklais įvyko. Gal 1979 
vos Lietuvos šalininkas,bostoniš- ar 1980 metais Cape Cod vasar-_ 
kių lietuvių tarpe pasireiškia re. ‘ 
Ilgine ir moksline veikla. Prieš valstijoje. Tais metais vasarą- 
keliolika metų Bostone įis suor- ‘ ten atostogavęs ilgametis Kelei- 
ganizavo religinio atsinaujinimo vio redaktorius Jackus Sonda. 
■sąjūdį, pavadinęs jį “Mėlyno- Vieną dieną jis plaukiojo ir taš- 
sios armijos” vardu. Ten sąjū- kėši šiltame ežero vandenyje, 
džiui jis tebevadovauja ir šian- į Išlipęs iš tos maudyklos į pa- j 
dien. ; kiančio smėlį, jis, netekęs

Jis vidurinį ir aukštesnį moks- ’ monės, čia parkrito. Jį, be sa
lą bąigė nepriklausomoje Lietu- ? monės gulintį, surado praeiviai,/ 
voje:Č1936 m. baigęs Žemės ūkio o gal artimieji, ir tuojau nuvežė Į 
ąkademija Dotnuvoje, kaip mai- į ligoninę. Čia jam buvo suteik- 1 
sto pramonės špeealistas, dirbo i ta visokeriopa pirmoji pagalba. į 
Pieno Centre ir. Sodyboje, kartu t Po kurio laiko sąmonę atgavo,! _________ _
šiame fabrike eidamas ir direk- bet lankytojams nebuvo leidžia-! nimo sukaktis.

! vietėje, esančioje Massachusetts ’ k* Augius (Iliustracija)

ST. PETERSBURG, FLA

Kone, lageriai ir kalėjimai Sovietijoje
ISS'J n etais iš spaudos išėjo 

“Rankvedis kelionėms po SSSR 
kalėjimus ir koncentracijos la-

j gedisus”. Rankvedis turi 380 psl., 
su 170 žemėlapiu, schemų, foto-

I grafini ir braižinių. Lšleistes | C? V v v
Į šveicar^oje, Stephanas leidyk- 
; les. Versta iš ruru kalbos. Auto
rius Avraham Shifiin.

Įžangos žodyje autorius sako, 
t kad knygoje sužymėti virš 2,000 
kalėjimų ir kone, lagerių yra tik

i tie, kurių adresai yra žinomi, ta- 
! č;au tikrumoje /ų yra žymiai 
‘ daugiau. Kad nuslėpus nuo pa- 
’ šaulio ak:ų, politiniai kaliniai 
‘ yra maišomi su
Sov ehioje žmonės yra baudžia* 
mi kalėjimo ar kone, lagerio 
bausmėmis už skaitymą uždrau- 
stu filosofinių, politiniu ir relė- 
eimų knygų: už klijavimą pla
katų; už iškėlimą vėliavų; už 
privačia komercinę iniciatyvą ir 
t. t. Tai vis bausmės, kuriomis 
yra baudžiami Sovietijos pilie
čiai dar ir šiandien, 1’ 
metų praėjus nuo Stalino mir-

■ ties.
Mums žinoma, įdomu, kas ra

šoma apie ok. Lituvoje esančius 
kalėjimus ir kone, lagerius.

Toliau seka tikslus atpasako-

SUTRUKDYTAS PRELATO Lietuvių klubo patalpose buvo 
J. BALKONO PAGERBIMAS sušaukta 13-kos organizacijų

1 atstovų susirinkimas, į kurį at-
Lietuvių Bendruomenės ir 

Tautos Fondo Garbės Pirminin
kui prelatui Jonui Balkūnui, 
A p a š t ališkam Protonotarui, 
1982-jų metų spalio mėn. 21-mą 
dieną sueis 80-ties metų gyve- 

. Tos garbingos 
toriaus pareigas. 1944 m. pasi- ma su juo pasimatyti. Jis buvo i sukakties atžymėjimui, Flori- 
traukęs ą Vokietiją, čia 1945-49, labai silpnas. Net jo gydytojai J dos Tautos Fondo atstovybės 
m. Geotingeno universitete gi- j nebeturėjo vilties jį ' išgydyti. 1 valdyba ėmėsi iniciatyvos su- 
l’ino maisto pramonės studijas ir ; Jie bostoniečiams ir Cape Cod’o. šaukti visų St. Petershurge vei- 
už tame universitete parašyta» (Menkių įlankos)* lietuviams kiančių lietuviškųjų organiza- 
bei apgintą disertaciją, gavo dak ! net buvo pasakę: “Bus stebuk- cijų pasitarimą- Jo metu buvo 
taro laipsnį. 1949 m. atvykęs j| las, jeigu jis iš šios ligoninės ka- numatyta sudaryti darbo komi- 
Amerikąr 1952-56 m, studijavo da nors išeis . . . ” .Tai buvo liūd- ! tetą, suorganizuoti parengimo 
chemiją Northeastern universi- niausią žinia ąisiems lietuviams- j programą ir nustatyti laiką ir 
fete; Lincoln d technikos institu- j Tačiau, visu" džiaugsmui, tas; vietą, tam pagerbimui pravesti, 
te, kurį. lai ges, gavo chemijos į stebuklas įvyko; Jackus Sonda\ Tam tikslui, š? m. balandžio 
mokslo diplomą ir 1956 m. buvo prisikėlė is “numirusių”; po ke- mėn. 26-tą dieną 2-rą vai. p. p., 
priimtas į .Amerikos chemikų ’ lių dienų atgavo sąmonę ir ligo-’r 
s-gą (American Chemical So-i nėję gydytojų prižiūrimas ir gy-{ " J ‘

ki org. įgalioti asmenys. Tau
tos Fondo delegaciją sudarė 
Floridos atstovybės valdyba su 
pirmininku - K. Vilnis priešą- 
kyje-

Tautos Fondo Floridos atsto
vybės pirmininkas K. Vilnis 
atidaręs susirinkimą pranešė, 
kad vakar — balandžio 25 d.» 
Prelatas J- Balkūnas vėlai va-1 
kare paskambinęs jam ir pra
nešęs, kad jo 80-ties metų gim
tadienio proga pagerbimo ban
ketas, ruošiamas visų lietuvių 
veikiančių organizacijų St Pe- 
tersbųrge’, būtų atšauktas, nes 
šiuo metu yra. stipriai veikian
čios priešingos jėgos tą pager-

Vorkutoje ar Norilskio anglie*

jimas skyriaus, aprašančio Lie
tuvą.

je ar anglj Kazachstane, ar pjow 
vę medžiu.* Krasnojarsko ar Ir-, 
kutsko taigos miškuose.

Scvietų okupuotoje Lietuvoje 
yra veinuolika koncentracijos 
lagerių ir septyni kalėjimai.

Keturi kalėjimai ir trys kon
centracijos lageriai, iš kurių vie
nas yra skirtas vaikams, yra Vii 
niuje. Lukiškių kalėjimas yra 
skirtas moterims ir moterims 
su mažamečiais vaikais.

Panevėžyje yra didelis lage
ris moterims ir vaikams. Ten dir 
ba virš 2,000 moterų siuvyklose, 
siūdamos kariškių uniformas, 

uždangalus ir šovini-

60 km. nuo Vilniaus, 
kryptimi, dešinėje gele-

kriminaliniais, t tenkų 
nes.

Apie 
Kauno
zuikelio pusėje yra Praveniškių 
koncentracijos lageris. Išilgai ge 
ležinkelio yra sargybinių ir sar
gybos bokštų saugoma zona,kur 
kaliniai iš vagonų iškrauna len- 

f tas ir kitokią medžiagą, skirtą 
tiek baldų/dirbtuvei ir medžio ap- 

—dirbimui šię du fabrikai yra 
s aptarnaujami kalinių iš dviejų 

.į lagerių, esančių apie vieno kilo
metro atstume nuo keležinkelio. 
Apie 3,000 kalinių ten dirba bal
dų, jachtų ir šautuvų buožių* 
gamyklose. Nedavažiavus Pra
veniškių, apie vieno kilometro 
atstume nuo geležinkelio^ gali-' 
ma pamatyti atominių raketų 
smaigalius, kyšančius virš me
džių. Silosai (šuliniai) toms ra
ketoms buvo iškasti kalinių ran
komis.

Šiauliuose yra du kone. Iagen

birrą sugriauti ir nenorįs prisi
dėti prie lietuvių ddesnio skal
dymo.

Organizacijų atstovai sukrės
ti tokio -nelaukto pranešimo, ne- 
siskirstė ir tarp savęs diskuta
vo pasekmes.’ Kas yra' tos ga- 
lingos jėgos, kurios destrukty- .
viai veikia prieš organizuotą1 riai su meždaug 1,500 kalinių, 
lietuviu visuomenę? Pagyvensi- ^ur,e panaudojami prie statybų 
me ir ‘labai greit pamatysime! (Fr vietinėje pramonėje. Tam pa

ls dalyvaujančios L. B. at-giam tikslui yra naudojami ir 
stovės ' pareiškimų 
kad prelatas J. Balkūnas buvo 
priverstas atsisakyti nuo jam 
organizuojamo pagerbimo visų

.organizacijų, nes niekad nebu
vęs tų organizacijų nariu. To
kią teisę turinti tik viena Lie
tuvių Bendruomenė?

.• — - - I *

Chemical So- i nėję gydytojų prižiūrimas ir gy-' 
ciety), o taip p*at yra priimtas i domas pakankamai sustiprėjo ir Į 
nariu į išeivijos įsteigtą Katali- 1 iš jos buvo išleistas, 
kų Mokslo Akademiją. Be savo j Dabar jis, gyvendamas Bosto- 
kaip chemijos ir biochemijos * 
mokslų 'specialybės praktįkavi- i 
mo, i

j 
no priemiestyje Dorčesteryje ir

—j.— r---- r—.savo šeimininkės Galdikienės’
dr. P. Kaladė didėlį dėmesį t motiniškai prižiūrimas, kasdien, ’ 

skiria Lietuvos istorijos reika- gražiam orui esant, atlieka ilgus,’ 
lams. Jis Bostone yra suorgani-

' zavęs komitetą ir. Ham pirminin- atvyksta beveik į 
katra Lietuvių istorijai išleisti < Bostone lietuvių suruoštą minė- ( 
anglų kalba. Tą istoriją rašo ati- i jimą, vaidinimą, koncertą ar ar 
tinkamas skaičius Lietuvos isto- kitokį kultūrinį renginį.
rijos žinotm ir mokslininkų. Tcs i (Bus daugiau) . ■
istorijos išleidimą labai suveli- Į —------------- T----
na lėšų trūkumas. Jos paruoši- Nereikalingas smalsumas nie- 
mo ir išleidimo sumanytojas P. kam nepadeda susirasti draugų-' 
Kaladė vargsta ir rūpinasi, kad V. Lacis

“pasivaikščiojimus”. O taip pat 
į kiekvieną !

v . • • - |
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£ jOn^TINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI ♦ FANNIE MAT SAJŲ 
DUMYNAI « KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo

ieinuaieiiUIi nuo I Tai rylo Dd tiL r 
ft &ŲBL*ANj B-2L, Regirtraobu y*jrdiinfcM

išryškė’o, • 'L000 kalinių Alytaus kone, la- 
1 gėryje.

Jonavoje apie 5,000 kalinių 
dirba prie cheminio fabriko sta
tybos. Atskiroj e zonoj e," prie 
kitų' darbų dirba kalinės mote
rys.

Lėtu va yra nusėta legeriais ir 
kalėjimais. Beveik kiekvienoje 
lietuviškoje šeimoje vienas ar 
daugiau šeimos narių yra’ buvę 
Sibiro kone, lageriuose, dirbę

Viena iŠ gražiausių Vilniaus 
miesto vietų yra Gedimino aikš
tė, Nuo jos eidami Lenino (ank
sčiau Gedimino) prospektu, de
šinėje pusėje matysite sodą su 
paminklu: tai Lenino aikštė. 
Viename šios aikštės kampe yra 
pastatas, kur KGB laiko politi
nius kalinius. Tą patį pastatą 
11-įo Pas. karo metu naudojo 
vokiečių Gestapas.

Kitoje aikštės pusėje yra Lu
kiškių kalojmas. Prieš šį kalėji
mą, kitoje gatvės pusėje, yra 
pradžios mokykla Nr. 6. Per šios 
mokyklos langus mokiniai gali 
matyti į šį kalėjimą įvežamas ir 
iš jo išvežamas kalines. Netoli 
Lukiškių kalėjimo yra, Inturis- 
to hotelis, ir iš 22 aukšto galima 
matyti Lukiškių kalėjimo kie
mą.

Netol Gedimino aikštės, *priė 
Antakalnio gatvės, yra psichiat
rinės ligonės daugiaaukštis pas
tatas, kuriame kalinami lietu
viai disidentai.

Prie Gedimino aikštės yra Vi
daus Reikalų ministerijos pasta
tas, su kalėjimu, skirtu teismo 
laukiantiems suimtiesiems.

Nuo Gedimino aikštės eidami! 
Universiteto gatve, prieisite Tra 
kų gatvę. Kairėje jos pusėje yra 
speciali V. R. M-jos mokykla, 
kur į apmokomi specialūs dali
niai, skirti lagerių priežiūrai ir 
sukilimų nUĮnalšinmūi. Kaip tai 
syklė, į tą ' mokyklą priimami 
tik azijatai: (uzbekai, tadžikai, 
turkmėnai ir kiti), kad negalėtų 
susikalbėti su vietos gyvento
jais/

(Bus daugiau)

. OPTIMISTAS. ....
‘Prie ežero sėdi senyvas vyru

kas ir gaudo' žuvis.' Praeivis 
klausia, jį: ;t< ,

— O kaip sekasi žuvauti? :
— Taip, kaip ir vakar.
— O ką pagavai vakar?
—Nieko.1 ji-. J

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

; • .r autorius, - ■
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

■ ~ 664 psl., vardynas.
Minkšti viršeliai. Kaina $15.

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

"" . . ... E
DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI

WT i* ' t J1-' I. , •• f / 'iri-
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomite gydy
tojo. vigrjcmeūcs veikėjo ir rašytojo atsimizumui.

Dr. A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą____ .

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

Minkštais' viršeliais, tik .
Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

2M0N£S. Kelionės po Europą įspūdžiai- Tik___  82.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
dedasi SI persiuntimo Rlaidoms.

18.00-

13.00

im fle, HALSTED ST, CHICAGO, IL WIN

sr ■ .y

7------------------------------ —-----------------------------

V

Inž. LIUDAS AUKŠYS,
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. t

Kaina $25. Kieti viršeliai. Paštas $2. 1 ”

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

yra lenlturiA, (HdUeurii Ir turtinglaueffa Beturiu tntemaliM 
tuūodja. lietuviam* Ištikimai tarnaujanti jau per n metui.

SLA — atlieka kultūriniu! darbua. gelbėti Ir kttlema, 
darbut dirba.

8LA— išmokėjo daugiai kaip AŠTUONIS KLUONUS 
r apdraudu nariam.

SLA — apdraudžia pfglaudmnži kalnomda SLA ndaftn

<Wwfw

M-

Eekrlemt lietuvis ir Hetuviu drangas g*fi 
SudTienijtoe apsidrausti fld £10,000.

£LA — spdnudžb ir Tnpomąja apdrauda — Endcrvrcent 
Insurance, kuri ypač naudinga iaunironi, sieki idčLub 
aukštojo mokslo Ir gymlmo pra<®at

®LA —rklkut apdraudžia pigia terminuota apdrauda: uf 
8L000 apdraudos suma temoka tik 0.00 metams.

8LA — know vyra viaose Beturiu kolocdjoaa. Kreipkite 
Į rsvo apylinkės SLA kuopų veikėjus jie Jims 
mielai pagelbės 1 SLA LstrašytL 1

Geldų kreipeis tr Bėdai J SLA Oetrc ’

— LITHUANIAN ALL1ANCI OF AMIKKA 
Mht K T. ftttl ’

1 — Naujienoj B, HL 5Vidnes3ay, May 5. 1982
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NAUJIENŲ raštinė atdara kasdienDar viena pamoka Amerikai
Šiuo metu vykstanti konfrontacija tarp demokrati-.- 

nės Anglijos ir Argentinos militarinės diktatūros dėl 
Falkland© ir kitų salynų valdymo, pastatė Ameriką prieš 
sunkią problemą. Kaip išvengti karinių veiksmų tarp 
Anglijos ir Argentinos, kurie gali priversti Ameriką už
imti aiškią poziciją vienoje ar kitoje pusėje ir tuo pačiu 
sugriauti planuojamą Reagano administracijos pasaulinę 
politiką, nukreiptą prieš Sovietų imperializmą?

Kaip buvo šioje vietoje minėta, Reagano administ
racijos vidaus ir užsienio politika yra grindžiama kon
servatyvia ideologija. Ronald Reagan dar rinkiminės 
kapipanijos metu pasisakė prieš prez.: J. Carterio žpio- 
gaus teisių politiką, nes ji kliudanti apjungti visas anti
komunistines jėgas , prieš Sovietų Sąjungos pasaulinę' 
agresiją. “ ' .

Laimėjęs rinkimus prez. Ręaganas panaikino taiko-, 
mus prez. Carterio suvaržymus diktatūroms Vakarų pa
saulyje ir bandė sudaryti bendrą antikomunistini frontą. 
Ypač daug pastangų buvo padėta, mėginant Įtraukti Ar
gentinos chuntą, panaikinus ginklų ir paramos suvaržy
mus. Atvykęs Argentinos diktatoriūs-geh. Leopoldo rGal- 
tieri, praeitų metų lapkričio men. buvo iškilmingai pri
imtas Baltuose Rūmuose. Ta proga gen. Gąltieri pasakė 
jam būdingą kalbą, kurioje tarp kitko pažymėjo:

“Tretysis Pasaulinis karas yra prasidėjęs Ame
rikos žemyne, kurio krypti nustato ideologinė kovaj 
tarp Jungtinių Amerikos Valstybių demokratijos ir 
Sovietų Sąjungos komunizmo, bet ne dėl valstybinių 

y- sienų pakeitimo”. (“Sun Times”, 1982.4.21 d.)

Valstybės sekretorius A. Haig buvo tiek sužavėtas 
P generolo Gąltieri pareiškimu, kad, suėjęs Į artimesnius 
’ ryšius, ėmė planuoti, apie panaudojimą Argentinos kari

nių pajėgų komunizmui sustabdyti, besiveržiant į Cent
rinę Ameriką.

Sužavėta gražiomis Argentinos chuntos kalbomis ir 
pažadais, Reagano administracija nematė, kad iš -visų 
Pietų Amerikos valstybių artimiausius ryšius su Sovietų 
Sąjunga palaiko kaip tik Argentina, tapusi svarbiausiu 
prekybos partneriu, Įsigijusi iš Sovietų pakankamai ne

JUOZAS ŠVAISTASPETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

Mušėm persą, kirtom turkui 
Vis skaudžiai, drąsiai.
Ir lenkų smarkiajam Gurkui 
Ikrėtėm skalsiai. C

— Na, kaip tau patinka mano daina?
Giltinė tylėjo, kaip grabo lenta.
— O daugeliui patikdavo ir daugelis pama

nydavo, kad labai linksmas kareivio gyvenimas. 
Mes, nusižiūrėję Į linksmus žmones, irgi pralinks- 
mėdavom. Bet dūšioj giliai vistiėk ‘ sopuliai 
varstė. Oi kentėjom, oi kaip mes daug Visko iš
kentėjom. .. Ne iš gero dabar, va, blauzdos pun
ta, sąnariuose visur gėla, dusulys dažnai neduoda 
atsikvėpti...

Giltinė vis tylėjo. Didėliais plačiais žings
niais karpe ji kelią ir vis nešė Petrą, šis šnekė
jo, dramtatavo, dainavo, kol priėjo kryžių. Čia 

plaštaka parkrito po kryžium ir balsu ėmė 
šauKli: ' ' ■' Z 5

“Viešpati Jėzau! vėl Tave išvydau savo že- 
■ iėi. savo nrotė' u šalvie ... Tu ant krvžiaus. aš

udu plaka ir kryžiuoja ne-

ginklų pristatymą Salvadoro sukilėliams, kaip tik tuo j 
pačiu laiku Argentinos chunta slaptai ruošėsi Fa&taado i 
ir kitų -salynų užpuolimui. Tai buvo didelė staigmeną 
Reagano administracijai ir drauge dar viena pamoka, !

Šiuo metu Valstybės sekretorius A. Haig despera
tiškai stengiasi kaip nors surasti išeitį iš Argentinos ge
nerolų sukeltos avantiūros, nes prasidėjus rimtam kari
niam susidūrimui tarp Anglijos ir Argentinos, be abejo
nės, šią progą Sovietai išnaudotų savo tikslams ir drauge 
priverstų JAV aiškiai apsispręsti už demokratinę Ang
liją ir jos Vakarų Europos sąjungininkus ar už diktatū
rinę Argentiną su jos Pietų Amerikos rėmėjais.

tiniai mėginimai išvengti didesnių karinių veiksmų, bet 
jau dabar aišku, kad Reagano administracijos vedamą 
pasaulinę politiką ištiko didžiulė nesėkmė, jei ne ištisa 
katastrofa, kuri privers iš pagrindų peržiūrėti savo ideo
loginius samprotavimus ir atsisakyti nuo diktatūrinių 
režimų panaudojimo užtvarai prieš sovietinį imperia
lizmą.

Visai panaši istorinė padėtis buvo susidariusi Antro
jo Pasaulinio karo išvakarėse. Anuomet konservatyvių vy
riausybės Anglijoje, Prancūrijoje ir likusioje Vakarų 
Europoje, sukrėstos Didžiosios Depresijos ir augančios 
pasaulinio komunizmo grėsmės, nebandė sustabdyti 
augančio fašizmo, nacizmo ir Japonijos militarizmo, nes-, 

"šiuose antikomunistiniuose sąjūdžiuose įžiūrėjo užtvarą 
prieš komunizmą ir kylančią Sovietų Sąjungos- milita- 

srinęgalią.: \ ■
Sudarytas Ribbentropo-Molotovo paktas buvo per

kūno trenksmu iš' giedraus dangaus, nes buvo nukreiptas; 
-prieš Vakarų demokratijas ir atidarė -vartus Antrajam! 
Pasauliniam karui. ''Užpuolus Lenkiją, jos' tariamieji. są
jungininkai—Anglija ir Prancūzija-^ veik piršto nepa
judino jai gelbėti, nes pagal savo konservatyvią ideolo
giją laukė neišvengiamo karo tarp nacių Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos, pašalinus tarp jų skiriančią Lenkijos 

•pertvarą. ' . ' t
Betgi Hitleris, pasiruošęs, smogė ne Sovietams, bet- 

atsigrįžęs perbloškė Belgiją, Olandiją, 'Prancūziją, Dani
ją. Norvegiją ir pradėjo masinius Anglijos bombardavi
mus ir jos laivų, skandinimus jūroje. Tu.o.pa.čiu laikų Hit
lerio bendrininkas Mussolini nukreipė savo smūgius j' 
Libiją, Tunisą, Korsiką, Albaniją-ir Graikiją. Japonijos 
militaristai, pasirašę t.v. antikominterno paktą, prasidė
jus Hitlerio žygiui Į Sovietų Sąjungą, turėjo smogti.iš, 
rytų pusės. Betgi japonai smogė Į Pearl Harbor, pradėję- 
karą su Amerika, užuot puolę Sovietų Sąjungą.

Antrame Pasauliniame kare buvo Įrodyta, kad fa
šizmas, nacizmas ir japonų samurajai, jau nekalbant 
apie mažų tautų diktatūras, Vakarų demokratijas laikė 
savo pirminiu priešu, kurias pirma sunaikinus, -būtų gal
vojama apie susidorojimą su Sovietų Sąjungą arba apie 
sudarymą bendro pakto prieš demokratijas -pasauliniu 
mastu, nes tikrumoje stalinizmas buvo virtęs rusiškuoju 
nacizmu.

Vakarų Europos pamoką tenka dabar pakartoti Ame
rikos konservatoriams, laimėjusiems paskutinius rinki-

y

Lietu v no ūkis gražiai klestėjo ir daug prisidėjo prie ekonominio Tdestėilmo

(Tęsinys)Grįžau prie savo pirmykščio ciceriškių stalo, galvodamas, kad' čia man bus laisviau aptarnauti savo..rgkorderį. Parengiau rekefr- daviniui ' rekorderi ir laukiau, -kada pirmininkas atidarys suvažiavimą. Prie to paties stalo greta manęs atsisėdo neseniai iš. .okup. Lietuvos pasitraukęs prof, div K. Ėr^ngis. įSu1 juo .'triimpai pasikalbėjau, nes Sąjungos pir- •mininkas už kėlių minučių ati- >darė / suvažiavimą, tardamas šiuos žodžius:',. “Malonu man jus pasveikinti,' taip .gausiai suvažįavune suvažiavusius į ši devintąjį Lietuvos ,Šaulių. T^gos Tremtyje suvažiavimą. Turime daug ką aptarti, išsiaiškinti bei nutarti. Prie gemos valios bei vienybės dvasia tevienija mūsų minlSš, testiprina mus ir tejungia. 1928 m.b .jau gulėdamas Kauno Raudonojo, Kryžiaus ligoninėje, Vladas Pūti vis-Putvinskis išleido' Naujų. Metų sveikinimą, kurio dalį čia, cituoju:“Šauliai, aš nelinkiu jums,: :kad šiais Naujais Alėtais sunkumai ir vargai gautų galą, aš nelinkiu jums taipgi, kad ateitų

lai-
Atkurtoje struktūroje šauliai pasireiškė kilniu patriotizmu, drausme, darnia veikla, tautinio .atsparumo stiprinime. Sąjunga suklestėjo, tapo vienu pirmaujančiu pavyzdžiu elrtltuij organizacijų lietuviškos veiklos sąrangoje.Deja, pastaruoju laiku, skau-

ANTANAS PLEŠKĄSLIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS (1982 3.27-28)nei iš šio, nei iš to laimingikai, bet užtat aš linkiu jums, kad jūs patys sunkumams ir vargams suduotumėt smūgį. Aš linkiu jums, kad patys užkariau-j. du konstatuoti, saulių' lygio' gre- tumėt laimę ir bendru darbu, į tos truputį pradėjo nėlygiuotis. bendroje drausmingoje sutarti- Kad yra,ir turi būti nuomonių nėję sukurtūmėt šviesią.ateitį”* Į skirtumų ir visur yrą, visai na-■Pirmininkas: “šie keli mūsų - tūraiū. Lietuviška palaiLė sako: Sąjungos įkūrėjo žodžiai tebūnaf kiekvienoje pirkioję, atsiranda šio mūsų suvažiavimo švyturiu dūmu, -bet kuomet-pįrkips^ęiigvi ’.ir kelrodžiu”.. . • dūmelaąi, retkartiniai nesuteri-Toliau, sekė sveikinimai. Pir-'^^3^ vįfstetĮiršiaisr aitriais, juo-, moji buvo pakviestą? tarti/žodį d^dūmų-jjąmudliaįs, jų aitru- ’Lietuvos generalinė kdnsulė po- mas erzina visnonięnę ir-^ukelia hia Juzė Daužvardienė. Jbs sveikinimo žodis’:. .“Dvasiškiai, Lietuvos šaulių S-gos vadovai, veiksnių bei pagrindinių organizacijų pirmininkai, atstovai, mielieji sesės ir kroliai šauliai! Man yra maloni pareiga dalyvauti šiame Liet, šaulių S-gos Tremtyje visuotinio dalinių atstovų suvažiavimo- atidaryme ir tarti oficialų i sveikinimo žodį Lietuvos diplomatinės tarnybos ir savo, kaip Lietuvos konsulės, vardu. Lietuvos šauliai, išblokšti iš savosios žemės, sėkmingai atsikūrę tremtyje, stengėsi kiek įmanoma' haujoise sąlygose vykdyti šaulių Sąjungos tikslus ir siekius.
mus. Šiuo sykiu Argentinos diktatorius gen. Gąltieri, pa
veldėjęs Perono valdymo sistemą, pamokė-Reagano admi
nistraciją, kad su velniu negalima eiti riešutauti, nors ir 
apsimetusiu dideliu antikomunistii.

balinę; kad gaisreliai, iš kurių, •kyla tie dūmai; gali -įsiliepsnoti į šaulių -Sąjungai žalingą gaisrą. Norisi tikėti, kad šiamėjsuvąžia- vime Kus rimtai' svarstomos, ir 'išrišamos tos problemos, kurios kėEa nerimą visūomėnėj'e ir :šatdių eilėse. Dovanokite, kad taip atvirai patsišakaū, be't-aš-esu šaulė, *aš labai-išgyvenu viša tai, kas vyksta, -šaulių S-gos ptinci- pai ir siekiai įtaigoja ir pabrėžia sutartinos Vieningos -veiklos ęv-atba. Nėra -reikalo ■ aiškintis, kad jėgų skaldymas, nesantaika ir vienybes stoka nupajėgina kovotojų ryžtą, Silpnina tautinį atsparumą ir nūkrsipia veikėjus nuo aukščiausio tikslo siekimo,- būtent: nuo Lietuvos išlaisvinimo' veiklos(Bus daugiau)— Antonio Savasta Romoj ? liudijo pries Raudonosios brigados narių veikią.
LAIKAS VISUR DARO SAVO

Kol-ė-jo, 4žiugi nuotaika lydėjo jį. Daug pla
navo, rimtai galvojo apie naują laisvesnį gyveni
mą. Kai'tik atėjo,/bematant nusiminė ir nustebo. 
Ir-čia fese patys kintančio ir viską keičiančio laiko 

visiškai jis nelaukė ir nesitikėjo, 
buvo .ne tiek staigmena, kiek žiaurus smūgis, 

į. Všu-r, kur tik jis ėjo ir stebėjo, matė, kaip

žmonės.
Gerasis Dieve, mirdamas pasigailėjai Tų 

latro, iš dešinės kabančio, pasigailėk ir manęs, 
jeigu atėjo jau mano mirties valanda. Per Tavo 
didžią kančią, baisią mirtį su latrais ir šviesų 
prisikėlimą iš numirusių suteik man visų naodė- 
mių atledimą ir priimk -į amžinąjį palaimintą gy
venimą. Amen”.

I Atsistojo, šviesiau, lengviau buvo pasidarę , .nepastovus ir Plintąs žemės veidas ir žmonių gy- 
akyse. Pažvelgė Į giltinę. Toji tarytum šypsosi 
Sumanė Petras pasikalbėti dar:

— Sakyk, giltinėle, ar negalėtum tu suma
žėti kiek ?

— Galėčiau ... Na tai kas?
— Ar galėtum pasidaryti, sakysim, tokia

maža, kaip riešutas ? - >
— Žinoma! Aš galiu pavirsti, kokia tik įo-’ 

riu. Aš galiu pro mažiausią plyšelį praeįti, jei 
man reikia. ' • . :

Petras greit išsitraukė iš už auk) aštrų tur- - 
kišką peilį, kurį buvo Užmynęs mūšio lauke, >r 
pradėjo gręžti skylę ąžuolo stuobiyje. Paskum . 
pasidarė iš šermukšnio tokį kuolelį, kuris atiti
ko tą skylę.

— Na tai pabandyk, įlįsk į šitą skylutę. Aš 
pažiūrėsiu, ar tikrąi tu teisybę sakai.

Giltinė- pakluso ir Įlindo. Petras tuoj čiupo 
akmenį ir užkalė kuolelį.

— Liki sveika dabar! Negreitbepasimafeysim!
Petras, susitvarkęs su giltine, linksmas nuėjo 

į Vargužius — į gimtąjį savo kaimą.

dorieji
U

binę praeidavo pro šalį. “Kodėl?” — skaudžiai 
pakirsdavo klausimai: “Ar toks jau nekenčiamas, 
pavojingas senas caro kareivis? Ar-bijomasi, kad 
neprisimestų nereikalinga burna šeimoj?”

Surado savo trobikę. Kokia ji pasigailėtina: 
pakrypusi, susmukusi, visai besulendanti Į žemę. 
Ant stogo tiek želmens, kad karvė per vasarą išsi-

- venĖnas. Čfe. Štaras, revoliucijos, sukilimai, čia 
griaunami miestai, gaisrai nušluoja ištisus kai-

• mus. Čia vėl atstatoma, kuriamasi iš naujo. Bet 
‘ ten —nurimęs svajodavo jis— savajam kampely, 

kaip Užburta mieganti karalaitė, sustingo viskas 
taip pasiliko, belaukiant jo sugrįžtančio.

1 ’ Jfe savo vaizduotė j ir sąmonėj išsinešė to kam- 
pęlao.paskutinę jaunų dienų nuotrauką, šiitai gai
vino ją savo jausmais, mintimis ir rodėsi,, tary
tum visą laiką tebėra ji tokia pat švipžią. ne- 
hįunkanti. 'Dabar palygino su tikrove... “Vieš- 
patfie!” — tęko sušukti ir griebtis už galvos. Be- 
-veik nieko neberado iš gražiųjų, minėtinų _savo 
jaunystės dienų ir’vietų. Visur kyšojo žilstančio 

j pakaušio plikė, kaip ir jo paties, kurios, žinoma, 
nematė ir neprisipažino. Visur gelstančio rudens 
spalvos grasiai badė akis, net's iš tikrųjų veržėsi 
žvalus, žalias pavasaris? čhitinfeinas jaunimas 
buvo svetimas ir nepažįstamas. Senųjų tarytum 
matyti veidai, bet kur, kada — nebeatsiminė. Ir 
Šitie senieji taip pat nebepažino jo arba nebe
norėjo pažinti. Skubiai nusisukdavo ir neprakal-

žmonės. Nė prisėsti nepasiūlė. Tėvai seniai ilsė
josi po velėna. Kuris jų kapas, niekas nenurodė, 
nes niekas nepaženklino nei kryželiu, nei diev- 
medžiu, nei kitu kuriuo žydinčiu krūmeliu.

Vis dėlto Petras ryžtingai nusistatė ir nuėjo 
į dvarą. Senasai ponas buvo miręs, šeimininkavo 
jo sūnus Boleslovas. Ereliška nosimi kamerdinie- 
riaus, Piorun Jasnyj, ūgi neberado. Visi tarnai

Tas taip pat naujas pasirodė. Piktai pasižvelgė ir 
rūsčiai paklausė:

— Ko čia slankinėji, seni?
— Teisybės ieškau!
— -Cha! Cha! Cha! Teisybės... Rasi mažai 

rykščių esi gavęs?
Petras išdidžiai parodė į savo medalius ir 

smarkiau prabilo:’
— Su savo rykštėmis nusiraminki^ 4abaiy o 

:MsjWtcri būti! *• * '•

(Bus daugiau) , F'-
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Niekur neišeisi, • niekur iš laukų IPunktukas Anykščiuose
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

man sako, chuli- medelius ir nelei- augti. Pagalvojau, nežinai, kad tu
Dr. Jonas F. Mažeika 

D D J. — DANTŲ GYDYTOJAS 
4600 W. 103rd Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimu

Upytės Draugiško klubo susirinki
mas įvyks penktadienį, gegužės 7 d., 
1 vaL popiet, Anelės Ko j ak salėje, 
4500 So. Talman Avė. Po susirinkimo 

>bus vaišės. • A Kalys, rast

TEL. 233-8553 
Service 855-4506, Page 06058

Brighton Parko Lietuviy Motery 
klubo neri y susirinkimas įvyks ket
virtadieni, gegužės 6 d., 1 vai. popiet, 
Anelės salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Narės kviečiamos atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti. Bus ir
vaišės. Eugeni ja Strungys

VAKARŲ VEJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

—_ .__ .___tų arba t^s žmogus serga. Juo
ko formoj sakau jam — “Po
nas daktare, labai gaila, kad 
dabar ne laikas ne prieš Kalėdas. aš jums nupirkčiau ko
jines Kalėdoms. Tai jis pasižiū- 
lėjo į mane, bet nieko man 
nesakė.

iiii:TUVIŲ DIREKTORIUSCHARLES STASUKAITIS
VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

DR. PAUL V. DARGUS 
GYDYTOJAS IB. CHIRURGAS 

WwKIwwf CMmnvaby kHaitaa

Off. tet 423-8380
Valandos pagal susitarimą

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Ur. JLEONAS SEIBUTIb 
IMKSTV. rOSLiS IR 

PROSTATOS CHIRURGU  A 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos: a&trad. 1—4 pepieį

Ofise telefonas; 776-2880,''

- BcšdescilM telsL: 448-5545 w -’I

Prostates, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33719 

TeL (813). 321-4200

PERKRAUSTYMAI 1

Leidimai — Pilna apdxay^ 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925*8062

r

Apdnusta* p«rkr*wtym»s 
Ii Įvairiu at*tu«nv- 

ANTANAS VILIMAS 
T«L 376-1882 arba 3765994

-- •• ' ; -• - . -a -

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.
Stoties WOPA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūsų studijai 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Daukve 
TeUE: 77M543 

7159 Sc. MAPLEWOOD AYR 
CHICAGO, IL 60629

RADIJO PROGRAMA

Seniausia Lietuvių Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
UTYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
judieniaie nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
žuiių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaką. &ą programą veda Stepo
nas ir Valeatiiia Minkai. Biznio 
rėtMms kretpts į Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvę, 502, E. 
3roadway, So. Boston, Mass. 02127. 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau- 

i i.mos “Naujienos”, didelis pasi- 
nkkrias lietuvišku knygų irjie- 

Tuviškų dovanų.

Appfe-Vatfey, Minn. 55T24 
So. Boston, Mass. 02127 
Bridgeport, Conn. 06610 
Chicago, Ml. 60629 
Cleveland, Ohio 44134 
Fort Wayne,.Ind. 4c>806 
Grand Repini, Mich. 49504 
Hackensack, N. J. 07601 
Irvington. N J. 07111 
Hartford, Conn. 06106 
Lakewood, N. 4. 08701 
Miami Beach, FL 33139 
Montello, CA 90640 _ 
Mow Haven. Craa. 06511 
Newark, N. J. 07106 
Now York, N Y. W003 
Now York, N Y. MBD 
PMtedetphte. Fa. <9122 
PMI-MMila, P*- 19M1 
Pittsburgh, Fa. 1S203 
Waterbury, Conn. 06710 
Worchester, Mass. 01610 
Youngstown, Ohio 44503

SUSIRINKIMŲ

Kur dangus toks melsvas, kaip melsvi linai.Nors svetur ir auksu prįsti miestai būtu,Be tėvynės dūmų trokšti tu tenai.
Kazys Inčiūra

at-- ir
NE VISKĄ ATSPĖJAPas vieną garsų gydytoją silankė jo buvęs pacientas sako:— Tai yra tiesiog stebuklas, pone daktare! Jūs taip puikiai gydote . . . Žmogaus organizmas jums nėra jokia paslaptis.— O, taip, aš jį gerai pažįstu. Mes matai, tamsta, mes gydytojai šiuo atžvilgiu esame panašūs naktiniam sargui, kuris gerai žino gatves, bet nežino kas dedasi namų viduje.

“DAKTARAS STAKELE”Stakelė nebuvo daktaras, bet kunigas Rokiškio Apskrityje, tikrai nebeprisimenu, bet, rodos, Ragelių parapijos klebonu.j Nors buvo kunigas, bet vedė paprasto žmogelio gyvenimą, nežiūrėdamas į savo asmeninius reikalus, pajamas’ ar garbę. Nebuvo nei kiek panašus į kunigą, važiuodavo, kaip aukštaiti- joj vadindavo, vežc/ciuose prisikrovęs šiaudų vietoj sėdynės, susijuosęs pančiu, kumelaitė aV rodė, kad buvo suvargusi nemažiau už jį patį.Keliuose sakiniuose negalima* (žinoma, apibūdinti viso jo gyvenimo ir j daug kartų) žiūriu į dr. Ado- vasares<• kJ U.IU 1X1 LI V low J Lz VCHU11V 11 | LlclLLg įveli VkAJ 4XU11U £jo darbų. Iš jo gyvenimo gali- į mavicių ir.- stebiuosi, ma būtų parašyti kelių tomų ’ karščiuose, liepos mėnesį apsi

COSMOS PARCELS express 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORGGerai pažįstama firma, kuri per daugelį rietu skubiai ir ir tiksliai aptarnauja savo gausią klientūrą, siunčiant
t

DOVANAS - SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T. T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS, SKUBUS IR TIKSLUS

PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių 
aukštos kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

1 -

'jCOSMOS PARCELS EXPRESS 
COhPGRATil-N.

40 East 49th Street (Corner of Madison Ave.)

NEW YORK, N.Y. 10017 
TeL: (212) 758-1150, 758-1151

TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE’*’ EXCEPT WHEN HE'S 
DRIVING. NEVER TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED, 
SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE. 
UNEXPECTED/

Uatuviij

chfsk toriu

(LACKAWJC8)
^4^4 WriST 8$*Lb bTKEfęr K.KpuDh<3 7’1211
1102a SOUTHWEST H1GHWAX, raioe Hilu, HL 974*4418

Š K Y R 1 A I :

Seaview
West 69 Street
SUte Road 
Bei n eke Road

72 Čounty Road No. 42 
392 West Broadway 

1880 ~ 
2501 
6689 
1107
636-38 Bridge St ii. W.
112 Main St.
1082 Springfield Ave. 
1839 Park S<.
241 Fourth Streel
1352 Washington Ave.
1800 W. Beverly Blvd. 
1329 Boulevard 
698 Senford Ave.
45 Second Ave.
135 West 14 St.
1214 K 5th Street 
4925 Old York R<L 
1367 E. Carson Street 

555 Cook Street 
144 Millbury Street 
309 W. Federal Street

a

MEET THE CHALLENGE!

kaip tu nedirbsi, negalėsi visiems.Chicagoj mes turime lietuvių daktarų, bet nei

t

STEPONAS C. LACK IK SŪNŪS
GtT

■

T«L: OLympic MW

PETRAS BIELIŪNAS
TeL: LAfayett* 1-3871
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AM6ULANSQ 
PATARNAVIMAS

rVRiMl 

KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 

DALYSE.

213-727-0684
Ld M 446 

373-8783
AL 4 M5K 
CH 3-2583 
PO3-40M 
GL S4RM6 
HU 1-2750 

75AV668 
$W 8-2868 

Rl 3-O440

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

203-367-2863 
WA 5-2737

432-5402 
GL *22M 

201-342-9110 
3744444 

20^232-8800

THE ODDS ARE 
AGAINST THE 
IRATE DRIVER 
WHO- TRIES TO 

EVEN ON THE HWHWAY.
•HOW DO SEAT BELTS 
HELP TO PROTECT YOU 
IN AN AUTO ACCIDENT* 

•ACCORDING TO THE 
INSTITUTE FOR SAFER 

LMNG, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY 
TEND TO .RESTRAIN THE BODY 
ROM OWS AGAINST 
PARTS OF THE CAR, LEŠSĖH 
THE DANCER OF BEING 
THROWN OUT OF TftE CAR, 
AW INCREASE SURVIVAL 
CHANCES.

knygą. Čia Amerikoj tai jo gyvenimas būtų tikęs filmai.Dabar, čia Chicagoj, mes turi me dr. Adomavičių, kuris man labai primena kun. Stakelės gyvenimo ir jo veiklos būdą. Dr. Adomavičius dirba visuomenėj, nežiūrėdamas į savo asmeninius reikalus, pajamas, garbę arba šaSpymąsi iš. jo. Labai xmažai skiriasi nuo kun;- Stakelės ir gal tik tuo, kad neturi kumelaitės, ir vežėčių h? į darbą važiuoja • CTAVieną kartą nuėjęs j Sodybą, aš tenai esu buvęs
movęs - storom -vilnonėm koji« nėm kiaurais kulnais, kulnų skylės tai, .turbūt, dėl vėsinimo, šliurėms atrodė, kad ir jau laikas būtų išeiti į- pene'ją. Prisipylęs didžiausią bliūdą kopūstų valgė pietus. Kaip aš prisimenu Lietuvoj daktarų ir kunigų valgis tai- būdavo kepti viščiu- . kai, nes. , prieš atlaidus „visuo- ■ met prašydavo atnešti viščiukų I t. kleboniją. -Lietuvoj paprasti žmonės viščiukų nevalgydavo, jeigu kas ir valgydavo vištieną tai tik tuo atveju jei višta sirgo ir bijojo, kad ji nepadvės-

Dabar aš, gyvendamas visai netoli Sodybos, dažnai praeinu pro &lį sodybos ir beveik visuomet matau dirbant prie sodybos namų, tai laistant ar sodinant gėles arba renkant šiūkš les ii poperius. Kiemas atrodo kaip kokio botanikos sodo kampelis. kiti s;iko kaip džiunglės. Kai kuriose vietose tai ir man atrodė, kad perdaug. Prie gatvės tame pakraštyje tai jau buvo tikrai perdaug ir 65 gatve iš rytų pusės važiuojant į Ca- lifornijos gatvę įvažiuoti buvo labai rizikinga. Vieną kartą dr. Adomavičius ?anai laužo džia jiems daktare, tu kaip tik ir kalbi su vienu iš jų. Aš laužiau tuos medelius ne iš keršto, ne dėl savo malonumo, bet dėl reikalo. Kreipiausi į Marquete Parko Namų Savininkų Sąjungą ir dabar jau taip sutvarkė, kad jau tie “chuliganai” nebeteko darbo. Kitaip sakant, įtikti.čia daug pas vieną nepasitikrinsi kraujo spaudimo arba negausime patarimo sveikatos reikalu veltui.

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

' Tel. 226-1344

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJ DIO ĮSTAIGA 

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

f ■ 
I
I

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

Dr. Adomavičių, turbūt, įvertinsime tik tuomet kai jo padai bus šalti ir tos storos vilnonės kojinės nieko nebepagel- bės ir jau dėl to jam nebus nei šilta, nei šalta.Pagerbimo vakarienės tai jis ko gero, nesulauksVladas Bražioriis

TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2d33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero 

Telef. 476-2345

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

1TUJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

* Aikštės automobiliams pastatyti

ttM So. HALSTED STREET TeL fArdi 7-1111

U48 So. CALIFORNIA AVE.



ORGANIZACIJOS VEIKLA >kaniais užkandžiais ir kavute.
J. GirdžiūnuS

R. Lietuvių Bendruomenės, 
East Chicago, Ind., skyriaus vi
suotinis narių susrinkimas įvy
ko 1982 m. balandžio 25 d. 2 vai 
čiurinskų rezidencijoj.

Susirinkimą pradėjo skyriaus 
pirmininkas K.Čiurinskas ir pa
siūlė išsirinkti piiminnką >usi- 
rnk mui pravesti, bet susirink- 
mas įgaliojo jį pati. Jis perskai
tė darbotvarkę, kuriai susirin
kimas pritarė.

Pirmin’nkas pranešė apie val
dybes nuveiktus darbus. Dau
giausia rūpesčių ir darbo parei
kalauja ruošiant gegužinę, kuri 
būna sėkminga ir pelninga. Du 
praėjusieji metai davė gerą pel
ną. Jis pastebėjo, kad šis sky
rius toje apylinkėje yra gausiau 

■sns narais ir stipriausias finansiš 
kai, bet nepagaili ir paaukotu 
ALTui ir parapijai paaukojo po 
50 dol. spaudai—130 doL, BAL- 
Fui — 25 dol., Cenltro valdybai 
paskyrė $263, ir -už užuojautą 
40 dol. Skyrius veikia jau ketu
ris metus ir turi 64 narius.

Sekretorė O. Jasėnienė per
skaitė praeitų metų, sklandžiai 
ir išsamiai parašytą, susirinkimo 
protokolą; susirinkimas proto
kolą priėmė be pastabų.

Kasininkas Kaltūnas perskai- šinga šeimininkė svečius vaišino

tė padarytas metų bėgy paja- 
mas ir išlaidas. Jis pranešė, kad 
dabar kasoje grynais pinigais 
yra 596.79 dol., nežiūrintį kad 
stambios sumos buvo paauko
tos spaudai 
ei joms.

Revizijos 
skaitė re v. 
kas Cyplys. 
patrikrino pajamas ir išlaidas 
kasos knygą ir kasą, ir rado, kad 
kasos knyga vedama tvarkin
gai.

Pagal darbotvarkę buvo val
dybos ir revizijos komisijos rin
kimai. Susrinkimas be diskusijų 
paliko darbščiąją valdybą ir re
vizijos komisiją ir toliau dar- 
buots. Palengvinti valdybai 
darbą, susirinkimas išrinko dar 
vieną valdybos narį Eug. Smil
ei.

Dabar valdybą sudaro septy
ni nariai.

Prieita prie klausimų ir su
manymų, 
svarstytas
Nutarta ir šįmet birželio mėnesį 
ruošti gegužinę, bet datą ir lai
ką nustatytys valdyba. Gegu
žinės metu bus ir loterija.

Po susirinkimo, maloni ir vai-

POVILAS DARGIS — STUMIA
MOJI S.L.A. JĖGA '

ir lietuvių organ za-

komisijos aktą per-
komisijos pirminin-

Revizijos komisija
pajamas

Be kitų klausimų 
gegužinės reikalas.

(Atkelta iš pirmo puslapio) 
viai turi visi dirbti kartu, bet 
vieni neprivalėtų primesti ki
tiems savo valios. Žmones rei
kia įtikimi, bet savo nuomonės 
laisviems žmonėms negalima 
primesti.

— Buvau Pittsburghe, — to-) 
liau tęsia Dargis, — jau buvau 
universitete, studijavau teisę. 
Teisės pagrindai buvo tie patys, 
kaip ir pas Boemerį, Biržišką ar 
Janulaitį, lai man buvo leng
viau. Jau universitete būdamas, 
šuorganizavom naują SLA kuo
pą. Susipažinau su įstatais, orga
nizaciniu darbu. O kai buvo su
organizuotas SLA seimas Chi- 
cagoje, tai ten ir nuvažiavau.?

Namai. žatni — P»rd«vlm«4 
UAL SSTATI FOR SALI REAL ISTATl FOR SALS 

--------- ;------ --—---------------— įM
PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 

IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAI&
DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į: / \ <

MUTUAL FEDERAL SAVINGS i
PETRAS KAZAXAUSKAS, Prezidentą, 

L212 W. Cermak Road Chicago, DI. Tel. 847-7747
nas. Diržą susiveržiau, bet jan 

'nebuvo daugiau kilpų. Pietums 
iibėgdavom j artimiausią alinę, 
kur galėjai už tą patį pirkimą ne 

, tik. alaus gerti, bet galėjai ir rie
bios. mėsos prisivalgyti. Atsime
nu, užkąsdavonie, ir vėl į audi
toriją, kur posėdžiai ėjo.

— Tas seimas buvo pavojin-— Dabar sunkūs laikai, bet i 
kelionės tada buvo dar sunkės- fias’ Tais Iaikais Susivienijime 
nes. Atsimenu, Chicagos konfe-
rencijon atvažiavau su dešimčia 
dolerių. Už dolerį tada daug ko 
galėjai nusipirkti, bet su 10 do
lerių važiuoti į Chicagą, tai la
bai jau maža suma.

— Buvau pirmame SLA sei
me, bet visą laiką buvau alka-

MIELAS LIETUVI, MIELA LIETUVE!
Vėl artėja diena, kada Tavo sąžinė turės laikyti egzaminą. 

Tu vėl būsi raginamas (—a) balsuoti frontininkų užvaldytoje 
organizacijoje — Lietuvių Bendruomenėje.

RIMTAI APSVARSTYK IR APSISPRĘSK.

1) Ar nori, kad Tavo balsas stiprintų VLIKo ir ALTos grio
vėjų užmačias? .V ■ L- ■ •

2) Ar manai, kad išeivijos veikloje nereikia pasidalinti 
darbo sritimis, o veikti ‘‘savarankiškai”, nežiūrint, ką kiti daro?

3) Ar pritari, kad visų patriotų lietuvių bendros organiza
cijos būtų perimtos Į vienos grupės “valdžią” ir naudojamos 
tos grupės siekiams vykdyti?

4) Ar manai, kad ALTos ir VLIKo finansinės paramos ma
žinimas yra mums naudingas? ’ ■

5) Ar tiki, kad sąžiningas Tavo balsas gali atsverti šim
tus “balsų”, atsiųstų pagal laikraščių skaitytojų, organizacijų 
ir telefono knygų sąrašus?

6) Ar pritari, kad jaunimas būtų mokomas iš okupantui 
palankių vadovėlių, lankytų Kapsuko kursus Vilniuje ir už
augtų pilnais okupanto pataikūnais?

7) Ar manai, kad Maskvos šūkis atskirti jaunimą nuo vy
resniųjų yra naudingas išeivijai ir visokeriopai remtinas?

8) Ar pritari, kad saujelė vienos grupės frontininkų turi 
teisę diktuoti visos išeivijos veiklai, o šimtai tūkstančių “liku
siųjų” turi klausyti jų komandos?

9) Ar tiki, kad šie rinkimai bus “demokratiškiausi iš pačių
demokratiškiausių” ir sukurs labiausiai demokratinę išeivijos 
santvarką? ‘ \ '

JEIGU Į VISUS ŠIUOS KLAUSIMUS GALI ATSAKYTI 
TRUMPU IR AIŠKIU “TAIP”, TAI NESVYRUODAMAS DA
LYVAUK IR BALSUOK GEGUŽĖS MĖN.' RINKIMUOSE.

JAV R. Liet. Bendruomenė

1 Susivienijimą pagrobti. Visko ne
reikia, bet liktai valdybą. Komu
nistai buvo vieningi, todėl ir su
sidarė pavojus.

I — Komunistu priešai pradėjo
me tartis, kas daryti. Sušaukėm

I vadinamus “kokusus”. Buvau ir 
j, aš pakviestas į vieną tokį “ko- 
[kusą”. Ėjo įvairiausios šnekos, 
bet negalėjo prieiti prie vienin
gu nutarimų. Paprašiau ir aš žo
džio. Pasakiau, kad komunistai 
gali laimėti, jeigu mes čia nesu
si tarsi m. Suvąžiavę parinkime 
tinkamus kandidatus ir už juos 
visi balsuokime. Ginčai ėjo apie 
iždininką. Jei komunistas taptų 
iždininku, tai būtų pavojus vi
siems. Iždininko pareigoms bu-

vo pasiūlytas Kazys Gugis. Ir jis 
buvo išrinktas. Mes laimėjom. |

Gugis visus “kdkusininkus” 
prisilaikiau prie sūrio ir ban- 
panoro pavaišinti. Pakvietė ir 
mane. Visi kalbėjo, džiaugėsi ir 
komentavo, kad laimėjo, o aš 
džiau paskutinę dieną badą nu
marinti.

— Tau, matyt, sūris labai pa
tinka, — priėjęs" tarė K. Gugis.

— Sūrį aš mėgstu, — paša- ■ 
kiau, bet pirma aš noriu kelių 
dienų badą numainti.’..

— Tai kodėl tu nesakei? Bū
tum kasdien pas mane užėjęs ir 
pavalgęs, — tarė Gugis, čia pat . 
turėjęs savo advokato ofisą ir 
butą.

Pas nepažįstamą žmogų nepa
togu eiti valgyti, bet tas seimas 
padarė mus gerais draugais. Su
sivienijime mudviem teko ilgus 
metus glaudžiai dirbti. Jis buvo 
geras žmogus. Gugis buvo SLA 
iždininku iki mirties, o aš jau 
važiuodavau į visus SLA seimus, 
o dabar noriu, kad šitas seimas 
būtų naudingas, — baigė Povi
las Dargis. Reporteris

Ir vėl pas gen, Petronį?
Romas Šileris, -neseniai baigęs 

Vasario 16 d, gimnaziją V. Vo
kietijoje ir tapęs nuolatiniu Chi
cagoje leidžiamo komunistinio 
laikraščio “yilnis” bendradar
bių, rašo:

; “Kaip ir \kasmet, šiais me
tais per velykas Vilniaus “Tė

viškės” draugijos kvietimu 
jaunimo' ir Vasario 16 gimna- 

' ' zijos mokinių grupė vykta į
; Lietuvą. Į .tą kelionę prisirašė•: 
dangau, negu ‘‘Tėviškės” ga- 

J H priimti. Paskutiniu metu, 
j ypač Amerikos dešiniųjų . lie

tuvių tarpe, vis buvo ir yra 
kalbama, beį .rašoma prieš to
kias kelionėj Bet tai nepavei
kia. Tik dar vienas grūdas kar 

L tumo'į žmones įmetamas. La- 
1' bai gražu, kad “Tėvškės” 
; draugija kasmet kviečia jau- 
Į nimą į Lietuvą. Tai daugeliui

i

pirmas žingsnis į tėvų ar pro- 
tėyų, žemę. Taip susidarė jau 
ne viena ilga draugystė su 
Lietuvos žmonėmis,”

" (Vilnis, 1982 m. balan. 1 d-)
Jei ši R. Šilerio žinia pasitvir

tintų, tai būtų didelė gėda, ne 
vien Vasario 16 d.gimnazijos va
dovybei, bet ir Lietuvių Ben
druomenės vadovams. Kaip pa
mename, paskutiniųjų metų lai 
kotarpy spaudoj pasipylus pro- i
testo laiškams dėl tokių gen. 5* 
Petronio globojamų kelionių ’Į 1 
ok. Lietuvą, gimnazijos vadovy-' . 
bė buvo pažadėjusi, jog tokių 
kelionių ateityje nebebus. . Ne
jaugi Vasario 16 d. gimnazijos 
direktorius būtų susirūpinu
siems išeivijos lietuviams me
lavęs?

BUTŲ NUOMAVIMAS
.< NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDDIO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE . -
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

— -----------

ŠIMAITIS REALTY
REZIDENCINIŲ IR P AJ AMINIŲ 

NAMŲ PARDAVIMAS.
INCOME TAX 

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

“LIUCIJA”
Miko Šileiklo 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

Avė.. Chicago. IL 60629. --

TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

išleista knyga su legališkomįs 
formomis-... j

Knyga su formomis gauna
ma Naujienų administracijoj*.

TRUMP’

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto Jolfistį.
Dirbu ir- užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI! '

4514 S. Talman Are. 
Tai. 927-3559

D fe ME S 1 O 
62-80 METŲ AMX VAIRUOTOJAI
Tiktii 5120 pusmečiui lutomobltio 
Liability apdraudimas“ pen^nlnr 

kims. Kreiptis:
A- LAURA t Tl f 

^5 So. ASHLAND AVI.
JeL 523-8Z75 tCi r

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

ArlVMAS/
Laikrodžiai ir branfenybfc 

Pardavimu Ir Taisymas 
MU West C9th Street V 
TeL REpublk 7-1W

’ V. ■- • • ■I

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS -

619 puslapių, kietų viršelių knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES

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

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

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

Prašome!
Pagal savo išgales aukoti TAUTOS FONDUI: savo uždavi
niams vykdyti, Lietuvos Laisvės Iždui — laisvajai Lietuvai 
padėti atsistatyti, • 6 kalbdmis ELTOS informacijoms leisti, 

radijo transliacijoms Į okupuotą Lietuvą finansuoti 
ir politiniams kaliniams gelbėti.

■Nepamirškite tain tikrą procentą.ir savo testamente įrašyti: 
Not-For Profit, Tax Exempt Corporation

Lithuanian National Foundation
P. O. Box 21073, Woodhaven, NY 11421

■—S.L. A. 134-tos Moterų kuo
pos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, gegužės 8 d., 12 va!., Chica
go Savings bendrovės patalpose, 
6201 S. Western Ave., Chicagoje. 
Visos narės kviečiamos daly
vauti. Valdyba

— Chicagos Lietusių Taryba 
šaukia metinę darbo konferen
ciją, kuri įvyks š. m. gegužės 
mėn. 16 d. 2 vai. popiet Chica
goje, Lietuvių Tautiniuose Na
muose, 6422 So’. Kedzie Avenue. 
Lietuvių organizacijos ir visuo
menė kviečiamos gausiai joje 
dalyvauti, i Sekr.

/—'■■■■■ ■ i" j ■ j

Siuntiniai 4 Li,etuy<'J 
ir kitus kraštus

F. NEDAS. 4059 Archer Avtftoc, 

Chlc«9O, HU M632. T«L YA 7-59M

M. ŠIMKUS
r ;; • Notary Public •

INCOME TAX SERVICE . "
4259 $. Maplewood, TeL 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra ■ 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Zxpoti*. Auent
12MW W. 95th St

u mmiiiiiiiiiinr

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
S10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

40642, - 424-4654
far'n f*re and Casual :

GINTARAS P. ČKPtNAS 
Darbo valaador noo 9 rak ryb

JAU BAIGIAMA SPAUSDINTI
J. KLAŲSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NŲSIBASTYMAI

TAI YRA BLOGIAU
— Kas yra blogiausia, kada 

mes meluojame?
— Blogausia yra, kada sugau

na bemeluojant.

Ir pašai auritarima.
TO. 776-5162 arba 776-51P
' W4J We*t «3rd Street

Ckleaca, UI- 60629

102 pusi. Minkšti viršeliai. Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštu — $1.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
*’ LITERATŪROS DRAUGIJA.

; > Knygą galima gauti pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

Al 1 '* ' T ’

Mr. K. Januta,
2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

world on fire

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.^

TG ‘t *oa«>[tn — « Wednesday. May 5. 19&A
'•' a* i




