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apžiūrėti ma 
bet jokių žy 
dingusius ki

Demokratai pasiūlė sudaryti^ 
8.5 bilijono dolerių fondą, kuris 
turėtų padėti taupymo bendro
vėms, baigiančioms naudoti savo 
atsargos fondus. Atstovų Rūmai 
tokj įstatymo' projektą gali pri
imti, bet nežinia, ar prezidentas 
Reaganas norės šitokiu būdu pa
dėti taupymo bendrovėms.

Britai, ketvirtadienį pranešę Jungtinių Tautų gen. sekretoriui, kad pasi
tarimai su Argentinos generolais nutraukti, įsakė savo karo laivams pri 
plaukti prie Stanley srities ir apšaudyti argentiniečiij laikomas pozicijas

KINIJOS IR INDIJOS ATSTO 
VAI VĖL SUSIRINKS

KETURIOLIKA BRITŲ ŽUVO 
PRIE FALKLAND SALŲ

— Donijos pakraštyje susidū 
rė Sovietų ir lenkų laivai. Ne 
laimė įvyko' Oresmud sąsiauryje

NAUJAS ALTO TARY
BOS NARYS

SKAIDRĖS APIE SIBIRO 
’* TREMTINIUS

— Kremlius1 siekia pagerinti 
santykius su Kinija.

— N. Zelandija penktadieni 
pasiūlė britams paskolinti laivus 
Falkland salų kovai.

— Argentinos užsienio reika
lų ministeris N. Costa Mendez 
nustebo, kaip britai galėjo nu
traukti pasitarimus. Jis sako, 
kad dar reikėjo apsvarstyti nau
ją Peru respublikos vyriausybės 
pasiūlymą.

— Penktadienį aukso un 
kainavo $342.

JungtiuiuTairtį patarėją Carl 
Garsham. Ta proga suruoštuose 
pietuose jis- papasakojo apie 
JAV delegacijos rūpestingas pa
stangas Juiiglinėse Tautose ir 
sutinkamus sunkumus:

G' Garsham rodo daug prie
lankumo lietuviams. Jis net vie
noje ' savo kalboje Jungtinėse 
Tautose pabrėžtinai gynė Pabal- 
tijo valstybių laisvę, šiame po
būvyje' ALTui atstovavęs kūn. 
J. Prunškis /turėjo 'progoš su C. 
Garsliam prisiminti,. Lietuvos 
reikalus. ,

fyžusios sumažinti sienų saugo- 
Tada jie nutarė jimą, bet užtat tos sienos privalo 

būti tiksliai nustatytos.

Firma sutiko gynybą vykdyti 
nemokamai, tam reikalui pasky
rusi advokatus F. Bartlit, D. 
Springer, T. Kuhn ir Ph. Beck. 
Vienas iš tų advokatų buvo atsi
lankęs j ALTo įstaigą, ir jo kvie
čiamas kun. J. Prunskis sutiko 
būti gynybos liudininku.

susivaldyti, kai geriausieji jo
sios jaunatvės draugai ir arti
miausieji giminės susirinko ties 
Casertos kalėjimu ir pradėjo 
dainuoti liūdniausias jaunatvės 
dainas.

Artistė, grįžusi į Napolį, kiek
vienais metais apdalindavo įvai
riausiomis dovanomis visus sa
vo giminės; artimuosius drau
gus ir pažįstamus. Josios grįži
mai į Napolį būdavo didžiausia 
visiems šventė. Kiekvienas gau
davo iš jo's ne paprastą josios 
fotografiją, bet vertingų drabu
žiu, batu ir net žibučiu.

Artistė Loren turėdavo pini
gų. Paskutiniais metais ji už
dirbdavo po 100 tūkstančių do
lerių į melus. Tūkstantis dole
rių jai nieko' nereiškė. Pinigų ji 
nemėtydavo, bet ji mėgdavo sa
vo artimuosius apdovanoti ver
tingesnėmis dovanomis.

Sofijos pinigus tvarko 
Carlo Ponti

— Britai atmetė visas Argčh- 
,finos valdžios atstovų pastangas 
tęsti pasitarimus ir pradėjo 
apšaudyti - argentiniečių karo 
centrus, Stanley uostamiestyje.

nesikišti 
teikalus. 
išleidžia 
saugoti, 

reikalo- nukcn-

RYŠIAI SU JUNGT. TAUTŲ 
ATSTOVYBĖS PATARĖJU

ZhkągpjeVĮ įveikia Junlginiy 
Tautu ^darbams .remti -sąjunga, 
kuri buvo iš Vašingtono, atsi-

JAV Lietuvių Respublikonų 
Federacija, vieton pasitraukusio 
Alekso Jankūnd, į Amerikos Lie
tuvių Tarybą paskyrė Juozą bu
laitį-. Į ALT Valdybą įeina Jo
nas Talandis.

(ALTo Informacijos)

Artėjant didžiųjų trėmimų mi
nėjimams^ Amerikos Lietuvių 
Taryba paruošė.rinkinį skaidrių 
apie' Sibiro tremtinius. Skaidres 
galima skolintis, kreipiantis 
ALTo adresu: 2606 West 63rd 
Street, Chicago, IL 60629.

• Studentė • Daiva Baršketytė 
yra Ameriks Lietuvių Tarybos 
priimta vasaros darbui Jungti- 
tiniame pabaltiečių kc’mitete 
Vašingtone, kaip tos įstaigos in
terne. Savo tarnybą pradės bir
želio 7 d. šešias savaites dirbs 
Vašingtone, o dvi — ALTo cent
re Čikagoje. Lietuvos ir apskri
tai pabaltiečių reikalus kelda
ma, _ji lankysis Vašingtono 
įstaigose ir pratinsis bendrai 
dirbti su latviais ir estais, besie
kiant pavergtoms tėvų žemėms 
laisvės, i .

p. Baršketytės "tarnybą finan
suoja ALTas. D: Baršketytė yra 
baigusi Dė Paul universitetą, 
pasižymi, vįsuę’meniue veikla 
skautuose ir ateitininkuose ir 
yra lituanistinės mokyklos mo
kytoja.

STUDENTĖS VASAROS DARBAS 
LIETUVAI

Sofija* sutiko, het dabar gaili
si. Ji nebūtų tiek pinigų uždir
busi, ji būtų mokesčius sumokė
jusi ir laisvai į Italiją įvaziavij 
si. Ji būtų mokesčius sumokė
jusi ir
ji nepaklausė. Josios vyras Carlo 
Pon Ii butų turėjęs dar daugiau 
mokėtų jeigu būtų nutaręs įva
žiuoti j Italiją.

Kai prie Casertds kalėjimo 
suėjo keli šimtai josios draugų 
ir pradėjo "Napolio karalienei? 
dainuoti specialiai sukurtas dai
nas, ji apsiverkė ir pradėjo Sauk
ti, kad ją išleistų. Nieko tas ne-

Indija norėtų 
sienas Kašmire.

Abi valstybės nutarė 
su Indijos atstovais ir pasitari- į kitų valstybių vidaus 
mus pradėj dpraeitą sekmadie- Dabar abi valstybės 
nį o penkiadienį baigė posė-1 dideles sumas sienoms 
džius. j Dažnai be jok

Susirinkusieji nieko nenutarė, ? čia abiejų valstijų gyventojai, 
bet abi pusės sutiko dar kartą priartėję prie stropiai saugojamų 
susirinkti. Dabar paaiškėjo, kad sienų. Dabar abi pusės yra pasi- 
jie vieną kartą jau buvo susi 
rinkę Pekine 
pasitarimus tęsti Indijoje.

- - Argentinos admirolas I. 
Anaya šiomis dienomis buvo 
slapiai atskridęs į Falkland salas 
ir tarėsi su gen. Menendez.

TEISIŲ FIRMA GINA 
f i LIETUVĮ

Viena stipriausių Čikagoj tei
sių firmų — Kirkland & Ellis, 
teisėjui pasiūlius, sutiko ginti 
L. Kairį, be deramo pagrindo 
Specialių investigacijų įstaigos 
kaltinamą ryšium su nacių vyk
dytu "Holocaust” centro Euro
poje.

PREMJERĖ THATCHER ĮSAKE KELTIS Į SALAS 
IR NUGINKLUOTI ĮSIBROVUSIUS ARGENTINIEčIUS

gyti, kur Argentinos karo laivai 
ir aviacija traukia savo jėgas.

Paaiškėjo, kad britų ‘malūn
sparnis sudužo 12 mylių atstū
mėję nuo Punta Arenas aerodro
mo, esančio Čilėje. Čilės pakraš
čių sargai rado malūnsparnio 
laužą, be! jame rado tiktai tris 
lavonus. Tuo tarpu britų kariuo
menės vadovybė žino, kad ma
lūnsparnyje buvo šeši kariai. 
Gal jie iššoko parašiutais, kai 
malūnsparnis nepajėgė atsispirti 
audroms.

Čilės vyriausybė hido britų am
basados atstovui 
lūnsparn;o laužą, 
mių nerado apie 
tus tris karius.

NEW YORK, N.Y. — Argen
tinos užsienio reikalų ministeris 
X. Cosla Mendez, patyręs, kad 
Juntginių Tautų sekretorius Ja
vier Perez de Cuellar baigė sa
vo misiją, visai nenusiminė. Jis 

-paskelbė, kad yra kitas Piru res
publikos vyriausylyė^ planas 
pasitarimams tęsti. Užsienio rei
kalų ministeris žino, kad Peru 
respublikos planui pritaria Ve
nezuela ir Kolumbija, todėl bri
tų vyriausybė negalėsianti atsi
sakyti nors jį svarstyti.

Per šešias dienas abi pu«ės iš
dėstė savo pretenzijas sienoms 
išlyginti. Paaiškėjo, kad Kinija 
nori išlyginti sieną Ladacho sri- 

išlyginti
KALENDORIUS

Gegužės 22: Rita, Aldona, 
Rimtenis, Gužinė, Elgi.% Vid- 
minė.

Gegužės 23: Jonas Ro% Ky
mantas, Tautvyda, Linas, Obe
lė, Vilbnrtas.

Gegužės 24: Algirdas, Gruby- 
tė, Šventaragis, Daga, Vil
mantas.

c Saulė teka 5:25, leidžiasi 8:10
l Oras debesuotas, lis.

sigailėjimo prašymą.
Sofija Išsikalbėjo su kalėjime 

laikomais kitais kailiniais, pa
tyrė, kad ir dauguma jų kalėji- 
man pateko dėl mažos klaidos, 
bst jie.yra pasiryžę pakentėti ir 
atlikti savo bausmę. Tuo tarpu 
Sofija nori tuojau išeiti, nes jos 
klaida buvo kitokia. Jeigu vyras 
nebūtų pataręs nemokėti mokes
čių, tai ji pinigus būtų sumokė
jusi ir už grotų neatsidūrusi.

Carlo' Ponti patarė jai mokes
čių nemokėti ir Italijon neva
žiuoti, bet ji nepaklausė. Ji no
rėjo savuosius pamatyti. Ji ma
nė ,kad jos nepastebės, kaip ne
pastebi tūkstančių, bet jai visą 
kelionę sugadino šveicarų laik
raštininkai, ją užkalbinę Šveica
rijos aerodrome. Italų policijai 
to tereikėjo. Vo’s ji nusileido Ro- Į 
moję, tuojau priėjo policinin
kas ir patarė jai žingsniuoti 
kartu.

Sekretorius Hąig plačiai iš
sikalbėjo su Rurtfpos Bend 
rosios rinkos valstybių at
stovais įvairiais prekybos 

reikalais.

Policija buvo pasiryžusi 
30 dienų palaikyti Romoje, 
pastebėjo, kad turės bėdos, 
mos laikraštininkai ir politikai 
norės su ja pasikalbėti. Ją išve
žė į Casertą, tikėdamiesi, kad 
mažame Napolio. miestelyje nie
kas jos nepastebės, ramiai 30 
dienų praleis ir galės tyliai išva
žiuoti. Bet ir čia policija klydo. 
Prie Casertos kalėjimo susirin
ko žymiai daugiau žmonių, ne- 

ministeris tikėjosi.

britai, ilgus metus naudoję vieno aukšto autobusus, 
laba r jau stato’ dviejų aukštų autobusus, kai reikia 
vežti žmones didelio judėjimo plačiomis gatvėmis^

LONDONAS, Anglija - Prem
jerė Margaret Thatcher, gavusi 
Jungtinių Tautų generalinio 
sekretoriaus Perez de Cuellar 
pranešimą, kad jis baigia savo 
pastangas taikiu būdu išspręsti 
Falkland salų konfliktą, sušau
kė kabineto posėdį ir dar ketvir
tadienio popietę įsakė britų karo 
vadovybei kelti karius į Falkland 
salas ir nuginkluoti ten įsibrovu 
sius Argentinos karius.

Gynybos ministeris John Not! 
tuojau įsakė prie Falkland salų 

’ esančioms britų karo jėgoms 
j keltis į salas ir nuginkluoti ar- 
gentiniečius.

Į Antras ministerio Nott prane
šimas sakė, kad britų karo lai- 

įvai ir aviacija apšaudė karo 
centrus Falkland salose ir pra-; 
nešė apie pirmąją nelaimę. Ka
rių iškėlimo metu vienas mari
nas žuvo. Jo lavonas buvo rastas 

. vandenyje ir Jštrauktas. Falk-_ 
land-salas^pjaką .stiprūs vėjai ir 
.bangoj pirmieji britų kariai, 
susodinti į 'laivus, sėkmingai 
pasiekė salų krantus ir išlipo 
sausumoje.

-Trylika, britų marinų nepasie
lki šio meto negrąžino 2^100 kė^krantjj^Manoma, kad jie ga

lėjo žūti; bet tuo tarpu dar lau
kiama sekančių pranešimų. Ga
limas daiktas, kad jie galėjo žūti 
audringoje, jūroje, bet jie taip 
pat galėjo būti nunešti toliau ir 
nu traukti, ryšius su savo vado
vybe.

Dar vienas pranešimas sako, 
kad didieji britų karo laivai ap
šaudė argentiniečių pozicijas 
Stanley uosto srityje ir kitose 
salų vieto’se, bet iki šio meto ne
buvo jokios Argentinos kariuo
menės vadovybės kontratakos.

Dar vienas gynybos ministe
rijos pranešimas sako, kad Ug- 
nieį Žemėje sudužo vienas britų 
malūnsparnis, išsiųstas apsižval-

DAKTARAI PINIGUS 
LUPA/BET NEMOKA

WASHINGTON, D.C. — Di 
dokas skaičius Amerikos gydy
tojų atsižiūri į ligonį ir didelių 
sumų iš jo nereikalauja, bet yra 

[ ir tokių, kurie nuo Jigoni^, lupa 
[Taftai dideles s’uinas, bet patS’s 
. nenori savo’ skolų mokėti.

Dabar paaiškėjo, kad vienas 
gydytojas iš valdžios paėmė 
$135,000 už ligonių gydymą, bet 
jis, pats, gavęs tokią didelę sič 
mą 
dol .padarytos skolos.

Sen. Charles Percy, tyrinėjąs 
valstybės finansinius reikalus, 
išaiškino, kad jam žinomas gy- 

| dytejas kiekvienais metais už- 
I dirbo po šimtą tūkstančių dole- 
t rių ar daugiau, o valdžiai nesu- 
i moka padarytos, palyginamai, 
’ nedidelės skolos.

Studentai, besimokvdami me
dicinos, skolinosi pinigų moks
lui eiti. Dabar, studijas baigę, 
uždirba šimtus tūkstančių, bet 
savo skolų nesumoka. Howard 
medicinos mokykloje yra 582 
studentai, kurie skolingi 535,000 
dol., bet nemoka. Senatorius C. 
Percy atsisakė skelbti skolų ne
sumokėjusių daktarų pavardes, 
bet jis gali tai padaryti, jeigu 

jų jie nesusipras.

NEW DELHI, Indija. — Kini
jos ir Indijos atstovai šešias die 
nas tarėsi sienų klausimu, bet j lyje 
iki šio meto nieko nenutarė. At- 

dar pinigų turėjusi, bet važiavę Kinijos atstovai susitiko

GRAŽIAUSIOJI ITALIJOS ARTISTĖ NEGALI SUPRASTI.
KAIP GALĖJO PASODINTI JĄ UŽGROTŲ .

CAŠERTAį Italija. — Kiną padėjo. Sargai jos neišleido, bst 
S<Sfijavtoren negalėjo) patarė-’para^St prezidentui -pa-t

r>agr'

Visa Sofijos LoY^b nelaimė, 
kad artistės pinigus tvarko jo
sios vyras Carlo Ponti. Jis yra 
filmų direktorius. Iš paprastos 
artistės, Carlo Ponti Sofiją pada
rė pačia gabiausia artiste. Bemo
kydamas artistę, kaip vaidinti, 
jis ją pamilo ir vedė. Tai dar ne
būtų taip blogai. Reikalai susi
pynė, kai ji savo direktorių pa
milo. Jis, prieš vesdamas Sofiją, 
gavo iš jos pažadą, jog ji leis jatn j gu 
visus piniginius reikalus tvar 
kyti
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WASfflNGTON, D.C. — Pra
eitą ketvirtadienį, ’ besvarstyda
mi biudžeto reikalus ir prezi
dento Rragano planus biudžetui 
karpyti, komiteto -nariai siūlė 
priimti įstatyniį, kuris_ padėtu 
n usigyvenusioms Amerikoj tau- 
pynio benkirovėfnS/ "

Dideles. - atsargas turėjusios 
taupymo' bendrovės pajėgia išsi
laikyti- šiame sunkiame ekono- 
mijos laikcttarpyje, bet daugelis 
silpnęshj -..iė^droviu : buyer - pri
verstos įūžšidaryti arba susijung
ti sū: ^galingesnėmis’. Chicago j e 
lietuviai turėjo 8 pavyzdingas 
tau bendroves; Abet < šian
dien sūprjąi aii^ ^kojį^stpyinčiu 
skaiėiĮ^'-įja^iįė 't(dc%,L didelis. 
Taupyto^p-.^kiūsiėjL ’pinigus 
taupyino bendrovėje,* pinigus in- 
vest&yo į bankus/, mokančius di
delius dividendus. ‘ '

f
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(Bus daugiau)

mario.apskaičiavimu., ne daugiau 
•kaip ,.60‘ doleriu Jokio ginčo dėl 
patasiyrno nekilo, it tuoj buvau 
pasiųstas. į .vieną j__ ________

taisymo vietovę; kurion . nuvy-

! Bene prieš porą mėnesių,- • be- 
> skaitydamas “U. S. News i 
,WorId Report” savaitinį žurna- 
\ lą, užkhuvai už gana ilgoko -fei- 
’ siniai&j klausimais straipsnio,kur 
f radau daug žinių apie Ameri- 
! kos' teismus, teisėjus ir advo- 
j katus. Kai kurie ten išvardinti 
skaičiai mane suįdomino, nes ir

Prieš keletą^metų važiuojant 
Halstęd '.gsitvėį;netoli • skersinės 
22itros gat5:ėsj*is.:pušgatvės; :Įsį

dešimtmečio jubiliejų, kai 
r aukos būdą prieš paver

gimą, Kaune susidegino jaunuolis moksleivis Romas Ka
lanta. Romas nėra atsitiktinis ir anaiptol ne vienintelis 
atvejis naujausioje mūsų istorijoje.

Pranešimo tikslas nušviesti šio naujo geliančiai 
Į skausmingo reiškinio esmę, atsiradimo priežastis ir tar- 
1-pusavio ryšius visų pastangų ir aukų, sudėtų ant Tėvynės

BYLŲ MARINAVIMAS 
TEISMUOSE

rni nė tik vairavimo pažymėji
mo atėmimu, bet ir didelėmis 
bausmėmis nukentėjusio nau-

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui

Dr. Kazys Ėringis
Šiandien mes švenčiame didelę, paženklintą liūdesiu 

ryžtu lietuvių tautos šventę - 
pasirinkęs ypatingą protesto 
girną, :

.Pyktelėjau ir v aš:' Susiradęs 
telefonų knygelėje jau ,kurį lai
ką / mano pažįstamo ’’ senesnės 
ateivių kartos advokato Zalato
riaus telefoną ir jam paskambi
nęs viską išpasakojau. Deja, ad- 
.vpkataš Zalatorius; amžiaus ir 
ligos -spaudžiamas; ką ntors man 
padėti" jau nepajėgė, . bet užtai 
j iš man. parekomendavo “dypu- 
kfi” 'kartos, advokatą Povilą 
Žuifibakį, pabrėždamas, lead ana 
sa: gerokai apsukrus Ir neblogai 
žinąs Amerikos , tėįsmų užkuli
sius. ' " ;

Kitą dieną visą mano “nelai
mę” jėų žinojo; -ir dykupiškas 
ądyokątaš," kuris per. dvi savai
tes viską taip sutvarkė, kad. tu- 
t»jau jš ko apmokėti ne tik 
sunkvržirnio padarytos žalos pa
taisymą. bet iri mitrai nudažyto 
viso aūtompbiTkTš^ą. „Tunai pa- 
sn&yti. k^d SahlĄįėk ant “po 
rds bakaMr aisute”. ■'.'*•

aukų kapinyne ir šaukiasi Pasaulio užtarimo, Europos 
ir Jungtinių Tautų sprendimo.

Ugnis senovinėje lietuvių religijoje turėjo keleriopą 
simbolinę ir rutualinę reikšmę. Amžinosios Ugnies kultas 
visiems yra žinomas. Gyvybės Aukos ugnyje, kultas sutin
kamas žilos senovės lietuvių legendosę^ųnos gal remiasi, 
ir žiauria tikrove. Plačiai žinoiųąs lietuvių istorijoje yra 
žūtbūtinių kovų epilogas, kai išsekintas ir pralaimėjęs 
mūšį su kryžiuočiais, Pilėnų valdovas Ąlą^-gįns pilies 
kieme viską sudegino ir nutaręs gyvas nepasiduoti prie
šui pat su šeima ir palyda susidegino. Tai taip pat žiauri, 
tačiau, herojinė kovų etika, nes nuožmus ir negarbingas 
priešas ir šiais laikais nevisaclos ima belaisvius. Tuo tarpu 
asmenybės susideginimas, susinaikinimas arba pasmer
kimas mirtinam pavojui, siekiant aiškaus politinio tikslo, 
yra naujas lietuvių etikos reiškinys pavergtoje tėvynėje. 
Jis atsirado tada, kai dėl vergijos žiaurumo ir rafinuo
tumo visiškas aukos ir aukojimosi beprasmiškumas įgavo 
aiškią prasmę. Tiesa, tokių pasiaukojimų, beje tik akty
vių kautynių atvejų, mes žimone japonų etikoje.

Antrajame Pasauliniame Kare Japonijos karinėse oro 
pajėgose buvo mirtininkų daliniai, kurių lakūnai buvo 
skirti įvykdyti vieną vienintelį kovos uždavinį ir besąly
giškai žūti. Tai specialių lėktuvu-sviedinių pilotai, taip 
vadinami kamikadzės, pasiryžę mirti už imperatorių be 
jokių-išlygų. Tai kova pagal žiaurų ir beatodairišką ka
rinį statutą, sunkiai suvokiamą ir pateisinamą kitose 
pasaulio valstybių armijose. Bet pagal negailestingą 
karinę logiką, kai nbėra kam išnešti iš kovos lauko daly
vavusių kautynėse pulkų vėliavas, kamikadzių dalia leng
viau suprantama, nors vargiai pateisinama.

Pabaltijo valstybių suvereniteto sunaikinimas ir šio 
regiono tautų pavergimas neturi sau lygių Antrojo Pa-

in^ri ericjų

ten buvo užvesta mano advoka
to už manęs eismo nelaimėje su
žalojimą, marinavusi be jokio 
sprendimo net ketveris me
tus.

Jųr^linėse Amerikos Valsty
bę^ šiandien yra net virš 550,- 
000 praktikuojančių advokatų. 
Prie universitetu esą 175 teisės 
mokyklos, į kurias priiminėja- 

. mi -studentai, berods, - tik -‘kitą 
mokslo šaka universitetuose

atrodo, atsisakiau savo neblogai 
atrodantį automol^Į/ ten. dviem 
dienom .palikti. •
' Ąrit rytojaus j paskambinau 
?sunkyežĮmio kompanijai' ir aiš
kiai pasakiau, kad ta jųjąutomo- 
bilių taisymo verslovė nepasiti
kiu ir aš porin'savo Automobilį 
taisyti toj verslovėje, kuri man 
atrodys tokiam darbui tinkanti* 

: Reikalų vedėjas užsigavo ir; pa
sakęs. kad' mari jiš nieko nemo
kėsiąs, pakabino, telefono iriu-

tatai visiems žinomi, neužmirštami. Neįmanoma užmiršti 
del kokių kėslų dauguma mažų ir didelių Vakarų Euro
pos valstybių buvo hitlerinės Vokietijos okupuotos. To
lygų agresijos aktą Rytų Europoje įvykdė Sovietų Są
junga, užpuldama 1939 m. Lenkiją ir Suomiją, atplėšdama 
1940 m. nuo Rumunijos teritorijos dalį — Moldaviją ir 
1940 m. birželio 15 d. okupuodama Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Agresijos prieš Lenkiją, Suomiją ir Rumuniją 
reszultatai kraupūs, bet vienok jie neprilygsta savo žiau
rumu ir tautų išniekinimu, kurie ištiko Lietuvą, Latviją

■Toks adviakiįaį, į )cprimes daž
nai rpatome televizijoš
šeį būva labai -ptodšuš Į prievar
tautoją; o ne- f etsnjrgynėją..

; ADVOKATAS'POVILAS
nią dalyvauti" Bendruomenės 
rn^dnhiosėi jiioš pristato .kaip 
kokį nepaprasta įvykį, “u»i 
kuiną’’, pirmą po... 1926 m. 
gegužės 8-10 dienomis įvykusių 
IlI-įjo Lietuvos šeinio rinkimų! 
Su dabartiniais rinkiniais, aiš
ku negali susilyginti | akie šio 
krašto rinkimai. Girdi : ' ;

kartaisį.-ksi tuo. tarpu kitose šalyse 2 jų 
TjesįogĮ-tėnkii keiisAart .daugiau/dBė -to. 

kur, pagaiiąuj-yra gaųa-.dąug:. rie^ę ;baigusių, 
V ' - 1 1 hune advofcito- ^praktika' * nesi

verčia. nes kaidkųiienis jš jų'. ta 
profesija-, rfeapstmoka,'.kai. heųž-

Gegužinės pradžia 12 vai., 
bet kokiam orui esant. Sve
čiai bus vaišinami apylinkės 

ponių gamintais valgiais, py
ragais ir kava. Veiks “mink
štų”- gėrimų baras: alus, vy
nas ir t.p. Auka $6.00.
Kaip daugumas narių 
žino, mūsų gegužinė bus 
kariniame pastate, . . . 
riame nuo 12 vai. iki 5 vai. 
p.p. bus galima balsuoti už 
kandidatus į X-tą LB Tarybą 
ir Vl-tą PLB Seimą.”

Ir iš kitos pusės žiūrint, to
kie rinkiniai iš tikro yra uni
kumas. N. Lietuvoje buvo — 
ir Amerikoje dar yra — rin
kimų dienomis draudžiama 
pardavinėti ‘kietus’ ir “minkš
tus” gėrimus, kad partijos ne
patrauktų sau rinkėjų. Kadan
gi mūsų rinkimuose partijos 
nefigūrūoja, niekam neaišku, 
kuo vienas kandidatas skiriasi 
nuo kito ir ką jie darys iš
rinkti - reikia rinkėjus ‘minkš
tais gėrimais ir vaišėms vilioti, 
kad iš viso kas nors už ka bal
suotų. Kuo tai skiriasi nuo ‘ma
šinų politikos’ — neaišku. Ar
čiausiai prie tiesos gali būti 
AKIRAČIŲ bendradarbis A. 
Vaškelis, kuris rašydamas apie 
premijų skirstymą taip pa
baigia:

. tuo tarpu viskas tėra 
•vien sendraugių enterprise.’

- ’ ’ . ' — vm
'• ;; . >Is Dirvos)

And thaVi wbepi UA - . • 
SrriBgs Bond) ocoe.in.Bw 
them, through bank- Or" 
iMcMrtM pw V ’> 
rigs 3»fcr tbr PryroU Stv- 
ina vhesv ha ♦orfaL ■ 
.That way. nirilrywt’r*. 
raėeting the day-today «- " 
perwea. you’ll SŽHI be bufldW 
a more *ecnre kaure £or y<xw.

-
WS. Semnc* Bdnck. Fat 

ready 
a food burgaiiv u ‘..

tins tftb Am ’•**5. -
■W’A hf*

X FUN NEV KOOL-AID’ RECIPE

Cfrtf* Hot* ond SM^Of in wcM 4Br to ItoflL 
Sanios otost or ch<ar>d tor btofoco aorw^g Mokes 1 cop

.ipi^teUu.ose.
■fair yiri daug'rarneshis jr ‘mažiau 
sudętmgęsniš gyyrėniriia s/, ‘'Taip. 
:gy venirntri susiklosčius,. proyin- 

dides- 
Jiiusurri estus: geresnių pragyve- 
nimo sąlygų ten ieškodami..

Man atrodo, kad' * genu teisi’ 
anojo?' ' automobilio'! riinku būti neužtenka vien tik 'sa 

?1 lies įstatymus žinoti. Geras : ad-, 
vokalas kartu’ .turi būti ir riebio- 

4 gas psichologas, ir sąžiningas^ ir- 
; „ atsargus su. savo žodžiais, bei -ša- 
,. vo gestais^ kai nori ką nrirs'feik- 

-širiingo, tiek iš ketinamojo,'.ar
ką tiek iš liudihinko.;. išgauti.

ižalųjo mana’, automobilio pryša- 
kį. -Reikėjo ^ųWs.>poiicijosJkąd 
būtų
jų prasižengėm'v. prieš judėjimo 
taisykles. Sunkyežiiriio vairuo-
V* V. -A ’ r y / į*' tpjas, gavo poličijos'.baudos or

derį, o ąš pasižymėjęs sunkvę- 
'žimio- kampabijosį adresąrpo km 
rįo laiko
ją; ir papratau '.apmokėti , man- 
padaryta žaaą,-kmri;buvo .verta

Visiem- yra žinoma, kad 
Amerikos teismais kažkas 
tv£’4 Notrko nei skaityti, 
nei girdėti, kad bent kurioje kr, 
toje valstybėje, nežiūrint kurui-, 
me kontinente ji bebūtų, tiek 
dupg ir taip ilgai rastųsi teis*: 
muc neis spręstų bvlų, kiek jų; 
randasi Amerika teismuose. Im’ 
fame, Pa'1 :r dviejų garsiųjų žu-j 
drkų — Spack ir Gasy bylas, ku*t 
rios,atrodo.teismuoses tiesiog už-? 
marinuotos, o patys masiniai žu- 
difcai Amerikos prabangiuose ka 
Įėjimuose puikiausiai sau gyve- 
na.Kažkada girdėjau, kad Spack 
rašąs atsiminimus, kaip jis as
tuonias ligoninės, patarnautojas 
(nurses) nužudęs, kuriuos užsa
kė parašyti sensacijų iešką kny-. 
gų leidėjai.

Ne kitaip yra ir su eismo bei 
judėjimo bylomfc. kurios spren-i 
džiamos taip vadinamame Trafj 
ffic Court. Jei byla tik kiek su- į 
dėtingesnė, ji teisriiLHTse .rūdyjal bai^ę'JNei vienoj pasaulio valsty- 
ne vieną, ne du ir he tris, me- į bėję nėra tiekt daug advokatų, 
tu s, bet kurkas ilgiąųTęisinąmaši.| kaip 'Amerikoje, lyginant ‘ -pagal 
kad teismai perkrauti' eismo ne| valstybėje esamus gyventojus, 
laimių bylomis ir trūkumu tek į Ademim prakįikUv.var^iam ad 
sėjų. Bylinėtojai. skundžiasi ad'|’-vbkatxirztėrika;yp^ 400; ąsmenų, 
vbkatų nerangumu,. < 
net ir nesąžiningumu 
sunku pasakyti 
šuva pakastas.

Iš salies stebint amerikietis 
ką visuomenę, tektų- pasakyti 
sakomybės už eismo ir susisieki- r dirbama'JnėV v^firaoypf^jrve- 
rno bylomis teismų -už vertimą? L irimo išlaidomsapmokėti/: T>Až- 
Neduuk Dieve, /ei vįęnas auto- jmfauskii* toki ,‘reu 
mobilio vairuotojas -tik; šiek tiek 4 ko . mažesniuose 
kad ir ji turėtų prisiimti’dalį at- 
palietė kito automobilio šoną, 
tai paliestojo automobilio vai
ruotojas^ nors jąriį ir pažadama t-cijų ad^odkatai 'keliasi 
jo automobilio pataisymo Išlai
das apmokėti, tuoj -pradeda dę* 
jiibti,.kad jis. labai sukrėstas, p? 
reikalauja 
apdraudos pažv'męjimo ir, jį ga
vęs, skuba pas savąjį advokatą.
J ei apdrauda stiproka, ‘ arba vai* 
rauto jas pasiturįs, bylai, užvesti 
pagrindo užtenka. > . . .

Visai kas kita* su,, neapdairiais 
arba išgėrusiais automobilių vai

IŠ KITOS PUSĖS
“Atvažiavus į Ameriką teko 
susipažinti ir su šio krašto 
‘ina žinos politikos’ sistema, 
plačiai paplitusia savivaldy
bėse, unijose ir senųjų lietu
vių išeivių organizacijose 

(kaip rinksi, kaip nerinksi, 
SLA prezidentu visvien P. P. 
Dargį išrinksi). ..

Lyg tyčia, tą pačią dieną — 
kaip Akiračius — gavau ir 
vietinės Bendruomenės apylin
kės laišką, kviečiantį dalyvauti 
gegužinėje. Laiškas tinkamoje 

automobilių į šviesoje paryškina tą “uniku-
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“JONINIŲ” ŠVENTĖ HUETTENFELDE
. , ” . * - — _ ? v I

Tenykštė Gimnazija dar puo- linkai tuo metu apsaugodavo, 
selėja savo tautiškumą ir tauti- bręstančius vaisius nuo kenkėjų 
nius papročius. 'b, vabzdžių Mt kitokių negandų.] 

Hue.tėnfeM T.ietuvių tautos | Pelenus saugiai išbarstydavo po 
charakteringa išvaizda, jos bū- ’ 
das ir papročiai formavosi nuo 
senų senovės laikų per. kartas. 
Jų tarpe ir “Joninių” šventė. 
Susibūrimas didesnio skaičiaus 
lietuvių vaikų Huettenfelde lei
džia puoselėti tėviškės- papro
čius, liaudies daina* ir šokius, 
tautinę muziką, lietuvišką meną 
ir rankdarbius. Taip tiid per
duodami ir palaikomi gyvi jau
nime protėvių atsiekimai.

Lietuvių tauta 1386 m- priėmė 
krikščionybę^ bet senoviški pa
goniški tautos atsirisimai dar il
gai išliko. Krikščionys mėgino 
priduoti savo krikščionišką iš
raišką. Nežiūrint, ką “Joninės” 
reiškia ir kaip jų reikšmė aiški
nama, ji yra po tikrove vasaros 
išvakarių šventė.

laukus, kad geriau liktų sveiki. 
Jaunimas sukdavo ratelį susik - 
bę rankomis pakrikai ar poro
mis Jei kuriai porai paprastai 
žemėje degantį laužo ugnį pa
vykdavo peršokti, tai ženklino, 
kad dar tais pačiais metais bū
siančios <jų vestuvės.

Labai svarbu būdavo atnau
jinti ugnį savo namų židinyje 
“Joninių” laužo žarijomis.. Na
mų židinio ugnį visai užgesim 
rifl-vn šitoks metinis namų ži
dinio atnaujiniųias atnešdavęs 
šeimai laimę.Senukai. porindavo, 
kad senoji painų židinio ugnis 
pavargsta ir pasensta, todėl rei
kia ją atnaujinti bent kartą per 
metus. Nemažiau pasakiškai 
skamba ir paprotys, ieškoti vė- 

Tada ; gamta šią ir gaivią “Joninių” naktį pa- 
pasipuošusi metų sezoniniu rū-{ parčio žiedo. Jei kam pavykda- 
bu; visur aplinkui žydi ir ža- vo rasti, tai sukeldavo nepapra- 
liuoja. Šiuo nuostabiu gamtos 
grožiu žavisi kiekvieno žmogaus 
akis. Jau 16 šimtmečio raštija, 
,knygos mini “Jonines”. “Joni
nių” išvakarėse lietuvių jauni
mas susitelkęs grupėmis užplūs

*3? **U

> kunigas Fr. Skėrys
r r

1 
i

Kun. Fr. Skėrys

rė ataskaitas už 1981 m. * h 
buvo renkami ar perrenkain^ 
nauji Valdybos nariai, kontro
lės komisijos, patarėjų, eks
pertų ir kiti organai. Po to 
įvyko iškilmingas posėdis H 
jame prezidentas dr. Hans Fie-# 
litz pristatė dalį premija* tų- 
jųj perskaitydamas laudatio ir 
įteigdamas diplomus. Po pie
tų dviem autobusais keliavo- € I

me po Briuselio miestą. Vaka 
re įvyko koncertas.

Sekmadienį, gegužės 2 d.,s 
inžinierius Ernst Hochberger* 
rodė skaidrių ir aiškino apie 
Presaburgo — Bratislavo mies1 
tų ir apylinkes tarp Alpių ir 
Karpatų kalnų. Heirich Hee- 
ger rodė skaidrių ir aiškino 
apie vokiečių šriftus nuo span 
dos atradimo (Johannes Gu
tenberg Mainz, 1450 m.) ligi 
šių dienų. Prdf. dr. Alfred 

i G uggenbcrger rodė skaidrių 
ir darė pranešimą apie “Dvi
dešimto amžiaus ikonas’**’. 
Prof, d r. Florian MūHer skai
tė paskaitą apie vokiečių gy» 
venvietes prie Juodųjų Jūrų. 
Ta tema jis yra išleidęs gana 
dorą knygą.

J

Tarptautinis viešosios nuomo
nės tyrimo' instifutas (AWMM) 
savo metinį kongresą pravedė 
šių metų balandžio mėn. 30 ge
gužės 3 d. d. Briuselyje, viešbu
tyje “Novotel” prie aerodromo.

š. m. gegužės įnėn. 2 d. kon
grese pagerbtas evangelikų ku
nigas Fr. Skėrys už straipsnį 
“Jonnės -- senoji lietuvių tra
dicija”, kuris buvo išspausdin
tas Li tuves vokiečių žurnale 
“DTe Raute” Nr. 3/1980. Vž tą 
5treU'psnj jam suteiktas diplo
mas ir AWMM autoriaus pre
mija .1982 m.

Taip pat buvo pagerbti bro
liai Dresleriai už savo spaustu
vėje niekiniams išleistas mate
matikos knygas. Vž tai jiems 
buvo. įteiktas diplomas, 
knygas galima i 
knygynus ar tiesiai šiuo 
su: .

Mariu,ą D r ėsi e r, 
Johannisplatz 18

D-8000 Mūncben 80
ar Ėduard Dresler

Ferdinand Koltellstr. 
D-8013 Haa'r

Kas yra Tarptautinis 
i sios nuomnės tyrimo' institutas 

. i (AWMM) ? Jau pats pavadini- 
Imas sako, kad jis yra tarptauį 

tinis. Turi 100 000 narių 88 
valstybėse visuose penkiuose 
žemynuose. Jo centras ar busti 
nė yra Buchs (Šveicarijoje ir 
Bertrange). Liuksenburge. šita- t 
me. kongrese dayvavo šimtas
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iviršum asmenų iš 20 valsty
bių, jų tarpe 6 lietuviai, bū
tent: Marius Dresleris su žmo
na Kristina gini. Žutautailė 

Tas" (baigusi Vasario 16 gimnaziją 
ir dabar germanistikos moky
toja valstybinėje gimnazijoje 
prie Mūncheno), Eduardas 
Dresleris su žmona Aurelija, 
gini. Petrauskaite prieš metus 
atvykusi iš Lietuvos ir .kuni
gas Fr. Skėrys su žmona Ane- 
lyza.

Kongreso kalba buvo vokie 
čių. Įteikti diplomai 50 asmenų.

Programa buvo labai plati ir 
sudėtinga, šitame trumpame 
straipsnyje neįmanoma visko 
surašyti. Suvažiavo profesoriai, 
daktarai, gydytojai, moksliniu- 

V kai, inžinieriai, pedagogai, ku
nigai poetai, rašytojai, menni- 
ninkai, karininkai, spaustu-, 
vių ir leidyklų savininkai, 
rangovai ir t. t.

Balandžio <30 d. po pietų įvy

su

užsisakyti per* 
adre-Dr. Pijus Grigaitis mirė 1969 m. gegužės £2 dieną. Jis 

nrrė nuo širdies smūgio, gauto didelės sniego pugcsmetu, 
nepajėgdamas išsikapstyti iš sniego. Jis, K.. Augusto 

padedamas, redagavo Naujienas 68 metus.i 
stą visuotinį džiaugsmą ir at-į 

nešdavo didelę laimę radėjui. ' 
Tokio žiedo radėjas įgydavo pa
slaptingą galią, išpranašauti šios 
žemės būsimus įvykius. Gerai Į 5^^, kurie

Bet būdingos yra ir šios pas- ir Jono duonos, Jono serbentų.
Didelis yra skaičius tų Ūkininkų ir kumečių gyvenime 

____________ j “Johannes” Jono įvykdavo tą “Joninių” naktį di- 
išsimaudyti “Joninių ’ naktį ir] var(ju įėjo j istoriją šventaisiais, dėlių permainų 

davo pievas ir laukus, ieškoda-] labai buvo mėgiama Lietuvoje.! popiežiais, ir kunigaikščiais. Jų 
nū įvairių gydomųjų žolių, ku-iTai stiprino sveikatą ir grožį ir]

I

kas to žavingumo norėjo išsižadė j 
ti? Tą naktį ir vanduo įgijąs 
ypatingos galios. Kai kam pa
kakdavo prieš saulėleidį nuo
gam gerai išsivolioti rasoje, kad 
dingtų visos odos ligos. Nuo

rios būk po “Joninių” nustoja 
savo gydomosios galios, nes ra
ganes jas užkerėjančios ir su
naikinančios. Rinkdavo . ir ra
munėles kaip ' medikamentus. 
Pindavo ir vainikus, kurie turė
jo magiškos galios. Merginos j ganų užkerėjimų saugota ne tik 
mesdavo per petį į medį, ir kiekį žmogų, jo pastatus, bet 
sykių tatai nepritaikydavo, tiek vulius ir jų -tvartus.

ra-

ir

“globėjais” yra anas evangelis
tas Jonas, Zacharijo sūnus, ku^ 
ris krikštijo Jordano upėje Jė
zų. 24 birželio išvakaris yra jo 
gimtadienio sukaktis. Ji apipin
ta visokiom magiškom galiom, 
Sakoma, kad “Joninių” naktį 

; tūli medžiai atželdavo, ir naują

Gyvenamojo namo ir 
duris apkaišiodavo -dilgėmis ir 
alksnio lapas, kad raganas nu- 

fais pačiais metais nusišypso i baudžius, ir kad neatsivožtų įlį- 
vestuvinė laimė. Daug tada liau-j sti vidun Porindavo ir kad. “Jo
dies dainelių sudainuota. Būda-j ninių” naktį ūkininkas apibėgęs 
vo, kad merginos pindavo vaini
kėlius iš įvairią pievų žolelių, kad išvengtų bent kokių toli-
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metų teks laukti vestuvių . . . 
Jei ji strain?, tai iš karto vaini
kėlis šakose užsikabina ir jai

Dalyvė 
(Bus daugiau

-4viešo-
seni veidai 

dingdavo, iškildavo nauji.
Ir spaustuv.“joninų paprotys j 

nėra dar išnykęs. Jų linksmi ap- 
vaikščiojimai atšvenčiami pavan 
denyse, su gryno vandens bač
kom, kur jaunieji to juodojo 
amato mokiniai “pamurdami”, 
krikštyjami. Juk ir garsusis to 
spaustuvininkų meno atradėjas 
buvo Joharmęs. Garsus ir Su- 
dermanno vaikalas “Joninės“.

GERAI ATKIRTO RAŠYTO
JAS

Ž'nomas rašytojas Prevost 
neturėjo jokių iliuerų santyky
je su moterimis.

Kai kartą viena jauna ir gra
ži poniutė jį paklausė, kokios 
moterys, jo nuomone, yra la
biau Įdomios — plepūnės ar ki
tos? '

.— Kokios kitos? — Ironiškai 
paklausė rašytojas.

i

s
I lu.ll l-llCVlZUclA ja

gy_Į metinę rievę užaugydavo, ką va 
dinta “Jono” veržlumu (“Johan- 
nestrieb”). Tą naktį ore ypatin
gai suliepsnodavo, sublizgėdavo, 
iš vešliu žolių ir krūmų Šy. Jo- 
no vabalėliai. O kai kaį> dėl “Jo- 
ninių” žiedo šitaip sakot tai ne 
paparčio žiedas, kuris pražysta 
per Jonines, bet koks paslaptin
gas Šv. Jono virkščių žiedas- Pa-

tvarto

c'plikas” savo turimus laukus,

Jos juos šniūru per langą įtrauk mesnių užkerėjimų. Nevalia bū-| partis niekada nežydįs. Krikš' 
i -rv,n m c i ■» it- n-ilric_ H t r r\ Tz\n 4-, 1 ’> -r-T TO 1 * ■davo į savo miegamąjį ir pakiš

davo po priegalviu. Šitie burtai; 
turėdavo iššaukti saldžius sap
nus. Jei tada prisisapnuodavo 
bernelis, tai jis btis jos sužadė
tais. Buriama būdavo ir ant 
vandens tėkmės, [rašydavo vai
nikuose, tai vyriškius, tai mo
teriškus vardus.
dūrę tėkmėje tuojau.išžvejoda
mi, vardai perskaitomi ir jei pa 
sutaikydavo skirtingų lyčių, vėl 
nauja vestuvinė pora.

šauniai būdavo
švenčiamos “Joninių^’ laužas bū 
dąvo užkuriamas kręk galima 
ant aukščiausio kalno/tam tik
rose smalos vačkose, pastatutose 
ant slidžių stiebų.
^Laužo Ugnis savo spinduliais 

ir kaitra, kuria tvieskdavo ap-

davo anksti “Joninių” rytą va-! 
ryti su rasa gyvulius į ganyklas 
ar pievas, kad kartais raganos 
neatimtų karvėms pieno. Žmo
nės “Joninių” naktį neeidavo 
miegoti, o budėdavo iki aušros.

] Anot senų žmonių pasakojimų 
‘.“Joninių” rytą net saulė iš 

Vainikai susi-1 džiaugsmo šokinėjanti ir žai
džianti įvairiomis varsomis.Tik
rai “Joninės”-būdavo charak
teringa vasaros išvakarių šven
tė, kuri buvo laukiama, miela 

“Joninės” i ir sava, nes kiekvienas troško

NETVARKA STATYĘOJ.E

P. Mikalaikevičius rašo apie, 
naujus namus "Joniškyje:

“Namai iŠ tiesų būtų pato
gūs, jei ne statybininkų brokas.

Kituose ūkiuose, kur pasta
tyti tokie pat surenkamieji na-. ko susipažinimas ir dalyvių 
mai, padaryti vandens nute-] pristatymas bei laisvas pasikaL 
kėjimo vamzdžiai nuo stogu. 
Mūsų gyvenvietės namuose tų 
vamzdžių kažkodėl nėra. To
dėl .vanduo patenka j rūsius.

Nemažai broko ir kamba-
Rūsių blokai' sudėti kreivai, riuose. .Vėdinimo grotelės taip 
tarp blokų žiojėja plyšiai, nes usųdėtos,- Įęa<į vienų negalima 
nepasistengta jųčHinkarhai ap 
.. L' 'f''!

bėjimas. Vakare prezidentas 
dr. Hans Fielitz pasveikino vi
sus suvažiavusius ir po to įvy
ko iškilminga vakarienė.

Gegužės 1 d. priešpiet įvyko 
tik Tarptautinės viešosios nuo
monės tyrimo instituto (AW- 
MM) narių stisirihkimas: da-

IŠSIBLAŠKYMAS - ,
, - ‘ •* • • v . » *t

—Įsivaizduok, Petreli,-kaip'aš 
esu išsiblaškiusi./Nuėjau į krau
tuvę nupirkti tau kojinių, o su
grįžau nusipirkusi sau naują 
skrybėlaitę.

n s
g

1
”1 
■įs

čionių iš saulės atogrąžos Šven
tės paversta uJoninėm”. Įfeama tinkuoti

i

■'.ss

'i

I

I

A

i;

I
1

1
1 g į
£

uždaryti, o kitų — atidaryti 
z \ (Iš Europos Lietuvio)

^Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas 
Jei nioiintė^ keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą:

American Travel Service Bureau 
1727 S- Aven Chicago, UL 60643'

; • ’ \ \ .Telef, 312 238-1787
> Nejiokaaix patanuvliDzs užskkznt lėktuvu trankiu Wnj kelio, 

ihl (cruteei), viešbučių ir automobiliu nuomavimo rezervsdlo; Parduoda- 
ne kelionių draudimui; Organizuojame keliones j Lietuvą ir kitus k/ažfa; 
Sudarome iškvietimus giminiu apsilankymui Amerikoje ir tęlkinmę 
madjas vjsaia kelionių reikalais ._>• - '

• Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik leliia vietas
i anksto — priei 43-80 dieniu

JAY DRUGS VAISTINE

5

būti' gražus, sveikas jr stiprus, o 
ūkininkas ypatingai gero der
liaus* '

Toms visoms apeigoms pri
duodama ir nemaža simbolinė 
reikšmė, kiek ji bendroje 
braižoje paliesta.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ

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

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENtKi I Mi

Cosmos Parcels Express Corp.
- MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2501 W. 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2731

® ItriESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE 
DUKYNAI • KOSMETIKOS RKTKMKNY8

Atdara šiokiadieniais nuo

Tek 476-2206
nnmnifc

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

' - . 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

iiBimiti Jrtrl lEitairii rri

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ
Ml

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet karia 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.

Paltas |2.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 50608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
t LITERATORA, lietuvių literatūros, meno ir: mokkla 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vinec 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kaiubos, A. Rakštelės Ir A. Varna 
kūrybos poveikslais. 365 push knyga kainuoja tik S3.

9 DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau- 
tinltj šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainf 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais dnermenirni* 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
dyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už 62. ,

• LLięi'U v laKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašauska 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės b 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys illuatruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitavardžių pavadinimai Ir jų vertiniai j vokiečių kalbą. Labil 
oandlngoje_335 pusi knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M.

'• KĄ LAUMES EIME, rašytojos Petronėlės Orintaitės atah 
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, nesuprsa- 
tss ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe- 
rij^. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises.

yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f6.

V SATYRINIS NOVELES, M. losčenko kūryba, J. Valaičio 
vertima*. 306 pat knygoje yn 40 sąmojingų norelių. Kainą |X

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. HaJsted St, Chfcaga.
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JUOZAS ŠVAISTAS

ant manęs, aš tave nesni

Puiku! še tau dovanų, jei toks guvus.

$45.00 
$24.00 
$12.00 
$5.00

$40.00

>48.01 
m.or

$2X00 
m 
S €OV

KLuudoje:
X&di£CSB
pu*a metę __ -
Tiemm jfcfcieiini

Naujienos, Chgo.. III.. Sat -Monday. May 22-24, 1982

domėjosi Hfėr^tūra, 
policijos buvo pasodintas į kalėjimą už vėifcHį

— visliek, kad iSstpft-kHifh Už §į nusikal
ti m ą, turėsi man pavogti. Už. trisdešimt mylių

Grižią šeiSnaciiėnib lo 3± po
pietę, apie 1 vai., "kaip. Visada 
fe J. ir E. Sinkių rėzielėneijoje 
susirinko arti dviejų Šiintiį kviė-

jo lavoną ir visur būtų blaškomi jo kaulai.
Petras nusėdo nuo arklio, šiaiį) tiip itįfca^ė 

duobę ir sutvarkė pastipusį vilką. Užkasęs 'eis 
pr?ė arklio. Nagi žiūri — vilkas bebaigiąs jb arklį 
drilšk^t

venti komunistų pavergtoje Rusijoje; b vėliau jam tėkb 
senatvę karsti rusų pavergtoje Lietuvoje.

Giliau Į Vienuolį pasižiūrėjus, nei savo kalbose, ilei 
raštuRšb VMidliš fušiį neiiaupšifid: Jėigd rusMi batų ftib- 
kėję lietuviškai ir jo kūrinius būtų atidžiai paskaitę-, tai 
jie pamatytų, kad Vienuolis iš rusų tyčiojosi:

Vienuolis, Kaukaze gyvendamas, susipažino su Kau
kazo gyventojais, pažno jų Vedamą kovą priėi sdviėtiifę 
valdžią ir parašė “Kaukazo legendas”. Bet tos legendos 
buvo ne rusų, bet rusų pavergtos tautos legendos. Kau
kaze gyveno gruzinai, kabardinai, armėnai ir kitos tau
tos, šimtmečius kovojusios prieš rusus. Kaukazo legen
dos, tai legendos tautų, siekiančių laisvės, kovojusių prieš 
rusus pavergėjus.

Arūno Svajaus aprašyta, kaip ^Lietuvių klasikas pa
gerbtas Maskvoje” ir kaip iš Lietuvos Maskvoii nuvežti 
žinovai paminėjo visą eilę Vienuolio veikalų.

Kalbėtojai paminėjo Vienuolio rašinį “žemę dalija”. 
Bet visi lietuviai žino, kad kbftiuništdi Lietuvoje niekad

džioje taip įiat priminė", fed' jį 
žhiona Julija tą rytą prikėlė, sa
kydama, 
matai 
nu į lauką
Julytė (žmona) šalto: °Tū ži
nai, kad Dievas yfa ku mumis, 
nes jeigii Diėvaš nemylėtų Ta
vo motinos ir sėšutes-^jfe neat
siųstų tokio gražaus oro’’.

(Bus daugiau) . '

NAUJIENŲ raštinė atdara taidien, išskyros lekaadtariss. 
□no 9 vai. ryto iki 5 vai popiet Bežtadirniaia — iki 12 rsL

prie ginklų sandėlio. Naktis šalta, mėh&iėna. 
Vėjas piktas* susuka sausą sniegą ir visti Smar- 
kumū bloškia irepridengtan veidan, švitj&i tas 
vejas šauhsvd vahrzdzib viršugalyie, piktai ma-

Chicago j e ir priemiesčiuose: 
mg ; \ -

pusei metu ____________
trims mėnesiama _:__ -
▼ienam mėnesiui .__ -__

rėvose JAV vietose: 
metams _________:____ .

Tas vilkas per girias, per 'kainus, tiesiog, bė 
kelio, nunešė jį į vieną dvarą, kur buvo tfyš nar
vai; b tuose narvuose tie stebukfingiėji paukščiai. 
Vilkab pamokė: “Vienas narvas dailus, antras 
dailesnis, o trečias — dailiausias. Kai tu prisity- 
kosi, tai čiupk pirmąjį narvą.” Petras gerai ne
apsižiūrėjo ir sugriebė trečiąjį — dailiausią. 
Nusitvėręs mauna Staiga suskambo vitfir varpe
liai. Skubiai išbėga pats ponas.

Hve.siusi© pirmus dknes 
Dhnraščk kalnai

riausybę nuvertusiėms komunistams. Caro priverstas, 
Vienuolis paskubomis grįžo į nepriklausomą Lietuvą ir 
čia įsikūrė nė kaip rašytojas; bet kaip vaistininkas. Vie
nuolis visai neslėpė savo nuomonės apie prievartinės “ta
rybinės” valdžios primetimą lietuyiaffts. Jis riufodė; kad 
ta “tarybinė” valdžia lietuviams buvo primesta Raudo
nosios armijos; įšiveržūšios į Panevėžį, Vilnių, Trdkus ir 
priėju*šics net prie pačių Kaišiadorių. Lietuviai rusus su
stabdė prie Rečionių kapiiiaičių. Jie buvo prie Kaišia
dorių, bet į Kaišiadorius kojos jie neįkėlė.

Neigiamą savo nuomonę Vfenudliis išdėstė iifeprikl'au- 
somoje Lietuvoje, šiuo reikalu jo. rašinių būta • ir -Skai
tymuose. Bet. lietuviškų knygų rinkėjai, norėdami apsau
goti, lietuviškas knygas rinko ir siuntė į pavergtos Lie
tuvos “knygynus”, kurių jbš nėpdšiekdavo. Rusams buvo 
svarbu tas knyghš išvežti iš Amerikos, kad čia nebūtų 
nepriklausomoj Lietuvoj paskelbtų ;knygų, 6 Liėthyą pa
siekusias knygas rttšai jau mokėjo atrifikti, suršSyti ir 
Minsko policijos arciiyvan padėti. Knygas tėii išvėžuš, 
Vienuolį lengviau surusinti.

Mums atrodo, kad Vienuolis nėbuvo kbmuništas.

SiUido motinos Vandos Sinkie
ms (3/29 1890 ’--- 11. 12; I960), ii 
Emilio sesers Idos Ados Sirtky- 
teš-Budginlfenėj (5. 27. 1910 — 
7. 7. 1980) mirties prisimini-

žmbhėtns nedalijo. Nepriklausomos Lietuvos laikais žemę 
duodavo savanoriams, bežemiams ir ‘mažažemiams, bet 
komunistai Lietuvoje žemės nedalijo, jiė atėffie iš Lietu
vos ūkininkų žemę ir ją pašišaviiio, bet ūkininkams jos 
ūedavė. Komunistai atėmė žemę ne tiktai iš stambesnių 
ūkininkų, bet ją atėmė net iš tų; kurie nepriklausomos 
Lietuvos laikais žemės gavo.

Kalbėti apie tai, kaip komtinistai žemę Lietuvoje da
lijo, tai yra pasityčiojimas iš klaūsytojb.. Viėnublis, rašy
damas, kaip atėję rusai dalijo žemę, tyčiojosi iš.yišų skai
tytojų, nes rusai Lietuvoje žemės niekam nedalijo. Žemę 
jiė iš rišu dtėmė, bet niekam nedavė.

kelk 'tėvai, tti nė 
kels laukė darosi’'U išei- 

sžule šviečia n

voje, ten lankęs Provizorių mokyki 
if caro
prieš caro santvarką, bet jis nepriklausė jokiai rusiškai 
revliueionierių organizacijai. Maskyėjė jiš mokėsi Maiš
tininko amato, šia pfoga reikia priffSnli, kad ViėnūbHš 
baigė farmakologijos kursus, tapo vaistininku, ir rišf 
gyvenimą jis vertėsi iŠ vaistininko aifiatd, nė iš plunks
nos. Anykščiuose jis tūrėjb. vaistini, įjarubŠdSfo fęėėp- 
tus, užsidirbdavo pakankamai duorieš ir tufėdavo laiko 
rašyti. Bet iš raštų jis veik nieko negaudavo.

Vienuolis; aišku, mokėjo ir rusiškai kalbėti Ir rašyti; 
bet iš rusų kalbos jis nieko neuždirbdavo'. Yra įfa^rinab 
riiariyti, kad Vienuolio minėjimą mfvifed į Ma^V§ dka- 
pantai. jiefnš rūpi galiniai greičiais Šiiriisiiiti Lietttrij!; 
tai pradėjo nuo lietuvių rašytojų.

Kalbėtojai buvo priverkti pasakyti, kad patys št^F- 
biaūsiėji Vienuolio literatūros darbai buvo parašyti Ru
sijoje. Begyvendamas Maskvoje, jis riė tik doifiėjHsi lite
ratūra, bet ten pradėjo pirmuosius škvb pldnkšfto’s dar
bus ruošti. Vertingesni jo veikalai buvo parašyti Kau
kaze, kai ten buvo priverstas gyventi ir dirbti.

Rašytojas Vienuolis buvo nusiteikęs prieš caro suktą

kusi. Kitą dieną prideramai palaidojo velionį. 
Petras išjodamas paliko dar tai našlei pinigų 
prasigyventi.

Joja jis toliau. Vis miškaš it miškMŠ; Joja, 
joja, bejodamas pradėjo Skausti. Arklys 
smarkiai pašoko į šalį. Prabudęs žiftri — rilkaš 
aprietęs arklio kaklą.

— Nenusigąsk, — prašneko rimas: 
kur joji ir ko tau reikia. Aš padėsiu ir būsiu blčiti-

ureną naKų ounnm saugomi. Atvesk man vieną 
iš jų, tad gausi paukštį ir bausmė bus dovanota.

Eina Petras pas vilką ir bėdoja. ;
-r- šalčiau, kodėl neklausei? — prikaišioji ir 

murnlži vilkas: — Dabar vėl turėsim vargįi . 
Na, Sėsk nešit. > z x -

(Bus daugiau)

Nanjienbe thu . kudiea, IfakirUat 
lecnadienitu. LeidžU Ntajienq Ben 
drovė, 1738 So. Hilstpd St. Chicago 
IL 80608. Telaf. 421-8100.

riidfSŠ idwrti pažtė

Orderiu karts as užsakyro.

Vienuolį minėjo Maskvoje
Iš pavergtos Lietuvos atvežtas Meno ir Literatūros 

žurnalo numeris rodo, kad pate svarbiausias Antano Vie
nuolio minėjimas vyko ne Anykščiuose, kur rašytojas 
1882 metų balandžio 7 dieną gimė; ne Vilniuje, kur so
vietinių okupantų buvo paskelbtas “sovietiniu liaudies 
rašytoju”, ir ne Kaune, kur jis didžiausią savo kūrinių 
dalį parašė.

Praėjusio balandžio mėn. 7 dieną "suėjo lygiai šim
tas metų nuo rašytojo gimimo. Jeigu jau nutarta pa
minėti jo gimtadienį, tai, rodos, patogiausioji vieta būtų 
buvusi Anykščiuose, kur rašytojas ilgiausiai gyveno. 
Galima buvo parinkti Ažųožerių kaimelį, esantį Anykš
čių valsčiuje, kur Vienuolis girine ir augo: Pagaliau, Vil
nius būtų tikęs, kur paskutiniu metu gyveno, bfet pasi
rinkta Maskva. Jeigu vyriausybė jau nutarė vilkti į 
Maskvą visus lietuvius ir rusus, kurie Maskvoje apie 
Vienuolį turėjo kalbėti, tai būtų buvę daug lengviau juos 
susodinti į valdiškus autobusus, nuvežti visus, kaip vežė 
visus į K. Požėlos kolchozą, ir ten sukaktį paminėti.

Svarbiausias Vienuolio gimimo sukakties minėjimas 
buvo pravestas Maskvoje, “Lietuvių namuose”. Salė labai 
panaši į Maskvos profsąjungų salę, kur rusai ruošia 
svarbesnius minėjimus, tiktai daug mažesnė. Ant scenos 
buvo susodinti visi Lietuvos komunistų ir Maskvos pa
rinktų partijos narių pakviestieji pareigūnai, šalia jų 
pastatytas paties Vienuolio didelis paveikslas, šalia jo 
sėdėjo svarbiausieji kalbėtojai, o “pilnos salės” matėsi 
tiktai pliki 'pakaušiai, nes nuotrauka buvo taip traukta, 
kad veidų nesimatytų.

Vienuolio gimimo sukakties minėjimas buvo suruoš
tas ne balandžio 7-ąją, bet balandžio 27 dieną. Kalbėjo 
iš Vilniaus atsiųstas A. Šepetys, kuris Vienuolį pažino ir 
apie kuri galėjo ką pasakyti. J. Baltušis kalbėjo apie 
Vienuolio “dvasinį ir socialistinį brendimą”, apie kurį jis 
nieko nežinojo; visus minėjimo reikalus tvarkė Vienuo
lio muziejaus direktorė T. Mikeliūnaitė, privalanti vyk
dyti darbdavių įsakymus. Bet pačią svarbiausią kalbą 
pasakė L. Ožerovas, bandęs palyginti Vienuolį su L. Tols
tojumi, A. Čechovu ir N. Gogoliu.

vėsyjė prie didžiulio plaukioji
mo baseino buvo parengti sta
lai, patogios kėdės, o kas norė
jo — galėjo pašikįitmS ir sau
lės. atokaitoje. Turbūt labai ne
suklysiu,- spėdamas^ fed ponia 
•J. Sinįųenę. asmeniškai-, biįs • pa
sveikinusi turbūt visus svečius 

:atvykšteht^įkekviėnaili; pąspau- 
dusdama ranką, daugejiut (ypač 
moterims), neaplėisdąniaį įpras
tinio moteriško /sveikinimo - pa
sibučiavimo: Tai reto nuoširdų- 
mo ir svetingumo .lietuvįskas 
pareiškimas, _ i
, Svečiaifes aįišfev^int&7 Įapši- 
pratuš sbdyhėsė if pasikalbėjus 
E. Sfftkkš Be jokių didėlių ęėrė- 
mbnijų pasveikiild . svernuš,' .pa- 
vadind^Hteš. juda bičiuliais /pa- 
aiskindamds kodėl pavadind ne

rūmtfš; štėbėdamiesi lietuvio — 
rūmtį šaviifmkd turtingumu, at- 
viraffiu ir paslaugumu (liėtu- 
viiin’ė ifeįpraštū atvirumu), kaš 
feip tik Sutraukia skaitlingą lie
tuvišką patriotinę publiką į to 
žavaus “kiemo - sodą” galinių 
pavėsi, kuriame lietuvis sū lie
tuviu gali pasikalbėti - pasigin
čyti - pasidalinti nuomonėmis 
ITetūviskd gyvenimo reikalais ir 
tuo pačiu kelias valandas pra-: 
teikti puikiame pajūrio / orė -4-; 
Šafita Monikoje—savihirikų Ju- 
•lijbs ir EmiliaUs Sinkių reziden
cijoje, palikus dicbhiešcib dul-" 
kė&, dūrriuSj škružd^ynii jūčfel- 
čiūš per rrįiėštą "greitkelius ir ki
tus didmiesčio ‘'malonumus”, su 
kuriais susiduriame šiaip kas
dienos gyvenimė, Los" Angeles 
miėštė.

sįinėt toks religinių sezonas 
pas Sinkius, prasidėjo ne kokiu 
nors jjikniku. ir ne kokios orga
nizacijos renginiu,- bet pačių 
Sinkių suruošta, sakyčiau, labai 
lietuviška gedulo diena —Emilio

Švilpaudamas ir atrodo toks pat Nerūpes
tingas, kaip vėjas, nulekia vadas. O jo saujoje — 
šiltas, trinksintis sidabro lalblis. Pamanyti tik: 
visas rublis!

Petro draugui pasibaigė prasčiau. Buvo pa
klaustas: “Į girią įėjęs ką pirmiausia kerti ?’r — 
“Medį”, ~ atsakė. “DbrAiad, žievę! Pranešk vir
šui; m hž įkiPšra tsu i
penketą rykščų. Būsi sumanesnis.”

Keistas, nesuprantamas buvo tasai putkiniA- 
kas. Visi karijfriai Idfeifi bijojo if th^uge mylėjo 
jį. Klėkriehdft hUkbn šū jūb eidiVd drąsiai, dai
nuodami ir visada laimėdavo' mūšį. •

Šįkart Petras, to pono sučiuptas, po pirmųjų 
savo žodžių lyg susgifljo ir čia pat skubiai pri- 
Oėjb:

= Šiaip nestt m pimis == f^Vėnu

— A, paukščius vagi? Ar tu moki gerai 
vogti ?

— Kai reikia; moku!
; kerta P'etrSŠ ŪžsįBėrkęs, aklai: kaip bus, 

Uti|), ft ėš kifefcibš dabar nebemato.
hdfelftĮ pulke. Pirmiau kareivių

ąl&k$nhi feųdavotaip! niekaip ne! nega- 
!hl žinoti !’* Dažniibsiai i!r lengviausiai išŠfSftk-

iš atžalBąlami: -^negaliu žinoti!” Ir šiai
Kas ir smarkus pulkinin- 
bfe pasako visam kareivi

nių aikštėje išrikiuotam pulkui. Griežtai pasako: 
^Nėphkyriu pulke žioplių ir ‘negaliu žinoti’! Kaip 
tat: mano kareiviai turi viską žinoti, viską mokėti 
ir iciekrieftbj būklėj rasti išeitį!”

tdi buvo, bet niekad nepamiršta Pė-

tasktroja {Honos milines skvernus, šokinėja* trepsi 
Petras; o šalčio šiurpuliai net kaulus aižo. Staiga 
kaip vaiduoklis atsiranda pats vadas ir klausia:

— Ra, kareivi, kas pavojingiau: žaibas ar 
perkūnas?

— Žinoma, kajd perkūnas?'
— Kodėl? '
— Kai griaudžia, žmonės žegnojasi, b kai

Ak tu, prakeiktasai! Bestija, nedėkingas! 
— suriko Petras ir buvo bešokąs su pagaliu niršti 
Vilka.

— Nesigailėk| — rami Ai atšaku vlftcSs; —

VL. BAKtNAS

PASTABOS IŠ TOLO
LIETUVIŠKA GEDULO .DIE
NA E. ir J.SINKIŲ NAMUOSE. 
1,000 DOL. TAUTOS FONDUI, 
500 DOL. L. RAŠYTOJŲ D-JAI

Julijos ii- Smiliaus Sinkių,* 
Santa Monikoje, ir labai toli už 
ros ribų, vaidas ir namai yra 
gerai žihdžrii lietuviams, kurie 
daugiau ar mažiau seka savą 
špaūdą,:kū'ribj gaišinama (kaip 
ir tūri būti), lietuviškos veiklos 
m^eferiatai, rėmėjai-, globėjai, pri 
tarėj Si ir kttbkiaiš būdais patrio- 
tįiiėš lifettivSkbs visubrir^eš vei 

tr.j^'pdfeė’ėj'imą feinią ir 
skatiną išskirtinu 'Sudu: stam- 
Bloiiiik aūkofriis piriigaiš ir šuda- 
rytbfnis šįdygdmiš j'tį fėzidriici- 
jbjė r nšftnibsę it* ttfo .^čiii žk- 
vihgginė pairrfiii it- “šč> 
dė”. Nėšiiniti Čia išvūrdihti mū- 
štĮ patrfdtinbs orgariižaėijaš, ku
rios jau eilę metų naudojasi p. 
p. Sinkių lietuviškų paslaugi- 
mu, leidžiant j.ų žavingame so
de rengti piknikus - gegužines; 
kurių mėlii, šavinib aišku, Gri
gelis tų gegužinių lankytoji; 
naudodamiesi proga, pereina iš-

PETRAS ŠIRVOKAS
Nuotykių nuotykiai žemėje, 

pragare ir danguje
TOLIMI, BET NEPAMIRŠTAMI LAIKAI

(Tęsinys)
Trečios dienos pavakariu pi . /ja pagiryje 

trobelę. Nutaria pasilsėti. įeina. Viduryje ant 
lentos guli lavonas. Nuošaliai prie krosnies tūno 
sukniubusi moteriškė ir verkia. Petras spėja, kad 
tai mirusiojo žmona. Kertėj'e už stalo sėdi trys 
vyrai ir smarkiai ginčijami. Viš šaftkia:

— Nieko daugiai!; tik sukapot į gūbalūS jo 
lavoną ir išmest Šiiniftiš! Tegu sbu šiledž!

Petras šūsiddfni: ^Hemd įirie jų arčiau Ir 
klausia:

— Kodėl thip įMktel ribrit pasielgti šti Vfclfd- 
niu?

— A kad jis toks nevalyvas buvo, tad ir ne
vertas, kad žmoniškai būtų palaidotas. Vis skoli
nosi, skolinosi, o atiduoti nė maž nėŠfrupino. Gy
veno nesisaikstydamas, viską prašvilpė. Ką gi 
mes dabar iš jo bepešim?

Petras susimąstė. Valandėlę patylėjęs vėl 
paklausė: 4 , į

— .L !"gi tau skolingas?
Paskaicį? o tr atidavė. Taip antram ir trė- 

'iam Vyrai buvo oatenkinti. Visi pagiedojo, pasi- 
n-Jdė iri rrirusii ;o vėlę. Moteriškė nustojo vėr-

Kt of January 
Subscription RaHas

Chicago $45.00 per year, |2€00 per 
months, $12.00 per 3 months. In 

other USA local’aes $40.00 per year, 
1 '\00 per tix monthx $1X00 per 
three months, Canada $45.00 per year, 
other countriea $4XQ0 per year.

S cents per copy
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VAKARŲ VgjAl

1729 S. Halsted StCharles Stasukaitis

(312) 226-1344

DAIMID

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
——

labai

SKIRTINGI LAIKAI

MORKŲ PLOKŠTAINIS

PERKRAUSTYMA1
JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Keturių metų mirties sukaktis
ATSARGUMUI

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Gyv. 6413 S. Sacramento Ave., Chicago, III

reika-
- apie

VAISTAI NAMUOSE TURI 
BOTI DAŽNAI KEIČIAMI

AMSULANSO 
PATARNAVIMAI

KAIP PAGAMINTI SILKES 
SU PRITAIKYTA TEŠLA

Dr. Pijus Grigaitis palaidotas Lietuvių Tautinėse 
kapinėse. Kekvienais metais jis pasakydavo kalbą 

Liet. Tautinėse kapinėse Kapų puošimo dieną.

Off. teL 423-8380
Valandas pagal susitarimą

VYRAMS REIKALINGA
DAUGIAU MIEGO

LAid^tavių 

lektorių 

ASoešudj®?

Nuliūdę lieka:

Vyras, dukterys žentai, anūkai, giminės.

TURIMI

KOPLYČIA* .

VISOSE MUŠTO 

DALYSE.

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

Apdrausta* parkraustymaa 
Iš {vairių atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
TaL 376-1882 arba 3764996

■ Užiašinkit kelis lašus amonia' 
ko ant akinių ir paskui nuvalyki' 
te su skudurėliu.

Mirė 1978 m. gegužės 23 dieną, sulaukusi 79 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje, Rokiškio apskr., Čedasų valsčiuje, 
Enikių kaime. --

SUSIRINKIMU
PRANEŠIAU

Kas valgo daug vaisių, tas re
tai kada turės vargo su virški
nimu.

Vaisiai turi savyje tokių sul
čių, kurios padeda skilviui “su
malti” patekusias į maistą dalis, 
ar tai būtų mėsa, duona, daržo
vės, žuvis ar kitkas.

y-uia
U, UL 114*4411

Lietuviu Žagarės klubo pusmetinis 
nariv susirinkimas įvyks sekmadienį, 
gegužės 23 d., 1 vai. popiet, Aneles 
Kojak salėje, 4500 So. Talman Avė. 
Nanai kviečiami atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Kas liečia įsitikinimą, kad rei
kalinga 8 valandų miego per pa
rą, tyrinėjimai surado, kad vi
dutiniškai reikalinga septynių 
valandų ir 36 minučių, vad. apie 

vai. mažiau miego..

Leidimai — Pilna apdraus 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chargt 
ir VISA korteles.

R* ŽERĖNAS. TaL 925-8061

DR. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų, ir šlapumo 

takų chirurgija, 
5025 CENTRAL AVĖ. 

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

VIRŠKINTI PADEDANTIEJI 
VAISTAI

Geriausias būdas savo akinių 
nuvalymui, kad jie žibėtų, 
yra amoniakas, atmieštas su 
vandeniu-

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. Pritaiko akinius 

ir “contact lenses”.

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto. 
Stoti** WOPA - 1490 AM 

transliuojamo* iš m(*sų studijai 
Marqu*tt* Park*.

Dabar bijomasi vaikščioti nak
ties metu ir apšviestomis gat
vėmis- Tai tik vienas neigiamas 
modeminės civilizacijos reiški
nys.

THUŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
patarėjai ir laidojimo direktoriai;

(LAOUWICI)
2424 WEST 8TKKKT

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

DR. A. B. GLEVECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandas pagal sutarimą

Dr* Jonas F. Mažeika
DILS. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

Tam reikalui reikia paimti: 3 
dideles silkes, 1 šaukštą aliejaus, 
1 kiaušinį, K siiplinės miltų, 2 
šaukštus grietinės, petražolių 
lapelių, truputį citrinos rūgšties 
ar acto, aliejaus arba lydyto 
sviesto kepimui.

Silkes reikia gerai išmirkyti, 
išskrosti, nuupti odą,išimti kau
lus ir perkirsti pusiau arba per
kirstą silkę, supiaustyti į gaba-

•YDYTCMAS IR CHIRURGAS

& Mrateta JK Wwtcite^er, iu
VALANDOS: >—R darbo diemunla £? 

te amza aeiUdhaį a—3 nL 
Toli M3-2Z17 M2-Z72S

Londonas. — Pagal “New 
Scientist” žurnalą, pranešama, 
vidutiniškai imant, vyrai yra 
reikalingi 10 minučių daugiau 
miego per naktį, negu mote-

Kai skolino — karvelio balsu 
ulbėjo, kai reikia atiduoti — žu
vai susirgusi”.

viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

RADIJO PROGRAMA

SeMmia Lietuvi^ Radijo progra
ma Naujojoje AagUjofc, iš stoties 
VVLtN, 1360 banga AM, veikia įek- 
madfenais nuo 8 iki 8:30 vai ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
ardų santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Maudotės 
Pasaką. programa veda Rapo
rtai ir VaJetrthtt W^rtHi Biznio 
re fcaUn kremta į Batoc FtoAfc — 
gėMą bei dovi 
Broadway, SA 
Telefonas 268-0489. Ten pat gau 
narnos ‘'Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie

tuvišku dovanu.

7159 So. MAPLEWOOD AVE, 
CHICAGO, tL 60629

sumušti kiaušinius, 
sviestą, pnesko

GAI DAS
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

VANCE
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
Tel: 652-5245

Jodo skiedinys turi savyje ir 
alkoholio dalį, j

Jei jodo buteliukas būna ne
uždarytas, alkoholis išgaruoja, 
o jodo skiedinys, kai jame nė
ra pakankamai alkoholio, ga
li gana stipriai nudeginti žaiz-

Paliko nufiūdę: vyras Jotas, dvi dukterys — Lillian 
Gcdwill, žentas Edmund, ir Olga Landon, žentas Stanley, 
anūkai — John su žmona Mariann. Cpt. Robert, ir Caroll 
bei kiti giminės, draugai ir palįstam!.

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

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

Telef. 476-2345

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

Dr. LEONAS SEIBŲTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2456 WEST 63rd STREET 

W-andoa: antrai 1—4 popiet, 
ketvirtai 5—7 rah vak. 
Ofiso telefonas: 776-2880, 

V Rešdeacile* telet: 444-5543 •

Ved«|a — Aldona Daukua
T»l*fu 778-1543 Mirė 1982 metų gegužės mėn. 15 dieną ir palaidotas ge

gužės 1b d. šv. Kazimiero Lietuvių kapinėse.
Velionis Antanas Kancevičius negali atsidėkoti tiems, 

|;urie suteikė jam paskutinį patarnavimą ?r palydėjo jį į am- 
inybės vietą. Tdtfėl mes, atmindami jį ir apgailėdami jo 
ttirtį, dėkojame draugams. atVykusiems į šermenis, atsiun- 
usieins gėlių, užpirkusiems Mišias ir palydėjusiems į kapines.

Dėkojame mūsų dvasiškam tėveliui, kun. F. Kireilini, 
:iiris atlaikė įspūdingas pamaldas už jo sielą Nekalto Prasi- 
lėjimo bažnyčioje bei maldas koplyčioje ir kapinėse, ir kun.! 
'om Kaspučiui už maldas koplyčioje. Dėkojame vargoninm- 
;ui A. Giedraičiui už giesmes bažnyčioje.. Dėkojame laidota-: 
ių direktoriui Petrui Bieliūnui už mandagų ir tvarkingą: 

patarnavimą. Dėkojame karstanešiams, nunešusums jį į am
žinojo poilsio vielą, ir visiems laidotuvėse dalyvavusiems 

[giminėms, draugams bei pažįstamiems. O Tau, mūsų myli-! 
imąsis, sakome: Barniai ilsėkis šaltoj žemelėj.

Nuliūdę lieka: šeima.

Einant senyn, vyrams 
linga dar ilgiau miegoti 
25 minutes.

Tyrinėjimus darė medikai 
su 120 vyrų ir tiek pat mote-

Vdionė priklausė SLA 134-ajai Moterų kuopai ir Bir- 
žėnų klubui. : ’ < -

r -ii
Mes Tavęs, mūsų brangioji, niekuomet nepamiršime. 

Tu pas mus daugiau nebesugr^i. bet mes anksčiau ar vė
liau pas Tave ateisime.

’ Tebūna Tau lengva žemelė.

Seniau žmonės nebijodavo 
vaikščioti mišku nakties lai-

Idant sūris nesudžiūtų, reikia 
nupiauti sūrio šoną ir lengvai 
aptepti tą vietą sviestu-
UbKžt upropa- daugialirddwwl

Augalai suteikia žmonėms 85 
nuošimčius maisto ir visus gė
rimus, būtent: arbatą, kavą, vy
ną, alų ir kt.

Pažymėtina, kad augalai su
teikia taip pa', mums’ 75 procen
tus drabužių.

šviežias aspirinas 
naudingas vaistas-

Tačiau ilgiau, laikomas aspiri
nas neretai suskyla į dviejų rū
šių rūgštis, kurios.gali būti svei
katai pavojingos.

Niekad nepirkite iš karto per 
daug aspirino ir .nedarykite to 
vaisto atsargų.

Tada kiekvieną silkę reikia 
patepti aliejumi, suvilgyti citri
nos rūgštimi, pabarstyti lape
liais ir palaikyti pusvalandį, kad 
pasimarinuotų.
Prie tešlos, skirto kiaušinio try 

nio, pridėti aliejaus, grietinės, 
miltų, Viską reikia išmaišyti ir 
sudėti išplaktą baltymą.

Po to, silkės gabalus arba sil
kės pūsles, reikia padažyti teš
loje, dėti keptuvėn, kurioje tu
ri būti daug gerai įkaitinto 
aliejaus, ir iš abiejų pusių pa
kepti.

Tešloje keptas silkes reikia 
užpilti tirpintu sviestu ir pa
tiekti savo šeimai su virtomis 
ar keptomis bulvėmis.

Magdalena šulienė

Morkų plokšaimui paruošti 
reikia paimti: 1 svarą morkų, % 
svaro cukraus, 2 trynius, 1 bal
tymą, Vi svaro sviesto, 1 pake
lį kėlimo miltelių, 1 šaukštą ci
namono, šaukštelio gvazdikė
lių, miltų tiek, kad tešla būtų 
panaši bulvinių blynų.

Nuvalytas, žalias sutarkuo
tas morkas užpilti cukrum ir 
laikyti, kol jis ištirps.

Po to 
supilti tirpintą 
mus ir gerai išsukti.

Tada sudėti miltus su kepi
mo milteliais, išmaišyti ir, išpy
lus masę skarrdinėn,kepti 40 min. 
vidutinio karštumo krosny.

Išėmus plokštainį iš krosnies 
— jį apiberti miltiniu cukru

mi.

visų 
nelaimių namuose atsitinka dėl 
neatsargumo, ir mažmožių ne
paisymo.

Amerikoje išgyveno 70 metų. Palaidota Lietuvių 1 au
linėse kapinėse.

1) Nedėkite prie durų mažų; 
divonėlių, ant kurių yra lengva; 
paslysti.

2) Neneškite laiptais vienu 
sykiu perdaug įvairių dalykėlių 
žingsnių išvengimui. Vienas ne
atsargus žingsnis gali būti dide
lės neiaimės priežastimi.

3) Nevartokite arli ugnies to
kių skysčių valymui, kurie grei
tai užsidega.

4 Neinėtykitc ant grindų įvai- j

Naudingi patarimai ir įdomus dalykai
Jeigu ant kilimo išsilieja raui- rių dalykų. Veik trečdalis 

donas rašalas, tai jį galima išva
lyti vandeniu, įmaišius į jį dido
ką kiekį garstyčių.

Jeigu ant kilimo išsilieja ra
šalas, tai ant tos vietos reikia 
greita.! pabarstyti miltų arba 
druskos o paskui išvalyti pie
nu.

KNOW YOUR HEART

’IllillWIli tMblrthif worn It



LIETUVOS ĄŽUOLAI
Ąžuolai auka vidutinio klima

to juostoje ir yra apie porą 
šimtų skirtingų savybių kietu
mu, lapų forma, rievėmis, spal
va 1! t. t-

JAV ąžuolų yra daug daugiau 
rūšių/ negu Lietuvoje.

š o krašto ąžuolai turi lapus 
smulkiai iškarpytus ant ilgo ko
to. gilės trumpesnės ir apskri
tos formos.
Lietuvos

po kietesnio koto ir labai apskii- 
taus iškarpymo.

Mediena turi gelsvą balaną, 
rausvą branduolį, gražaus ra
sto,

Turi gerų technik'nių savy
bių; mediena sunki, kieta ir pa-

1,090 metų. . .
Jauno ąžuolo žievė turi daug 

tanlno. todėl jos naudojamos 
odos išdirbimui.

Ąžuolo gilės naudojamos ka
vai gaminti ir gyvulių pašarui, 
kartais, naudojamos ir vais-

1937 metais Lietuvtye-ąžuoly
nai nesudarė 1,3 proc. viso miš
ko ploto. Daugiaus'a jų yra Aly-

ąžuolų lapai ant trum- taus u Trakj apskrityse.-
Šių vietovių ąžuolai yra mink

štesnį 
neros gamybai.

Ąžuolai auga aukštyn ir drū- 
tyn iki 2,000 metų. Išauga iki 
130 pėdų aukščio ir 6,5 pėdų sto
rio skersmenyje.

Storiausias ąžuolas Lietuvoje 
vra Imbrado valsčiuje Stelmu
žės ąžuolas, apjuostas krūtinės 
auštyje turi virš 28 pėdų. Be
rods yra labai nukentėjęs nuo- 
audrų.

D;onizo Poškos Baublys turė-
14.7 pėdų skersmens ir bu-

todėl daugiau tinka fa-

Ąžuolas plačiai naudojamas 
Įvairių įrankių bei maš'nų ga
mybai. Iš c o daromos statinės 
degtinei ir alui laikyti.

Iš jo daromi gražūs ir sunkūs 
baldai, durys, langai, popucši- 
mai4 parketas ir fanera.

Ąžuolas pabuvęs vandenyje 
pajuosta, nes vadenyje esanti 
ištirpusi geležis, jungiasi su me
dyje esančiu taninu, nudažo 
medi, v

Upėse ir durpynuose užtinka
mi ąžuolo gabalais išsilaikę po

jęs
vęs 1.000 metų senumo.

quette Parko bažnyčioj? kala
moje su 

rinko auką (Biul.
gegužės 16 d.)

— R. Liet. B-nės, Marquette 
Parko apylinkės piknikus įvyks 
š.gl gegužės mėn. 30 dieną, Vy
čių salėje, 2435 W. 47th Street. 
I*radžla 12 vai. Kviečiame visus 
dalyvauti. x Valdyba (Pr.)

— Šakiu Apskr. Klubo pikni
kas įvyks š.m. gegužes mėn. 23 d. 
Vyčių salėje ir sodelyje, 2455 W. 
47th St. Pradžia 1 vai. šokiams 
gros Ewaldo Kncl orkestras.

— Paieškoma lietuvė moteris 
prižiūrėti ligonį — moterį. Gy
venti vieloje. Nemokamai kam
barys ir naudotis virtuve. Dėl at
lyginimo susitarsim. Marquette 
Parko apylinkėje. Skambinti pa
togiau vakarais. TęL 925-1870.

likti: labdarybei Chic
Kanai. — Panžavlm«{
UAL ESTATE FOR SALI

Namai, 2am4 — Parčaviamt t 
RIAL ISTAT1 FOR RALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: '

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
• PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą,

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

pasitarimus atominių 
kontrolės, reikalais. Tuo reikalu 
sekretorius Haig pasikeitė nuo
monėmis su Sovietų užsienio rei
kalų miriisteriu Andrei Grmyka. 
Jiedu susitarė ateinantį mėnesį 
susitikti Ženevoje. Kad jų susi
tikimas būtų naudingas, tai abu 
ministeriai įpareigojo atstovus, 
kad jie atliktų paruošiamuosius 
darbus.

A. P-lis

— Kaip tu gali pasakyti, kad 
vyras yra girtas?

PRADĖJO PASITARIMUS 
ATOMINĖMS BOMBOMS 

KONTROLIUOTI

ŽENEVA, Šveicarija. — JAV
— Kuomet jis pradeda bu-ir Sovietų Sąjungos atstovai ket- 

čiuoti savo uošvę. j virtadienį susitiko. Jie pradėjo

ZENONAS DANILEVIČIUS

emDmud
== wzrixv

MINĖJIMAS [VYKS LIET. TĄUT. NAMUOSĖ 
S422 S.KEDZIE AVĖ » ChToaGCD, Tll". >

S/m. GEGUŽĖS 22 D. 6 VAL.VAK.

JAV šiame pasitarime atsto- 
.vavo teisininkas Paul H. Nitze, 
b Sovietų valdžiai atstovavo Ju
lius Kvicinskis. Ketvirtadienį 
jiedu susitiko Sovietų misijos 
patalpose. Pasitarimai prasidėjo 
pernai lapkričio mėnesį.

Antradienį šie du atstovai vėl 
susitiks Ženevoje esančioje JAV 
misijoje. Kaip amerikietis, taip 
ir rusas, yra pasižadėję nieko ne
pasakyti apie einančius pasitari
mus. Kas buvo aptarta ir nutar
ta, galės pasakyti .'tiktai savo 
viršininkams, bet joks pašalinis 
asmuo iš jų nieko nesužinos.

ginklų minklo- Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, bažnyčioje ir salėje 
su prof. dr. K. Ėringio paskaita 
ir gražia menine dalimi.

A. Gabalienė parodė paveiks
lų — prieš 65 m. Lietuvos vyčių 
ekskursiją į Lietuvą ir aukso 
kardo įteikimą krašto apsaugos 
ministeriui gen. Žukauskui. Pa
veikslą padidino J. Poška. Jam 
dėkingi. Bus įrėmintas ir bus jo 
pristatymas. Tuo rūpinasi sen-

LIETUVOS VYČIŲ 112 KUO
POS SUSIRINKIMAS

Pirmininkas P. Binkis Mar
quette Parko liet, parapijos sa
lėje 8 vai; vakaro atidarė susi
rinkimą, sveikino dalyvius ir 
pakvietė kan. V. Zakarauską su
kalbėti maldą. Valdyba ir pa
dalinių pirmipinkai padarė trum 
pus pranešimus. Pasveikino svė- 

jčius. Numatyta visa eilė paren
gimų. Iš jų svarbiausias — lie
pos 4 d. Sekite spaudą.

Kan. V. Zakarauskas paminė
jo Romo Kalantos 10 metų susi
deginimo sukakties minėjimą, 
įvykusį prie Romo Kalantos pa

V

BUTŲ NUOMAVIMAS
.• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY;
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

jorai.
Šv. Kazimierą seselės rodė 

skaidres iš save ilgametės veik
las. Buvo įdomu pasižiūrėti į
plačiai išvystytą. mokymo ir 
auklėjimo veiklą.

Kan. V. Zakarauskui sukalbė
jus maldą, dalyviai rinkosi prie 
kavutės.

Buvo pasirašoma peticijos: 
už Skuodžio išlaisvinimą ir už 
Dariaus ir Girėno-pašto ženklus.

Iš viso dalyvavo apie 40 narių.

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau$ 
padėti teisininko Prano šULt 
paruoštą, — teisėjo Alphonsi 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’ 
išleista knyga su iegališkomi 
formomis '

Knyga su formomis gauna 
na Naujienų administracijoj*.

Vasarą užsidaro lituanistinės 
mokyklos. Reikėtų atidaryti mo
kyklėles suaugusiems ir supa
žindinti juos su lietuviškumo 
vertybėmis, tėvynės pažinimo. 

*avo; tautos praeitimi. j \

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAŲSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIB A ST YM AI...

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

i KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 
arba rašant tokiu adresu:

2 po keturis, medinis, Brighton Parke. 
$39,500. Savininkas dueda paskolą.
2 po 4-ris, medinis, Įrengtas skiepas.
72-ros ir Campbell. $39,000.
6 butų mūrinis. 4 mašinų mūrinis ga
ražas. “ $17,600 pajamų. Arti 64-tos
ir Kedzie. • y.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village. .-

Skambinti tel. 436-7878

. ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

ELEKTRoTlRENoiMAI * 

PATAISYMAI 
Turiu Chicagos miesto leidimu 

Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 
.garantuotai ir sąžiningai, 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 
<514 S. Tai man Ava.

TeL 927-3559

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai. $120 pusmečiui lutomoblilo 
Liability apdraudimas paminta- 

kimš. Kreiptis:
A. LAURAITIS 

4445 So. ASHLAND AVI.
TeL 523-8775 5 V? :

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Nuomos
RENTING IN GENERAL

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

BRIDGEPORTE išnuomojamas 
4 kambarių- butas, 2-me aukšte 
iš kiemo. ■ Skambinti 927-0107

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

STASYS ŠAKINIS
LIETUVE DAŽYTOJUI

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lako)

Skambinti YA 7-9107
- — 'ii..............

A. T V ERAS \

Pardavimas ir Taisymas 
2544 West Str^ / 
TaL REpuMte 7-1941 /

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus ?

". NEDAS, 4059 Archer Aymtos,
CMcaso, IIL 50632. To!. YĄ 7-59II

- ■ ‘

Naujai pasirodžiusi 
į > DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršelių knyga r

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti čeki:

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

v.. i

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

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

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUhninimug.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
rusirūpinimą - - __________________

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais ______________ 

Minkštais viršeliais, tik__________ -

Dr. A. J. Gtusen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai Tik____

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

>8.00

>3.00

>2.00

1T» B*. HALSTKD ST, CHICAGO, IL IMU

“LIUCIJA” i
Miko šileikio apsakymu knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo, i 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psL Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas

• auterių: 6729 So. Campbell 
Ave.. Chicago. IL 60629.

M. ŠIMKUS
•Notary: Public

INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

J20tft W. 9$fh u

40642, - 424-M54 k

ENERGY 
WISE .

LMtDMOfdSWMiW | 
to once a day, after the ;

•xcasslve usa of water <

AdvoKstaa
GINTARAS P. CKPtNAl

Dartw valandos: nuo 9 vaL ryto 
Iki S vsL vai. Šeštadieni nao 

9 vaL ryto iki 12 vaL d. 
Ir pašai rasitarima.

Td, 776-5162 arba 775-5111
M4I West RSrdStrset

CMcage, IR W«2»

6 — Naujienos, Chicago, UI. — Sąt.-Mon<iay, May 22-24, 1982




