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POLICININKAI TURI TEISE 
KRĖSTI AUTOMOBILIPREZIDENTAS REAGANAS TARĖSI

SU PRANCŪZIJOS PREZIDENTU
SKRIS J ROMĄ, LONDONĄ, BONĄ, VAKARŲ 
BERLYNĄ, O VĖLIAU GRĮŠ Į WASHINGTON^

spėjo vairuotojas mašiną pasta
tyti parinktoje vietoje ir pats 
dingti, kai sprogimas visai su-, 
naikino; fnašiną. Kitos bombos

to, / galingas sprogimas 
įvyko’ prįe Duesseldorfe esančių 
didelių dirbtuvių. Visi sprogi
nėjimai'buvo tu pačių teroristų 
paruošti. Vokiečiai rengiasi im
tis priemonių prieš teroristus. 
Jie planuoja suimti įtariamus, 
kad negalėtų pasiruošti.

. WASHINGTON, D.C— Ilgus 
metus per įvairius teismus ėjo- 
bylos, ar policininkai turi teisę* 
krėsti savininkę automobilį, ar 
jie privalo tupėti teismo leidi
mą, ar j’e galt krėsti tiktai sė
dynes, b:t neguli krėsti bagaži
nių, pirštinėms laikyti spinte
lių, pagaliau ?ar policininkas 
turi teisę krėsti automobilyje 
esantį užrakytą portfelį, valizą 
ar kita užrak via dėže.-

PARYŽIUS, : Prancūzija.' — 
Prezidentas fteaganas šiandien 
ryte susitiko su -Prancūzijos 
prezidentu Francois (Mitterrand, 
o vėliau, išvyko į Versalį, kur sprogo -Hanau Gelnhousen ir
tarsis su šešiais pačiais stip- Bamberg miestuose, 
riausiais Prancūzijos ekonomis
tais, , Prezidentas Reaganas, 
prieš iškrisdąmas į pirmąją sa
vo Europos: kelio'nę, pareiškė, 
kad įf netrukus nereikės taip 
brangiai mokėti už paskolas, jei 
kas - norės ■ dolerius pasiskolinti 
prąmonės.ir- statybos, reikalams.

Prancūzijos prezidentas Mi- ——į——■—
terandąs pritaria prez. Reagano PROF.. PARKER GAVO TIK 
ekonominio, atstatymo .planams. 5 METUS KALĖJIMO
Vokiečiai, britai ir kiti kritika
vo. prėz. Reagano planus ūkio 
reikalams atstatyti. Prezidentas , <... ■ v -
ĮuĖės.?jHTOgoš ne tiktai, prancūzų ’ į ’t • .gU t -?Z
ekonomistams, .bet ir Įeitiems, $6?8,00° ’S
išgyti ūkio planus. Preziden-4V%,!n? F$9-(XM) te,smo iš,aid^ 

bu metu universitete moks
lus baigęs "’yyTas pripažintas 
kaltu i? turės sėdėti • kalėjime, 
nes mcSėėjo’.po ^1/)00 už burbu- 
lines'vonias su’jaunomis mote- 
rinris, žadėjo jas vesti ir kartais 

’ Versa^prezMentas kalbės kad vieną naktį
šu- geriaušiaią.jPraūcūžijos -ūkio;Prs * % Dabar pini-

’ AV* 4'.i-v- . . i frn« nwvc-rtro-Tinfi^noyąiSĮ o, vėliau jis susitiks2su 
žurnalistais ir 'radijd.komaila- 
foriais. ; ■ ‘‘/ l '

dijb konferencijoje dalyvaus irei .metus, nes jis
Prancūzijos;prežibeijtąs. W* . pinojo, kad daro 
ganas nori,-.kad Eūropa geriau j a ^ da.r^?"; Apie savo
pažintų' Ameriką 'ir nemanytų, L ziauS^Ps? ®ieko nepasakojo 
kad amerikiečiai siekia liktai ,zmonai- 
išnaudoti europiečius. -’Į 

'■ Prezidentas Reaganas turės- 
pragos’ pats įentopiėčiams išaiš- j 
kinti,' kodėl Amerikoj e padi dėj cf 
bedarbių, skaičius,, sumažėjo 
pramonės augimas. Preziden
tas yra tikras, kad netolimoje 
ateityje pramonė pajudės.

Prancūzų saugumo korpusas 
saugo visą Versalio sritį. Polici
ja saugo ne tiktai mūrinį Ver
salio namą ir apylinkes. Saugu
miečiai apžiūrėjo, kad niekas 
nebandytų kėsintis prieš prezi
dentą. •

Vokietijoje sprogo 
keturios bombos

BONA, Vokietija. — Antra
dienį teroristai išsprogdino ke
turias galingas bombas. Tele
fonu teroristai arba jų įgalioti 
asmenys pranešė, kad tai yra 

. sveikinimas prėz. Reaganui, ku
ris rengiasi atvykti sekančią 
savaitę. \ *.

Viena bomba sprogo Frank
furte, kai prie kareivinių pra- 
važiavd senas automobilis. Ne-

tas yra įsitikinės, kad jis galės

noriilštu$?2

5 METUS KALĖJIMO
URBAN A, III. — Profesorius 

Robert N. "Parker gavo 5 metus

Aukščiausias teismas- -gegužės 
2 dieną svarstė policininkų ir 
automobilio savininkų teises ir 
priėjo išvados, ^kad policininkai 
turi labai, plačias teises. Polici
ninkui nebereSšalingas teismo 
leidimas, j'dgu jis suuodžia, kad 
autc'mcbiiyje jaučiamas narko
tikų kvapas. Jis gali krėsti au
tomobilį, jeigu kas' nors paskun- 
džia, kad tame automobilyje 
yrai narkotikų, • ginklų ar kitos,
neleistinos vėžlį medžiagos. Jei : 
niekas neskundžia ir policinin-j 
kas nieko blogo nenujaučia, tai 
policininkas neturi teisės krėsti 
autojnobilid. Bet jeigu jis turi

kas yra aufomoBTlyje.

— Trečiadieni aukso 
kainavo $316.

uncija

n) gus turės' grąžinti teisėtiems sa- 
vininkamK vV/b- < ; r: ;

Parker, turės atiduoti visas 
santaupas, parduoti -narna ir at-

— Įtakingas fbicagos 
gesių unijos atstovas 
Muscare nuėjo penkiems mėne
siams į kalėjimą r", raginimą 
streikuoti, kada tesėjo buvo 
uždrausta. Tuo- laiku- Muscare 
buvo’ ugniagesių unijos pirmi-

ugnia- 
Frank

U.S. Bases

ninkas

Keelury*
©TAIPEI

Shulinkou į

Taichung'

& Hualien

Tainan u 

^^Taitung

Kaohsiung

■ į 13,866 Square Miles

(Maryland-Delaware: 

12,634

Birželio 3: Klotilda, Dievelta, 
įminąs, Javinė, Abulkis, Die
vaite.

Saulė teka 5:17, leidžiasi 8:20.
Oras saulėtas, šiltai.
« T W i* t*

Population 
14781,000 

Pennsylvania: 
11793,909

Taivano saloje veikianti demokratinės respublikos 
vyriausybė nusipirks Amerikoje atsargines

lėktuvų dalis.

Prezidentas Reaganas trečiadienį Versalio salėje aiškino 
Prancūzijos prezidentui ir 6 ekc’noinistams apie JAV 

ekonominius reikalus. ~

THATCHER PATARIA ARGENTINOS 
KARIAMS IŠSIKRAUSTYTI

BRITAI NENORI KLAUSYTI APIE TARPTAUTINĮ SALŲ 
TARPININKAVIMĄ; TVARKYS SALŲ GYVENTOJAI

LONDONAS, Anglija. — Bri-! _ ..-r. ■.---- -------------- ------- -=^=»
tų kariuomenės vadovybė pra
neša, kad kiekviena diena eina 
stipresni susirėmimai su Slan-’ 

i ley miestą, uostą ir apylinkes ’ _ 
ginančiais Argentinos kariai, y 

. bet britai yra liktai 14 mylių
atstumo’je nuo Stanley. 

| Užvakar britai užėmė 

kalno viršūnę, ir antradienį iš- 
{valė visus Kent kalno pakraš
čius. Britai pripažįsta, kad ar- 

pirmyn 
įžygiuojantiems britams, bet tas 
.pasipriešinimas nėra toks jau 
stiprus. Daugelis Argenlins ka
rių pasiduoda nelaisvėn.

Argentinos pulkininkas, pas- šokti iki juostos 
kutinis atidavęs ginklą britams sioms. 
Goose Green aerodromd srityje, Į 
pareiškė ,kad jis įsakęs nesiprie-1 
sinti artėjantiems britams, bet 
sulikti eiti nelaisvėn. Argentinos 
kariai nenori priešintis britams 
ir bereikalingai lieti kraują. Ne
tiesa, kad pasldąvėjto _4odėl, 

' kad netūrėjėm gijfklų: A^gent;- 
niečiai savo šovinius sumetė j 
didžiausia krūva. Šautuvai buvo 
sudėti į kitų ginklų kalną. Bčt 

t tegu britai nemano, kad Stan
dley srityje britų kariai taip 

lengvai argentiniečius nugink-’ . ................... x .. ® ; ■ . , . . . i — Kimioje suimta moKvtojaluos. len Argentinos kariai pa- T. ,
, .t tv • Lisa vxliser. Įtaria ja e^ant stos britams kelia naujausiai. . , . . . ‘ . snipe,ginklais ir riet napalmu, — pa- 1 

reiškė Argentinos pulkininkas. J . Ti * i - - - — Policija suėmė La Porte,Britai abejoja argentiniečių _ _ J v ... _ . t .
v1 ... j . i ~ Ind., mero žudiką. Suimtasis* pasirvzimu drąsiau kovoti, ne- .t - .. , ; n stropiai saugojamas,gu jie kovojo Darwmo ir Goose 

Green srityse. Yra pagrindo 
’.manyti, kad Argentinos lėktu

vai naktimis pasiekia Stanley argentiniečių įsistiprini mus.
: Britų ginkluotos pajėgos 
nepuolė Stanley karo centrų, 
nes žinojo, kad ten yra didokas 
Argentmos karių skaičius. Jei
gu britai būtų puolę silpnomis 
jėgomis, lai argentiniečiai būtų 
galėję kontratakuoti ir britus 
šioj vietoj nugalėti, š’andien 
britai turi didesnį karių skai
čių ir gali pulti įsibrovėlius iš 
v’sų pusių. Be to, britai tikisi 
artyn sutraukti galinguosius 
karo laivus, kurių artilerija ga
lės apšaudyti Stanley srityje 
esančius sandėlius ir kareivines.

4 ...... ~ .“ v"
gentimeciai pnesmasi

Italai suėmė Vittorio Pio Giuliano* 
didžiausią šių metų žudiką

VIEN TIK ŠIAIS METAIS NA POLIO SRITYJE JIS 
NUŽUDĖ 130 SAVO ŠEIMOS PRIEŠŲ

NAPOLIS. — Italų policija -------------
antradienį suėmė Vittorio Pio vaižavimo vizos, bet negauna..s 
Giuliano, kuris vien tiktai šiais Ji prisidėjo prie badaujančių 
metais nužudė 130 žmonių. Pio grupės ir pareikalavo, kad jai 
Giuliano vedė kovą su vietos 

t Mafijos žmonėmis, norėjusiais 
i primesti Napolio apylinkių gy
ventojams Mafijos valią. Mafi
ją norėjo, kad Napolid gyvento
jai kiekvieną savaitę mokėtų 
vietos Mafijai paskirtą mokes
tį. Pio Giuliano taip pat turėjo 
mokėti paskirtą mokestį, bet jis

' nepanoro. Mafija buvo pasiry- 
j žūsi jį nudurti, bet jis ryžosi žu- 
. dyti Mafijos narius.

Pio’ Giuliano nenorėjo bend
radarbiauti su policija, nes jis 
nebuvo tikras, ar kartais poli- Į 
cija nebendradarbiauja su Ma

rija. Jis pasirinko prieš jį nusi
teikusių šeimų žudymo metodą. 
Jis tiek įsismagino, kad vien 
šįmet nužudė net 130 žmonių

leistų išvažiuoti pas savo vyrą 
Aloyzą Jurgutį.

Į minėtą butą atėjo valdžios 
atstovas ir pranešė .Turgutienei, 
kad Lietuvos komunistų parti
jos centro komitetas norįs su 
ja pasikalbėti. Išvažiuoti norin- P°^lclJas- 
lieji lietuviai savo išvažiavimo j 
prašymą turi pradėti nuo komu
nistų partijos centro komiteto. 
Jeigu komunistų partijos cent
ro komitetas nenorės išleisti, 
tai kiti valdžios atstovai reikalo 
ir nesvarsto. Jurgutienė kasmet 

’ rašinėjo komunistų partijos 
(centro komitetui, bet per šeše
rius metus jos prašymas būda
vo atmestas.

Kent

GALI ŠOKTI NUOGOS 
IKI JUOSTOS

NEW YORK, N.Y. — Aukš
čiausias tekinas patvirtino New 
Yurko valstijos teismo nutari- 

* mą, kuris leidžia jaunoms mo
terims, iki juostos apsinuogi
nusioms, šokti leidimus turin
čiose pasilinksminimo įstai
gose. Grupe piliečių, nepaten
kintų New Yorko teismo spren
dimu, padavė skundą aukščiau
siam JAV teismui, prašydami, 
kad aukščiausias teismas reika
lą peržiūrėtų ir panaikintų nu- 

jaunuolėms 
apsinuoginu-

) tarimą, leidžiantį

teismas ne
iš esmės. Jis

Aukščiausias 
sprendė klausimo 
tik svarstė, ar New Yorko teis
mas buvo kompetentingas to
kioms byloms spręsti. Ar įstai
gos turėjo valstybės leidimus, 
ar įstatymas pasako, ko-jaunos 
motery*neįjalp' tose įstaigoje 
daryti... Kai išaiškino, kad 
New Yorko teismas turi teisę 
tokius, sprendimus skelbti, tai 
jį patvirtino.

aviacija ir atrilerija apšaudys

Premjerė Margaret Thatcher, 
patyrusi apie susirėmimus Kent 
kalno’ pašlaitėse, trečiadienio 
rytą pranešė Jungtinių Tautų 
gen. sekretoriui Cudlar, kad 
šiandien (trečiadienis) yra pas
kutinė diena Argentinos ka
riams išsikraustyti iš Stanley 
srities, šiandien britai leistų 
dar išvažiuoti,?het nuo rytojaus 
visi keliai bus pastoti. Nuo ry- 

i tojaus argentiniečiai bus pi i 
Šiandien, kai žinia apie josios veisti padėti ginklus ir eiti ne- 

• | badavimą pasklido po visą pa- ]a;Svėn. Britų karo laivynas,
Dabar jis teismui turės paša- sauli, lai Lieluvos komunistų___

kyti, kuriais sumetimais neko
operavo su policija, bet laužė pranešė, kad jis norįs su ja pa
veikiančius 
žmones.

Napolyje 
laikyti lame pačiame kalėjime, 
kuriame tebelaikoma Sofija 
Loren. Kalėjimo sargai abu 
stropiai daboja.

lai Lietuvos komunistų 
partijos centro’ komitetas jai

įstatymus ir žudė

polidja rengiasi jį

JURGUTIENĖ IŠVAŽIAVO 
I VILNIŲ

MASKVA, Rusija. — Papil
dant vakar paskelbtą žinią, 
Associated Press praneša, kad 
antradienį į badaujančiu butą 
atėjd yienas vyras, norėjęs pa - 

j kalbėti su 25 dienas prabadavu- 
! šia Marija Jurgutiene. ’

Ji, kaip atsimename, buvo 
Lozanskų bute. Patyrusi, kad 
kiti badauja, norėdami gauti iš
važiavimo vizą, ji išdėstė, kad

sikalbėti.
Jurgutienė, patyrusi, kad Lie

tuvos komunistų partijos cent
ro komitetas susidomėjęs jos iš
važiavimu ir norįs su ja pasi
kalbėti, nutraukė badavimą, 
atsisveikino su Lozanskais ir iš
važiavo į Vilnių.

Žinią apie Jurgutienės pokal
bį su atvykusiu valdžios atstovu 
į Lozanskių butą perdavė Asso
ciated Press atstovas Kibilickis, 
o vakarykščioji Chicago Tri
bune žinią įdėjo.

— Dabartinė JAV katalikų 
bažnyčios vadovybė nepajėgia 
įtikinti jaunimo, kad stotų j 
seminariją ir taptų kunigais. 
Be protingų ir pasišventusių 
kunigų negali išlaikyti baž-

jau septinti metai prašinėja iš- nyčių.

Prancūzijos prezidentas Miterandas vakar Paryžiuje 
pasitiko atvykusį JAV prezidentą ir nuvedė j Versalį,
kur vyks pasitarimai apie dabartinę.ekonominę .būklę.
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Dėlto šio skyriaus redaktoriai

VIETOJE FELJETONO
gus pio tokius*nu-, nuskyla. Bet jeigu 

kaktuvininkas būtų 
'/ysk. M. Va iančiaus

tikimus tylūnus piaeiti—ir gana. 
Lt i gt?A biamie^k
už pJita IŠGOstysy.1 eta tik šiaip 

nen?/ėd;:m?s nieko įžeisti-
Kaiba es ame mūsų * nusipel- ’ 

i . ų ^menybių sukaktuves: 
5‘^-cŪ kaxUds net 70-mecio pro-; 
ga. čia tunu gaivoje vieną sole 
Dizantą šešiasdešimtį atšventusį. 
Sas.kvietė būrelį draugų (nepa
sakyčiau, kad čierkos draugų, 
nes buvo ir negeriančių). Pas
kyrė toms iškilmėms bačkų įg
alaus — lakit, draugeliai, ir 
linksminkitės. Taip ir buvo, kaip 
visada būna tokiose pagerbtuvė- 
se. Laikas prabėgo nepastebėtas, 
stiklus bekiinojant ir dosnių 
kūmučių užkandžius bekrims- 
nojant. O po visam tam — ką gi, 
reikia ir spaudoj paminėti.

Žymus rašto žmogus, visų su
sibūrimų korespondentas, ir 
rašo: įfc.

‘Gimė sukaktuvininkas Lietu
voje, gerų tėvų geras vaikas 
buvo ir savo tėvus pasekė”, ir 
tt

Nežinau, kokias ypatingas do
rybes jo tėvai turėjo, bet sūnelis 
tikrai tėvus bus pralenkęs. To
liau pamini, jog Lietuvoje prie
šų neapkentęs ir juos smarkiai 
mušęs. Galėjo ir taip būti, bet 
kad už marių atsikėlęs savo 
smarkų būdą kur tik galėdamas 
rodydavo — tai tikra tiesa,, nes 
man pačiam teko matyti. Gyve-, 
nau kaimyniniame mieste ir į 
lietuviškas vakaruškas ten daž
nai nu vykdą vau. Minimas sole- 
zinantąs savo galingus kumščius 

bą paleisdavo, jei jo nuomonė 
su kokio nors oponeto nesutik- 
daro. Žiūrėk, oponentas jau ir 
vaikščioja suburbinta nosimi.

Kad sukaktuvininkas savo Ro
mantiškais’ žygiais jaunystėje 
pasižymėjo, korespondentas irgi 
nemini. O čia įdomiausia- Tik 
į užjūrį persikėlęs buvo patapęs 
tikru Casanova ir< jei į policijos 
rankas būtų pakliuvęs, teismas 
būtų jam prisegęs daug papra
sčiau skambantį vardąf rapist. 
Už tokius nusikaltimus būdavo 
duodama net iki 5 metų kalėji
mo. Bet, kaip žinoma, tuo gyve
namuoju laikotarpiu nukentė
jusi pusė labai retai tą nusikal
timą policijai pranešdavo, net 
50% tokiu nusikaltėliu teismo 
salės nepasiekdavo.

Kam sekasi — tam ir vedasi. 
Pasisekė ir mūsų sukaktuvinin
kui, už grotų neteko sėdėti.

Kiek sukaktuvininkas “divor- 
sų” jau buvo atšventęs, kores
pondentas irgi neparašė, o jų 
buvo tiek, kad ir abiejų pirštų 
nebūtų užtekę, jei būtų bando
ma suskaityti. Korespondentui 
smagiau buvo paminėti, jog su
kaktuvininkas priklausė vienai 
kitai organizacijai ir nario mo
kestį užsimokėdavo. Dar vienas 
sukaktuvirrnko nuopelnas — tai 
pras’mušimas biznyje. Koks ta> 
biznis — tai irgi netaip aiškiai

Anais .jokiu susisiekime beteiniių nebuvo, išskiriant 
tik tuos atvejus, kada arkliai baidydavęs].

mūsų Su
gyvenęs 

laikais ir 
tokį biznį pradėjęs, tai blaivy- 
oės apaštalas būtų žiauriai jį 
išbaręs:

— Tu paklydėli, ne lik pats 
girtuokliauji, bet ir kitus gir
dai! Lyg neužtektų Maušų ir 
Joškių, kurie savo karčiamose is 
lietuvių jų sunkiai uždirbtus pi- 

GIDO VERGAI
— Lankėme Petronio “krajų” 
Sovietų Aeroflotu;
Vietoj vodkos gėrėm “eajų”, 
Kad išlikti sveiku protu.

Vežiojo po Leningradą 
Autobusais ir "Pobieda”, 
Volgogradą, Stalingradą — 
Tik ne Kauną ir Klaipėdą.

Vilniun gimines etapu
Iš provincijos pristato, 
Viešbutyje “inturisto” 
Per langelį pasimato.

— Sveiki gyvi, — Labas, labas I 
Daug metelių nematyti.
Sūri ašara nurieda,
“Gidas” šaukia; — Laikas skirtis!

Sako: — Pagal mūs* rutiną
Maskvoj laukia vakarienė,
Ten šypsosis balerina
Daug grakščiau negu brolienė.

Vilniuj prie burlioke kapo 
Padėjom puošnų vainiką, 
Reporteriams "Gimto Krašto” - 
Gyrėm krašto užgrobiką.

Superspekulruos kiekvieną — 
Kaip sugrįžus šviest egzilę, 
Kad “Rodinoje’’ kasdieną 
“Klesti” tautinė idilė.

Polit-mokslų dr.. Kirmėlaitis 
Nusivylęs Viešnage

PONUI MAIKIO TĖVUI
Gerbiamas Tamsta,
Man vis neduoda ramybės 

Jūsų redaktoriaus slavams 
Northwestern Universitete pa
darytas nusiskundimas, kad po 
karo užplaukusi nekatalikišką 
žmonių banga pagrobė katalikų 
laikraščius, skelbia labai jau 
nekatalikiškas idėjas.

Šis pareiškimas mane labai su
krėtė. Būdamas kilimo iš kraš
te’, kuris tos pačios “užplauku- 
>ios bangos” yra skelbiamas ka
ralienės Marijos žeme, aš be 
galo jaudinuosi, patyręs, kad iš 
Marijos žemės atplaukusieji 
yra taip nekatalikiški.

Aš pradėjau vartyti “Draugo” 
komplektus, kad pats galėčiau 
'sitikrnti Tamstos slavams pa-' 

’nerto skundo tikrumu.
Ir štai, va .randu tarp eilučių 

vieno buy. kriminalinės polici
jos valdininko prisiminimuose 
užuominą, kuri vaizduoja koks 
buvęs vargingas kaimo bernų j

rUgus vilioja ir juos pačius nu<-

Gerai, kad apaštalai šiais lai
kais žemėje nebevaikščioję, to
kiu būdu sukaktuvininkas išven* 
gė mažo nemalonumo.

Baigdamas korespondentas pa
mini, kad sukaktuvininkas buvo 
pasveikintas keletas organizaci
jų atstovų ir vietos avidės gany
tojo. Reikia kai kada ir ganyto
jams prisitaikinti prie savo ave
lių, kad koks išsisėręs avinas 
ragais neužtrenktų.

Czbaigsiu šį pasakojimą žo
džiais: buvo pagerbtas, nes 
siems fundijo.

KAIMYNAS
iš gretimo miesto.

vi-

J7

gyvenimas, vedęs juos net į nu
sikaltimus.

■ Aš atsimenu kaip kartą Tams
ta viename savo įžanginių, gin
damas Lietuvos nepriklausomy
bės reikalą, tvirtinai, kad Lietu
voje nebuvo komunistų, o toji 
“užplaukusių nekatalikiškų žmo 
nių banga’* larp eilučių įkištais 
žodžiais skelbia buvus vargingų 
kaimo proletarų, kuriems oku
pantas gali lengvai pasigirti pri
statęs gyvenviečių, padaryda
mas vergų reprodukciją racio- 
nališkesne.

Buv. kriminalinės policijos 
aldininkas Trinka, rašydamas 

savo atsiminimus, anot žurnalis
to Marmos, “sumaišė sąvokas”, 
taip žiauriai apjuodindamas ne
priklausomos Lietuvos kaimo 
gyvenimą ir labai pasitarnau
damas komunistams.

šia proga aš norėčiau dar pri- 
lc ti, kad nc’rs nepriklausomoje 
Lietuvoje kaimo “hicdaiokai” 
ir neturėjo žmon škų sąlygų

Pasikalbėjimas 
Naikia 
su Tėvu

BAIGOS

Romo Kalantos Suliepsnojimo Dešimtmečiui 
J Dr. Kazys Ėringis

(Tęsinys)

Okupantas ir šią auką, matyt, paskelbė psichiniu li
goniu, bet tikrumoje ne mūsų aukos, o XX-to amžiaus 
vandalai, okupavę Lietuvą, Laviją ir Estiją, yra bepročiai. 
Jie sulaužė tarptautinius su tomis valstybėmis susitari
mus ir karine jėga okupavo jas. Okupantas sutinkamai 
su 1939 m. Hagos tarptautinės konvencijos 52 straipsniu 
neturėjo teisės nei Romo Kalantos tėvo, nei manęs, dabar 
kalbančio žuvusiųjų vardu, nei šimtų tūkstančių pabal- 

jog šv?Rašt7 yra pa^kyta*Tadį tiečių mobilizuoti į Sovietų Armiją, ir priversti mirti už 
prieš pasaulio pabaigą būsianti] jų grobikiškus interesus. Lygiai taip pat sovietai neturi 
viena valstybė ir vienas kara- teisės versti tarnauti savo agresyviausios pasaulyje ar- 

Sovietą Sąjungoje ir pavergtuo- ] liūs... 
se kraštucfee. Marksizmas Sovie-1 
lq Sąjungoje egzistuoja prie
varta ir sukta politika. Billy 
Graham, Maskvos cerkvėje ar 
bažnyčioje kalbėdamas, baisiai 
apsinreiavo ir, kaip Dievo žo
džio skelbėjas, save susikompro
mitavo. Laisvojo- pasaulio spau
da stebisi tokia jd fariziejiška

— Nesuprantu, Malki, kaip 
Sovietai taip apgavo garsųjį 
"evangeiistų” Billy Grabam.

— Kaip daugelis amerikonų, 
taip ir Billy Graham, parodė, 
kiek jie žino apie komunizmą 

tikyba nevaržoma. Jo pamoks
las apie religijos ‘laisvę” papik
tino milijonus krikščioniu, žydų 
ir Islamo tikinčiųjų. Chicagie- ; 
čiai, vyras ir žmona, kurie yra 
Encyclopaedia Britannica re-, 
daktdriai — Martin ir Bonnie 
Obermanai, ka tik prieš Gra- 
hamo vizitą lankėsi Sdvietu Są
jungoje. Jie sako, kad Graham 
paskelbė didžiausią melą apie 
religijos “laisvę”. Obermanai 
klausia Grahamą: “Tegul jis 
paaiškina, kodėl KGB agentai ir 
mokytojai vaikus klausinėja, ar 
jie eina į bažnyčią? Kodėl Virti 
Kosharovskj- buvo .suimtas ir 
kvočiamas dėl religijos? Kodėl 
ton eerkvėn, kuri buvusi pil
na žmonių pasiklausyti garsaus 
“evangelisto” pamokslo, buvę 
suvaryti KGB agentai?” Tokius 
:klausimus slato AL. Oberman 
Chicago Sun-Times geg. 21 d.

—■. Maiki, aš "manau, kad So
vietai norėjo svietui parodyti, 
kad tikėjimas ten nėra varžo
mas, todėl ir pašikvietė tą gar
senybę patvirtinti.

— Toliau pbennan tęsia: 
“Maskvos miestas turi .8 mili
jonus gyventojų, o tiktai 23 baž
nyčios tebeveikia ir viena sina
goga. Chicaga turi 3 milijonus 
gyventojų ir turi daugiau kaip 
2,100 bažnyčių.”

— Maiki, man prisimena ca- 
•o laikais žmones kalbant, kad 

Maskva turinti,' rusiškai tariant, 
“Sorok sorokov obdnych cerk
vei'. Vadinasi, 800 cerkvių. O 
kur dar kitų tikybų bažnyčios?

— Aišku, bet pasaulis žino, 
kad taip nėra. Sovietai bando 
visą tikybą panaikinti, visuose 
įkupuotuose kraštuose. Tame 
pačiame .Sun-Times laikraštyje 
rašo Edwin Yoder:

“Kun. Billy Graham pateko; į 
pragarą, taip, kaip buvo, pasi- 

šeimoms kurtų betgi jie turėjo 
galimybę kiek tik nori metelis 
ir dėkoti Dievui Visagaliui už 
teikiamą viltį neišsibaigiančios 
laimės dangaus karalystėje per 
karalienės Marijos užtarimų.

Linkėdamas ‘Tamstai geriau
sios sėkmės suburti visus kata
likus po ^atrjietlų” stogu, pa

su pagarba,’

Jūsų, A. Bliūdakis

darydamas save šventuoju kvai
liu Sovietų Sąjungoje”.

— Maiki, aš kažkur skaičiau,

— Tu norėjai pasakyti, 
tik viena imperija, Tėve?

— Gal ir imperija...

DVIDESLV1 TOJO
LIETUVIU KAMIKADZĖS

mijos gretose Antano Kalinausko ir jo bendraamžių Pa- 
kad‘ baltijo tautų generacijos. Nėra abejonės, kad Antanas

Kalinauskas bus pats garbingiausias karys iš visų žuvu-

tuose Izraelio oro antpuolių metu ir gėdingiausiame so
vietams Afganistano kare.

Man lemta, aš privalau kalbėti už 1944-1945 metais 
Sovietų mobilizuotus žuvusius ir gyvuosius 'Pabaltijo 
tautų Vokietijos frontų karius, už A. Kalinausko žuvu
siųjų ir gyvųjų karių generaciją. Mes kovojomfe už nau
jai iškilusius, 1941 m. rugpiūčio 14 d. paskelbtus ir 1942 m. 
sausio 1 d. Sovietų Sąjungos pasirašytus, deja, šiandien 
daugelio primirštus, Atlanto Chartos principus, vardan 
bendros Alijantų pergalės prieš vokiškąjį nacizmą. Mes

— Sovietu imperialistai Bilx WV pabaltiečių Čekoslovakijoje, Sirijos, ir Egipto uos-
Ii j a netiki. Jie bando paimti vi
są pasauli, tačiau viso pasaulio- 
jie niekad neapžios. Jų politika] 
sukta, ekonomija visai silpna. 
Ju gyventojai nėra nuoširdūs, 
nėra patriotizmo valstybei, ne
turi- draugų, tik daug priešų, i 
Pasaulis žino, kad melu ir prie
spauda mažai telaimėsi.

“Sun-Times” korespondentas 
Oberman priduria: “Sovietų
Sąjugoje negalima laisvai prak- jęOVOjame už sovietų paminto tautų suvereniteto pilnutini 
tai daryti, susilaukia didelės? atkūrimą, sutinkamai su tarptautine teise, Jungtinių 
bausmės”. I Tautų Charta ir Jungtinių Tautų nuostatais. Mes atme-

— Tai, ot tau, Jurgi, kaip di- tame visus Sovietų agresyvius karus ir konfliktus, tarp- 
dysis pamokslininkas save su
kompromitavo’. Ką jo ištikimie
ji pamokslų klausytojai pama
nys?

— Dėkui tau, Maiki, už pasi
šnekėjimą.

— Sudiev, Tėve.

• Išpažiutis yra blogų darbu 
raportas kunigui.

• Darbo neatlikęs, nedėkok 
Dievui.

• Kai oro spėjika'i sako, kad 
lis, tai bus giedra; kai sako, kad 
bus giedra, tai lis.

• Komunizmas laikosi liktai 
policine tvanka.

• Kai skauda, ui gyja, sako 
daktarai.

• Pleperis greičiau pagarsė
ja, — daug, nesąmonių pasėja.

• Beždžionės poterių kalbėti 
neišmokysb

• ir paukščiai mėgsta poe
ziją.

o Primitives menas vėliau 
tampa klasika.*.

o Mažiau civilizuoti žmonės 
labai tiki burftds.

• Tinginys ir lovoje tingi.
Don Pilotas

tautinį terorizmą ir šantažą, kokiomis maskavimo formo
mis ir apgaule jie besidangstytų.

Tada pritarusios ir pasirašiusios Atlanto Chartą dvi
dešimt penkios valstybės, įskaitant ir Sovietų Sąjungą, 
paskelbė, kad “jos nesieks teritorinio ar kitokio padidė
jimo ir nepritars jokiam teritoriniam pakeitimui, jeigu 
jis yra nesuderintas su suinteresuotų tautų laisvai pa
reikšta valia. Kiekviena šalis turi teisės pasirinkti tokią 
valdymo formą, kokią ji laiko tinkamą. Suvereninės tei
sės ir laisvas valdymas tautų, kurios buvo jėga pajung
tos, turi būti atstatytos... Busimoji taika, turi patikrinti 
kiekvienai tautai šaugų gyvenimą jos sienose, taip pat 
ir visų šalių žmonėms egzistensiją, be baimės ir trūkumų 
. ..” (Pagal LĖL, 1953, 1, 353).

Lietuvių politinių organizacijų uždavinys prikelti iš 
užmaršties Atlanto Chartos principus ir išvystyti veiklos 
programas praradusiose Antrajame Pasauliniame kare 
valstybinį suverenitetą ir vėl jį sėkmingai atkūrusiose 
valstybėse. Dabar pribrendo laikas iškelti Pabaltijo tautų 
karinį įnašą ir neteisėtai mobilizuotų pabaltiečių karei
vių sudėtas didžiules aukas, dėl bendros Alijantų perga
lės prieš hitlerinę Vokietiją. Pabaltijo tautų žymi gene
racijos dalis vardan Atlanto Chartos kovojo už laimin
gesnę tėvynę ir šiandien, praėjus beveik 40 metų nuo karo 
pabaigos, vis dar jos neturi.

Mūsų aukos kaltina Sovietų Sąjungą už įgytą naudą 
iš Antrojo Pasaulinio karo Pabaltijyje, kurios ji ne tik 
čia neatsisakė, bet ir išžudė, sudarė sąlygas žūti, ištrėmė 
arba išprovokavo palikti tėvynę beveik vieną trečdalį gy
ventojų, o jų vietą užpildė kolonistais. Gėdos juodos dė
mės ir įtampos pasaulyje ji nepašalins, nesumažins nei 
trupučio, kol garbingai nedekolohizuoš savo socialkolo- 
nijinės imperijos!1 ' •

. 1 , (Bus daugiau)i - ’
-'S j .1- ~ r 1 '1 _ - .i / . _■ < ■ * ■

Kool-Aid...On A Stiek
- / BRAND SOFT DAiNK MIX

Frozen Suckers
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OssoH'e drnk mbe end
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each. Freeze until firm. 
Makes about 20.

— Naujiem*. 'Jucaga, 8. OL Thursday, June 3, 1982
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RUSAMS LIETUVĄ OKUPUOJANT
Nors tada ir liūdnas “čėsas” 

buvo, bet teko girdėti ir kiek 
linksmesnių nuotykių. Ukmer
gėj, iš seno, kas savaitę būdavo 
lid.li turgai. Į tuos turgus 

žmonės suvažiuodavo net ir iš 
tolimesnių apylinkių. Viename 
tokiame turguje ir bolševiką! 
pafioro panaudoti savo propa
gandą. Jie turguje suruošė mi
tingą, norėdami pagarbinti “tė 
vą” Staliną ir jam padėkoti* už 
išlaisvinimą, ųž atneštą saulę, 
bei pasidžiaugti- būsimu gerbū
viu.

Mitingas prasidėjo: kalbėjo 
žydelis, kalbėjo ruskelis. Bet 
štai, iš minios išlindo vis:škas 
proletaras. Jis pasirodė su per- 
plyšusiomis ir sulopytomis kel 
nėmis, iškrypusiais balais ir to
kiu pat suplyšusiu ir sulopytu 
švarku ir rusiškai paprašė bal 
so kalbėti. Na, žinoma, tokiam 
proletarui mitingo vadovai tuoj 
leido kalbėti. Tas driskis, pasi
lipo ant vežimo, o žmonės visi 
sužiuro, ką gi pasakys tas nie
kam nematytas žmogus. O jis, 
užlipęs ant vežimo, apsidairė ir 
sušuko: “Draugai, ar jūs visi 
gerai matote mane? Gerai pasi
žiūrėkite (čia jis pasisukinėjo- ir 
parodė savo L . .
užpakalį), na, ar matote?“ 
Žmonės juokdamiesi atsakė: 
“Matom, matom”. Tada kalbė
tojas dar pasisukiojęs pasakė: 
“Na, jei jūs visi mane gerai ha- 
tote, tai žinokite, kad už metų 
ir jūs visi tokie pat būsite, kaip

( A įsiminimai)
ŲMO'ik rusams bolševikams 

Lietuvą okupuojant, buvau pa
leistas iš tąrnybos. Atvažiavau 
kartu su žniona į Ukmergę ir 
apsigyvenau savuose namuose. 
Miestą radau smarkiai pasikei
tusį. Miesto gyventojai lietuviai 
buvo tylūs ir susirūpinę. Tuo 
tarpu, per valdžios įrengtą De- . 
veikių namuose garsiakaibj. die
ną ir naktį, glušlnančiai šaukėt 
kad Lietuva yra išlaisvinta! 
Grojo- triukšmingus maršus, rė
kiančias “katiušas” ir skelbė 
gražų ir laimingą naują gyve
nimą. Bet, kaip mačiau, tuo gy
venimu paaugėsi tik tam tik
ros mažumos, o' tikrieji šeimi
ninkai — lietuviai, buvo nusi
minę ir susirūpinę^ \ j-

Netoliausiai nuo mano namų, 
toje pat gatvėje, įsisteigė NKVD 
įstaiga. Jos tarnautojai, žinoma, 
norėjo nepertoliausiai turėti ir 
sau butus. O butų buvo didelis 
trūkumas. Vieną dieną,' iš NK
VD įstaigos atėjo pclitrukas su 
kareiviu, apžiūrėti mūsų buto. 
Aš pasislėpiau, o žmona įsileido 
juos1 aprodyti hutą. Politrukas, 
įėjęs j svečių kambarį, įsižiūrė
jo į ant sienos kabantį didelį 
paveikslą “Kristus Alyvų dar
želyje” ir dūręs pirštu į pa- 
veiklsą, paklausė žmonos: “A 
eto ktp. ' takoį?” •, (Q ;tas kas 
toks-?). Mano žmorta, Sibire už
augusi, gerai kalba rusiškai ir 
drąsiai jam atsakė: “Eto naš 
Bog” (Tai mūsų .Dievas). Polit
rukas ir, vėl klausia: “A vy jevo 
videli?’’, ,(Ar jūs ,jj matėte?.). 
Tada žmona jam atkirto: “Ne
mačiau aš Dievo, kaip nema
čiau ir Stalino, bet žinau, kad 
jie yra”. ; Tuo ir baigėsi jų po
kalbis. Politrukas, apžiūrėjęs 
butą, du ^kambarius sekvestra
vo ir, pritvirtinęs ■ prie • durų 
raštelius, išėjo.
.-'PraslihkiTs keliom valandom, 

ajtėjo kambarių ieško’ti lietuvis, 
aviacijos kaminiukas, bet jau, so
vietinėj uniformoj, su žvaigž
dė prie kepurės. Aprodėme jam 
sekvestruotus kambarius ir jis 
ruošėsi juos užimti. O mes bu
vome patenkinti, kad lietuvis 
juos užima. Tuo tarpu atsirado 
ir tas pats politrukas. Jis už
puolė žmoną, kam įsileido’ lie
tuvi karininką', žmona jam at
sakė: “Kas jus čia žino. Jūs su 
žvaigžde ir jisLsū žvaigždė, 
prašėte kambarius parodyti, ir 
jis prašė-’ parodyti/ Abfein pa
rodžiau”.

Politrukas tą karininką iš
kraustė, ir kambarius pasiliko 
savo žinioje.

birželio mėnuo. Tuo" metu girdė- 
jau daug gandų apie suėmimus, 
ir būsimą “liaudies priešų” ve- Cį 
žinią j Sibirą, bet gand J dar' 
nepasitvirtindavo. Todėl niekas rSį 
nenorėjo pirm laiko pasitraukti 
iš namų. * i

Taciaa vieną dieną, psvaka j 
yje, užsuko į mūsų namų kie
lių iš matymo pažįstamas uk
mergiškis 1' žmonai patyloi j i s 
pranešė, kad ateinančią naklį 
au tikrai, žmonės bus gau iorr.i 

ir vežami į Sibirą. Jis .palsrė 
pasišalina iš namų ir apie tai 
jranešii jo nurodytiems kit;em> 
.menėms. Atsisveikindamas, tas 
feras’s žmogus {įrašė, jei kas 
Jaustų, ko jis čia buvo ulėjęs, 
tai sakyti, kad buto ieškojo, i i 
žinią perdavus kiliems iic 
Janis, pasišalinome iš namų 

Ta naktis tikrai ir buvo 
oiran išvežime’ naktis. Buvo pa
tikrintas ir mūsų butas, bet, ži
noma, nieko nerasta.

Sekančią dieną, mudu su žmo
na ir mažu sūneliu jau pasi- 
iraukėme iš miesto ir prisiglau
dėme pas vieną gerą žmogų, ne- 
oli Liduokių bažnytkaimio. Bet 

ir čia, ypač vyrams, teko slaps
tytis.

Ir taip gyvenant netikrumo- 
je ir baimėje, praslinko apie 
savaitė laiko.

perplyšusj kelnių J Vieną šeštadieniu rytą, šeimi-( 
ninkė žmonai pasakė, kad ji 
einanti į Liduokius užpirkti mi
šių ir uždegti žvakių bažnyčio
je; kad Dievas duotų kokį nors 
pasikeitimą. Ji paprašė mano 
žmonos, kiek išgalint, tam rei
kalui duoti pinigų, žmona, kiek

V. ŠVAB1ENĖ

‘I

i

LOS ANGELES, CALIF

Buv.

aš dabar”. Tai pasakęs,. nulipo sugraibiusi, davė jai pinigų ir
nuo vežimo ir dingo minioje.

Kol milicija ir rengėjai susi 
gaudė ką su juo daryti, jo ir 
pėdsakai dingo. O žmonėms bu
vo linksmų kalbų ir gražaus 
juoko.

Begyvenant Ukmergėje ir už 
sienos turint NKVD apsauga, 
sulaukiau ir J 941 metų. Kad ajr(įi 
nebūčiau, jtąrtas veltėdžiu, jiu-l^aras 

|važiavau į Vilnių ir užsiregist-Į Rusai bėga

1

ravau studijoms. Mat, Kaune 1 
buvau išklausęs Teisių Fakulte
tą, tik ne visus kvotimus buvau 
išlaikęs. Taigi, dabar man atrodė 
bus gera proga įsidarbinti.

Man išvažiavus į Vilnių, į ma
no namus atėjo Ukmergės bur
mistras -žydas su dviem nepa
žįstamais civiliniais palydovais, 
manęs --ieškoti, žmona pranešė, 
kad manęs nėra, nes buvau iš
važiavęs tį Vilnių. Burmistras 

o ką jis ten da
ro?” Žmona atsakė, kad studi
juoja. Manęs neradę, visi- trys 
apleido kiemą. Spėliojome, kad 
buvo atėję manęs suimti. Bet, 
mano laimei, manęs nerado.

Taip besisaugant, atėjo ir

šeimininkė išeidama dar pasa
kė: “Pamatysi, nespės mano už
degtos žvakės ant altoriaus su
degti ir rusų nebelies Lietuvo
je”. žinoma, nors nendįėjo’ tikėti 
šeimininkės žodžiams, bet šir
dyje juto pasitenkinimą.

Išaušo sekmadienio rytas. 
Įjungus radijo aparatą, žmona

— Lietuvos'Himną. Girdi, 
su Vokietija prasidėjo!

i iš Lietuvos. Nąlin-

KOVA SU NUSIKALTĖLIAIS
Lietuvos kriminalinės policijos 

valdininko atsiminimai <

STASYS TRINKA

Iš jo kalbos supratome, kad 
toji kaimo gražuolė buvo ne jo 
duktė, bet žmona. Tas mus labai 
nustebino, nes tarp jų buvo di
delis amžiaus skirtumas. Atro
dė, kad jam geriau tiktų būti 
jos tėvu, o ne vyru.

Yra sakoma, kad būdamas se
nas nevesk jaunos žmonos, nes 
ji už tavęs ištekės ne iš meilės, 
bet dėl turto. Taip atsitiko’ ir su 
Jonaičiu. Vėliau sužinojau Jo
naičio vedybų tragišką pabaigą, 
apie kurią noriu papasakoti.

Jonaitis su savo pirmąja žmo
na vaikų neturėjo ir jai mirus 
liko našlys.
su reikalais pas savo kaimyną 
susipažino su jo tarnaite Jule. 
Kadangi ji buvo jauna ir graži 
mergina, pradėjo’ ją prikalbinė- 

j ti, kad už jo ištekėtų, sakyda- 
JURATĖ IR KASTY 1IS jmas: “čia tu esi tarnaitė, o kai 
------------------------------ I ištekėsi už manęs, lai būsi mano 

j ūkio šeimininkė, o po savo'mir- 
! ties tau paliksiu ūkį”.

VI. Pažiūrai vadovaujant, ši toninę vertę, 
mokykla gražiai veikė, nešė ge^

. nu vaisiu. Jo iniciatyva | <c *
. * mokyklos buvo suruošti keli 1 - ’ * .mokytojų kursaį. kuriuos bai

gusi s ji šiandien sėkmingai dir
ba toje pačioje mokykloje. Dar
niai dirbo su tėvais ir mokyto
jais. Jam esant vedėju, 1971 me
tais mokykla atšventė savo 25 
metų sukaktį ir ta proga jojo 
iniciatyva buvo išleistas stam
bus leidinys, turintis didelę is-

dėkite languose ir t.t. Sponta
niškai, abi su šeimininke apsi
kabino ir pradėjo verkti ir,.bu
čiuotis. O šeimininkė ir sako'jai: 
“Ar aš nesakiau,-kad nespės ant 
altoriaus žvakės-sudegti, o bol
ševikų nebeliks Lietuvoje ?’- 
Apie tai greit buvo ir mums vy
rams pranešta?6^

MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ Tek 925-2787,

(

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

£501 W. 69th St, Chicago, ID. 60629 ♦ Tel 925-2731
i

J

tarė ištekėti už Jonaičiu ir su * 
gavojo planą, kaip iš jo, nelau*- 
kiant jo mirties, pasisavinti jo 
ūkį.

Ištekėjusi už Jonaičio, pra
slinkus kuriam laikui, ji pradė
jo jam sakyti: “Tu esi ^enas ir 
mes vaikų negalim turėti. Ka
dangi po tavo mirties nepaliks’ 
įpėdinių, tai tau mirus, tavo gi
minaičiai išvarys mane iš tavo 
ūkio ir aš neturėsiu iš ko pra
gyventi”. Tai pasakiusi,, papra
šė, kad jis jai išduotų 3,01)0 litų 
vekselius, kad po jo mirties jo 
giminaičiai, jei norės perimti, 
ūkį, turės tą sumą išmokėti.

Gavusi vekselius, praslinkus 
kuriam laikui, virdama pietus 
pradėjo savo sakyti: “Tu, tur-

Vieną kartą nuėjęs . įh-^ manai, kad aš laukiu tavo*

Is kario ji už jo tekėti nesu
tiko, nes buvo įsimylėjusi į vie-

Todėl tėvai, kolegos mokyto- no mažažemio sūnų, kuris lar- 
prieijai bei parapijos vadovybė VI.

Pažiūrai, už jo įdėtą darbą ir 
širdį, vadovaujant šiai mokyk
lai, liks amžinai dėkingi. La
biausiai jam liks dėkingi tie bū
riai lietuviško jaunimo, kuris 
turėjo laimės tą mokyklą lan-- pas ūkininkus tarnauti jam už 
kyti ir baigti, pažinti savo tėvų; berną, o jai ųž tarnaitę. Taigi 
kraštą ir išmokti savo tėvelių vestis nebuvo prasmės, nes ne
kalbos. šiandien ne vienas VI. | galėtų, kartu gyventi. Julė, pasi- 
Pažiūros mokinių sėkmingai • kalbėjusi su mylimu Jonu,, nu
dirba lietuvišką darbą ir užima; 
atsakingas vielas organizacijų į 
tvaldybose. ,

Šiais visais
Pažiūra 
džiuotis

navo pas vieną ūkininką tarnu 
ir norėjo ją vesti. Kadangi jie 
jo’kio turto neturėjo, tai apie ve
dybas nebuvo ko ir galvoti, nes 
vedę nebūtų turėję kur gyventi 
ir iš ko pragyventi. Reikėtų eiti

gali
laimėjimais 
užtarnautai

❖ *

Pažiūrai nuo ateinan-Vladui 
čiu mokslo metu atsisakius iš 
tLos Angeles §v. Kazimiero šeš- 

(Iš Kario) tadieninės mokyklos vedėjo pa-

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

50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA, i

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

ir patarė mums toliau studijuoti. $

Kaina $25. Kieti viršeliai.

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

reigų, D. Polikaitienė pakviesta 
būti šios mokyklos vedėja. Nati- 

VI. t joji vedėja yra ilgametė šio’s 
di-| mokyklos mokytoja, seniau dir-

1 busi Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloje ir dabar dirbanti 
mokytojos darbą’ Los Angeles 
miesto viešųjų mokyklų siste
moje. . ...

Dalilė Polikaitienė turi ilgą 
ir sėkmingą mokytojos darbo 
praktiką ir galės daug padėti 
mūsų šeštadieninės mokyklos 
gerovei bei pažangai. Jai linki
me geriausios sėkmės.

Įvertinam jo gražų darbą

Vladas Pažiūra, išbuvęs Los 
Angeles šv. Kazimiero šeštadie
ninės mokyklos vedėju 12 metų, 
nuo, ateinančiu mokslo metu 

I 1 ■ c

nuo šių pareigų dėl nesveikatos 
1 atsiškkė.

mirties, kad galėčiau gauti 3.000 
llių, kurių sumai tu man išda
vei vekselius. Tai yra neteisybė. 
.Jei nebūčiau tave mylėjusi, tai 
nebūčiau už tavęs tekėjusi.” Tai 
pasakiusi, rankoje laikydama' 
kokius lai popierius, savo- vyrui1 
pasakė: “Žiūrėk, tavo vekselius 
sudeginu, nes jie man yra ne
reikalingi”. Popierius įmetė į 
ugnį ir sudegino. Tačiau iš tiesų 
ji sudegino ne vekselius, o šiaip 
jau kitus popierius.

Praslinkus dar kuriam laikui,- 
ji vėrkdama pradėjo savo vyrui 
sakyti, kad padariusi didelę 
klaidą sudegindama vekselius,- 
nes jei jis mirs, tai ji iš jo ūkio 
nieko negaus ir turės vėl eiti 
tarnauti už tarnaitę. Paprašė,' 
kad jis jai išduotų tokiai pačiai 
sumai kitus vekselius. Sutiko.- 
Gavusi vekselius ji juos užpro
testavo ir pavedė teismo antsto
liui, kad iš jos vyro išieškotų, 
6.000 litų. Kadangi Jonaitis tiele 
pinigų neturėjo, lai jo ūkis po. 
varžytinių atiteko jai. Pasida
riusi ūkio savininke, ji savo se
ną vyrą išvarė iš ūkio lauk ir 
jo vieton pasikvietė savtf myli
mą Joną, kad padėtų jai. ūki
ninkauti. ' ■

■ Čia ir išsipildė senų žmonių 
patarimas, kad būdamas senas 
nevesk jaunos žmonos, nes ji už 
tavęs ištekės'ne iš meilės, bet 
dėl turto. Jonaitis, vedęs jauną 
žmoną, prarado ne tik žmoną, 
bet ir ūkį.”

Rusas paliko toki raštelį
• ■ »

“Per dešimt metų taupiau 
rublius naujam Zaparočikui-nu
sipirkti ir miriau iš bado?’.

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno lir moka to 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vince 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankne, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V, 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis 11 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rakštelės Ir A- Varnu 
kūrybos poveikiais. 365 pusi, knyga kainuoja tik 83.

• DAINŲ ŠVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istorija ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 32.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne šautai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte- 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga

• LLe* 1 (j v LS KASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamslauskf 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė# įg 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvieni-m 
lietuviui Leidinys fliuatruotM nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vituvardžių pavadinimai Ir jų vertiniai J vokiečių kalbą Labai 
naudingoje 835 pust knygoje yra Rytprūsių Žemėlapis. Kaina M.

'• KĄ LAUMtS LIMt, rašytojos Petronėlė# Orintaitė# *t<S 
minimai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje Ir plr. 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiu*, 
bet kainuoja tfk t3.

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras
ta* ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poe* 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises. 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja $6. «

1 SATYRINIS NOVELAS, M. Zoečeuko kūryba, 7. Valaičio 
vertimai. 506 p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina tų.

Knygos gaunamo! Naujienose, 17N So. Halsted St, Chicago,

I — Naujienoj C&cxgo, 5, HL Thursday, Tune 3, 1082
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Babelio bokštas
Babiloniečiai buvo Įsikūrę tuose žemės plotuose, ku

rių pakraščius plauna Tigro ir Eufrato upių .vanduo. Ten 
žemė buvo ir šiandien dar tebėra labat derlinga. Babilo
nija buvo ten, kur šiandien yra Iranas.

Babiloniečiai nebuvo Babilonijos gyventojai, Ten gy
veno kitos tautos. Tas tautas pavergė babiloniečiai ir Įsi
kūrė pačioje turtingiausioje žemėje. Babiloniečiai nutu
ko, tapo sėsliais gyventojais ir iš Babilonijos niekur ne
judėdavo. Kas bandydavo kėsintis Į derlingos žemės” skly
pą, tai būdavo smarkiai nubaustas, o po to, jau užpuolikai. 
nesikišdavo Į babiloniečių valdomas žemes. . ~ t

Babiloniečiai, matyt, buvo kalnų gyventojai, o Babi
lonijoje kalnų nebuvo. Jie buvo Įsitikinę, kad žmogaus 
dvasia gali laisvai svajoti,-galvoti ir kurti tiktai aukšty
bėse. Prie žemės ir pačioje žemėje galėjo gyvuoti tiktai 
kurmiai, bet aukštesnės dvasios žmonėms reikėjo pakilti 
aukščiau. Reikia pripažinti, kad tiktai aukštesnės pako
pos žmonės galėjo tokiomis mintimis gyventi. .

Bet kaip žemumoje gali aukščiau pakilti? Tais lai
kais, 2000 metų prieš Kristų, babiloniečių tarpe negalėjo 
būti kalbų apie lakūnus, balonistus ar net paprastus lėk
tuvus. Jų tada nebuvo, ir niekas apie' tai net negalvojo. 
Tada balioniėčiai nutarė statyti aukštus bokštus, dau
giausiai dešimties aukštų, kad svajotojai galėtų pakilti 
pačion pilies viršūnėn ir ten pasvajoti.

Matyt, kad ne visuomet tie svajotojai naudingai nu
svajodavo. Pakilo jie 90 metrų aukštumon, bet, matyt, 
nepakankamai. Bokšto pamatai būdavo’ 142 kvadratinių 
metrų. ’ ..

Pristatė jie tų bokštų daugybę. Jie’ galėdavo pakilti 
žymiai aukščiau už anksčiau ten gyvenusius, turtuolius, 
bet iškilusi dvasia nepajėgė ką nors naujo sukurti. Tada 
vienam aukštos dvasios babiloniečiui atėjo mintis sumai
šyti bent vieno bokšto kalbą. Jeigu jau dvasia nepakelia 
minčių aukščiau, tai tokios dvasios turtingiems babilo
niečiams nereikėjo.

Praėjus 5000 metų, vėl atsirado babiloniečių. Vakarų 
idėjas permetė. Į Rytus ir pradėjo statyti bokštus, kad- 
galėtų kurti ir geresnę santvarką Įvesti. Tvirtino, kad

ANTANAS VENCLOVA
— Turbūt juokauji?. — tariau, nustebintas

(Tęsinys)
Šiaip ar taip, tai buvo vaikinas, be galo ver

tinąs gyvenimiškus patogumus ir malonumus. 
Būdamas darbštus, “rečio fronto” laikais iš vo
kiečių kalbos išvertė stambią Remarko knygą 
“Kelias atgal” ir šiaip gana daug rašė. Bet turėjo 
tą savybę, jog iš anksto numatydavo pelnus ir 

■ stengdavosi kuo patogiausiai susitvarkyti savo 
Z reikalus.

Uždarius ‘‘Trečia frontą”, Raila dar domė-
- josi socializmu, Tarybų Sąjungos gyvenimu, dar
- skaitė vokiečiu komunistų leidinius. Vis mėgo 
; pafantazuoti apie tolimesnį’ literatūrini darbd, 
Z naujų žurnalų leidiniu ir naujas knygas. Bet jo

karštis pastebimaLvėso. Jau tada, kai spausdinom 
“Trečią frontą“, Raita mėgdavo’ kalbėti:

— Įdomu, kuris mūsų pirmas peršimes pas 
fašistus? Manau, kad tai bus Venclova . .. Matai, 
jis suvalkietis, o suvalkiečiai . . .

Ir jis imdavo Įrodinėti, kodėl suvalkiečiai ar
timiausi fašizmui.

šis vaikinas vis labiau tolo nuo mūsų ir pats 
artėjo prie to lagerio, kurio mes visa siela neken- 
i 'r-i laikėm jį didžiausia Lietuvos nelaimė.

M. TRONIO ŠOKOLADAS IR 
KA. 1TALIZMO TRAUKA

Ra;!.' isitmsc Žaliakalny, mediniuose namuo-

Antanas Rakštelė Gubos

0 mokslas bujos, kaip durnaropių’ PiRi/ pristatė, 
karjai aukštai iškilo, bet mokslo' žfriiafe” reikČjb vo’^tf iš 
Vakarų. kai per 60 metų nepajėgė gyvenimo sątypų P% 
gerinti, tai griebėsi Babelio bokšto strdtėgrjoš štfOŠyti 
kalbas, kad antras bokšto aukštas nesikalbėtų^ su tre
čiuoju, o trečiasis nė žodžio' rfgsaprąsŽi/; ką kehHrta^fs 
sako ir planuoja daryti Svajotojai it pagrrnifų pakeitė 
pagrindines' žodžių ir idėjųsąvokaš. r . ..

Vienas lietuvis, Šiomis dlenomfe' grižęš is Vftritau's, 

šantruilikų būriai. Išsilaipinimo wetose pirisidejb 
kautynes,..

Anglija, kaip manoma, pradėjo, pla: 
rinę operaciją, sieSdaiftąųŽniti • ■. < ,

BaTtuoše rūmiio'se IsibrovnUo išvakarėse Įvyko 
specialios “krizės grupes” p'ašitačfrrfeš,’ kūti^m pir
mininkavo viceprezidentas Bušas. Pasitarim'e daly
vavo: valstybės sekretorius Heigas, gynybos minist
ras Vainbėrgeris, CŽV direktorius'.Keišis, prezidento 
padėjėjas nacionalinio saugumo reikalams Klarkas, 
JAV nuolatinė atstovė prie SNO Kirkpątrik ir štabų* 
viršininkų komiteto pirmininkas generolas Džounsas. 
Baltųjų rūmų atstovas atsisakė kdmėntuoti ši’o pasi
tarimo rezultatus ir tik p’atvirinb; kad JAV neketina’ 
tiesiogiai dalyvauti kariniame konflikte, jos tik teiks 
Anglijai karinę pagalbą, kurios kdhkretaus turinio 
jis neatskleidė.

Operacijai Anglija naudoja 22 tūkstančius ka
reivių, 2S karo laivus,-50 pagalbinių laivij; Į pa^ftį- 
dinę Įsibrovimo grupę, Įeina 2 lėktuvnešiai, 7 eskadri
niai minininkai, "7 desanto laivai ir 3 šiame rajone 
esantys atominiais povandeniniai laivai, taip pat 37 
naikintuvai’ bbmbčmešiaf “Hariėr”, 35 įvairios pai 
skirties sraigtasparniai. . .. . .. <

w Likus kelioms, valandoms iki operacijos pradžios^ 
Įvyko Tečėr “karinio kabinėto” posėdis; kuriame, 
kaip pažymi Roiterio Agentūra; buvo nutarta smar
kiai suaktyvinti kovos veiksmus; kad Anfisa yČF ga
lėtų kontroliuoti salas. Kaip praneša agentūra AP, 
Britanijos karo laivyno pajėgų operatyvinio ^jungi
nio Pietų’ Atlante vadui kontradmirolui Vudvordui

Į : ■Ręig^aą Jįuvo painformuotas apie Anglijos veriest 
i j - mus‘Folklendo salose/’ c • i ’ ’ • ! ; K’

: " t > •; . • ‘ .<;i.
r • - - . ■ . ■ ■ .

. /į- ‘i v r*. 4.- -S,- ‘

* ;■ Kalbas” mąlšė- tie paskiras žmogus,’ne -vieno” krašto; 
valdytojas; ųė vienu krašto1 komitetas ar komiteto- sudd- ; 
.ryta komisija, bet.Šepkas maišo valstybinė Įstaiga, kuri 
Bando Įtikinti ^00 milijonų gyvento jų", kad ne Argentinos 

ikąriudmęnės^ vadai, paiiaiKmę dėmbkratinę - sžntyąįką, 
■ griovę krašto ūkĮ ir nuvėrtfftę finansus, pasiryžo’is bri- 

dtimti 15d mėttj valdytas saistą ,q’ kai britai ryzosr iš
buvo Įsakyta užimti salas plačiai taikant desantų iš-Įvyti Įsibrovėlius argentiniėęiūs, - tai Įsibrovėliais vadind 

britus, q nę generolų, pagilėtus jaunuolius.
Padarėme ilg’ėšnf Tiesos ištrauką, kad, kiekvienas 

skaitytojas pamatytų; jog Tiesoje nėra teisybės. Tiesoje 
skelbiami ne faktai, bet Į Kremliaus bokštą ĮltpUsrų mo
dernių babiloniečių pastangos Įtikinti' nė tik ŠdviėĄ' \Są: 
Jtmgbs gyventojus, bet ir laisvame ’.pasaulyje gyvenančius 
žmones. Tiesa patikėjo tiktai “mokslininkas” Remeikis'ir 
Stiklorius, Remeikio “mokslo darbąJ’ perskaitęs;^;

Laimė, kad laisvame pasaulyje gyvenantieji lietuviai 
babiloniečius geriau pažįsta, negu Rėmėikis iriSteųiros’ 
Jie žino, kad Į Falkland salas Įsfverže argentiniteČiai, o 
ne britai. Jie taip pat žino,; kad’ Lietuva buvo pavergta 
komunistų valdomų rusų. Nė lietuviai prašė Stalino Lie
tuvą Įjungti Į Sovietų Sąjungą, bet Maskvai parsidavęs ^.-oPozl^os:.Y«w’eiuSoli<ia-

• -I • • , '* rumd~1lnilO£ nariai haicri;

laipinimo taktiką.
Argentinos vyriausioji Itaririė vadovybė' pbfrir- 

tino, kad Anglijos kariuomenė šiandien- ankšti rytą 
mėgino šsilaipinti Folklendo’ (Malvinų) salose. Ar
gentinos kariuomenės dalys atremia užpuolimą, sa
koma karinės vadovybės pareiškime. Argėntmos ka
riniuose sluoksniuose nurodoma, kad vyksta kauty
nės. Argentinos lėktuvai atakuoja Angfijbs desanti
ninkus. Numušti trys Anglijos sraigtąsparni'a’i. Ap
gadintos penkios Anglijos fregatos. .

Pranešimais iš Londono, daug Anglijos kariuo
menės desanto grupių buvo vienu metu išlaipinta 
Įvairiose salų vietose. Argentinos kariniai objektai, 
taip pat benzino ir šiudmėhų sandėliai bombarduo
jami iš oro ir apšaudomi iš Anglijos' lalvt/;

Roiterio agentūros pranešimu; JAV prezidentas kauti pradėjusi Salomėja Nėris.

ii,

se, kuriuos poetas Maironis ouvo pastatydinęs pagyventi; imsiu ir parsiduosiu fasisti 
savo draugei Onai Balčiūnienei. Gyveno Raila įsakant, pasuksiu kapitalistiniu keliu, 
netgi tos moters bute. Syki užėjęs priešpiečiais, 
radau ji drybsant lovoje po kąždokio naftinio čintžiAb?
pasilinksminimo ar išgėrimo”. Užsidegęs či^ąrėtę;' j, 
jis juokdamasis pasakoj#: p

— Kai kada čia užeini pdtš .Nfrirf-driisz į 
ir praeitą savaitę — ska’mb'ina' kažkas” 
Atidarau — didysis musų poetas" stori ir klausia,z 
ar ponia namie. Ponios nebuvo, ir jis plašė' jai 
perduoti gražiai sutymofą paketą. Priėmė?, Įš?- 
nešiau Į vidų ir, manau sau, pažiūrėsiu, kas ten 
tokio. Atvynioju gražiai, žiūriu — pinuos rjjšies 
saldainiai, šokoladas, riešutai. Net apsilaižiau. 
Ne kasdien tokių skunamynų pasitaiko ra^aiiti. 
Jr žinai ką? Pusiau. Tai yra, pusę sau, .o pusę

? vėl gražiai suvyniojau, nunešiau Į š^fbtrą:rr 
jau a’nt staliuko. Negi Maironis sutikus 
!kiek ten buvo plytelių šokolado ir saldainių .

Man ta istoriją visai n'ė^itfkb,. o Raila' tilt 
nusijuokė: , , . ■

— Nieko, nenubiednes didžiausias Lflėti/vo^ 
poetas ... O man, studentrtf, jčrtfs gbmtfrfd pafš? 
maginimas . . .

Pradėjome kalbėtis apie neseniai ‘Prie
kalo’ numęrĮ,, kuriame toliau buvo puolamas “Tre
čias frontas” ir trečiafrontininfcai. Raila nušizio’- 
vavo ir tarė:

— Žinai ką, broliuk, aš tau pasakysiu atvirai. 
Nusibodo man visa tai. Aš priėjau išVddą, kad 
kapitalizmas dar tvirtas, kad prie jo dar galima

—*'Fi? i?6ri sU’. fašistais, kurie . . .?
, — O kibelei ne? — a*tsdkė Raila. — Jų rankose 

~ ?$&bf ‘bliuk, nepražūsi. . .
ta§ CTfyoji, tąj nėra ko mums daugiau 

rr; ffčsiog pritrenktas; išėjau 
iš kambario.

KĘIKE SMETONĄ IR V0LDEMA&A; 
VĖLIAU, GAL SAUGUME DIRBO*?

Vaikščiojau gatvėmis ir- negalėjau Ausira- 
RaiTžč, kuris kartais atrodydavo kairesnis 

f imis visus! Jis nesivaržydamas, jei tik rfeptL 
^šilinių, keikdavo Smetoną ir Vo^ffii^r^ 

tjraodavosJš^ut^inkji,^ neolituailų, klčfikalų, 
—' fi" kad 

i ir Ciniškai 
sssxr'e - 1U<M* netilpo gal
voje. . Trė'ša, “Priekalas” visiems mums gerokai 
apkąriftič £yvėnim£, bet' argi socializmas — tai 
vičnas ‘‘ĖneUalas”? Argi nėra naujos valstybės 
— Tarybų Sąjungos, kur auga, kyla, tvirięja sąn- 
tvarka, teisingesnė^ųl'jnūšiškę?'-Kai sa^o’abeJ(A 
jjmus ir pokalbį su Raila perdaviau draugams, 
jie per daug nesistebėjo, kai kurie netgi sakėsi 
>t4 seniai ladkę, o Blažas, išgirdęs apie naujas 
Railos nuotaikas, nusikvatojo:

7

PRIŠIMIbift VYTAUTĄ 
BACEVIČIŲ 

A •
Retas išeivi'oje* gyvenantis ra

šytojau ar muzikas yra minimas 
: okupuotos Lietuvos spaudoje. 
Tik tie, kurie gyvendami užsie
nyje nepapildo “nuodėmių’’, 
gali tikėtis, po mirties “atsikelti 
iš numirusių” savo tėvų žemėje'.

Tarp “laimingųjų” atsirado 
• 1970 metais ' New Ybrk'ė . mirįs 
kompčzitoHiiš. ir žymu?’ pianist 

■tas ’Vytautais Bacevičius'. Pasku- 
-tinę’ šiū ržėtu Balandžio.. dieną ‘ t !y* - - -t— 4— :

•Vilniuje, Kompozitorių n^fnuo- vege buvo užmirštas, 
so, buvo suruoštas jo kūrinių' Pagaliau, kaip .sako? Vytautas 
koncertas. T andsbergis (TIESA,. -V. U),

Prieš karą Vytautas B'acėvi- “Vilniaus .muzikine/.visuomene 
čius buvo gerai žinomas muzi-( išgirdo vertingos ir brandžios' jo 
Sas’netik Lietuvoje, bet ir ūž . kūįįniUs”. . -. . ■ ? . ? A' ’

\įds. ribų.' J7s’ koAcertŽvo įvm-1-' ^;av->/Tt
. riufose kraštuose, atstovaudavo 
Lietuvai tarptautiniuose koncer
tuose, organizacijose ir rengi
niuose: Kaune jis dėstė Valsty
bes konservatorijoje, paraše 
daūg kurini f ortepi j onūu ir vi ė; 

.nairi . baletui riziką: Bet' įo 
karo< išvykęs į užsienį Lietu- [v-

JĮ.--- '

- GenAu. vėlidu',. įiegu nieką d!

’rečiau. IŠEINA DIENRAŠTIS
.. . i . l T r >

. Matomai’ dėUpopieriaus trū- 
‘ kūmo, pastaruoju la^u'' rėčiau 
“iseirfe “liesa”, f,ietuvofe\komū- 
nistų partijos' . organasL • Nors 

’ skelbiama,, kad TaikraŠ^s.’ “išeina 
kasdien,; išskyrus pjržnatbeh}”, 

j&Vtff kė- 
ttfirtactiėiiio 'nūfriŠryjV/Ikiiį' ,;se-

—jDanu-

Sniečkus ir apie politiką nieko nenusimaniusi, bet pol'iti-

? VAIGUVA.
ta Valensa;-. Lenlfijbk^Sdjidaru- 
ino unijų birminiftko’ Lešek Va- 
l^sos. žmona, su duktgnnii 
Alągda ątyyįe įjVaršuvą; kad 
■galėtų ši^inotVkur jęfeioS^yy-rąs 
fąi^om^.Vi norryyrą ^lankyti. 

* K Wirialjai- .^bųvo . skelbiama, 
Jcad -jopiog vyr^-yrą-. tiklai na
mų arešte^o dabar -aiškėja*, kad 
jis yra, labai?>^iė^tpjjėį karių 
•kpirtiylėje,; kurie juo ne^asitiln, 
nes. Valensa, labai“ nemėgsta ge
nerolo V. Jaruzelskio, glaudžiai 

.Ijenč&a'da'rbiaHjančib su ŠpVietu 
kariuomenes • vadais.
- Tiek težinoma,-;: kad Valensa 
yra išvežtas- i Rusijos.. pasienį, 
stropiai saugojamas? kad . neiš
trūktu ir neprisidėtą priegnež-

rūmo 'unijos nariai • ndri baigti 
karo stovy ir grįžti priė demo- 

' ' . ? [kratinių laisvių. ?; , . >-

-— žinote ką? ?—’ jis manęs kląusė; ar jam ne
nuėjus dirbti j žvalgybą. Aš atšakiau, kad jeigu 
jis jau taip pagalvoję, tai, be abejo,-ir. nueis . . .

Po kiek laiko “Lietuvos žiniose” pasirodė 
pranešimas, kad buvęs trėčiafrontininkas Bronys 
Raila jau dirbąs saugume, ar, kaip ji vadipdavo 
publika, žvalgyboje. Laukėme, kad Raila .arŽa

būdavb cferoWy. Dejd, fbkftf ^anerghno 
kėme. , \ * , _.

vENCL^’yA Nutraukia draugystę
Tad/ buvusiam tfržliįūi grasiau trumpą 

nedvip^žtem^ą* laišką1: Čfel jam žinbmų priežasčių 
nutraukiau su juo draugyštę ir p/Žirrtp it, sutikęs 
gatvėje,' daugiau nebesisveikinsiu. PiraėjUs ke
lioms dienoms, mano laiškas grįžo atgal. Buvo 

t pridėtu Raila nesiai^kino

ku. Jis tiktai puolė mane, kaip aš diįstąs- laikytis 
senųjų įšitikipimų ir j^namąf. rašyti įam* — aš 
juk valgąs “lietuvišką duonelę”!’ Tękiė Railoj iš
vedžiojimai man pasirodė d^okid- “Lietuyoš aido” 
^nekaistais lietuviškajai inteligentijai, kuri ne
nori palaikyti fašistinės, politikos, ir aš atsakiau, 
jog nemanau, kad tik jo pnSfešįjbs vyrukai- Šri 
teisę valgyti “liėtūvfgkį duonelę”. Laišką^vėl pa- 
siunčiau atgal. Po kėlių dienų jis giųŽo.
Žolinų su šiuo žmogumi diskutuoti, n^atplėš^lilš- 
ką (ten turbūt buvo naujas atsakymas) suflalfici- 
nau- (Bus daigiau) J
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VAKARŲ VĖJAI 'Tr"
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

•YDYTOJA1 It CHIRURGAI

Y AT ANDOS* A S darbo dieaeaus lr

r*i.i M2-Z717 *rba MX-W

Service 855-4506, Pegs 06058

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBĖ: AKIŲ UGOS 
3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitari Yną

Dr. Jonas F. Mažeika
DJJK. — DANTŲ GYDYTOJAS

4600 W. 103rd Street

Off. teL 423-8380
Valandos pagal susitarimą

OPTOMETRISTAS

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

Tikrina akis. ’Pritaiką akinius 

ir “contact lenses”.

Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪSLĖS IR 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2654 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet.

Ofiso telefonas: 776-2830, 
Rwctadlot teltts 445-5545

FLOUiDA

Prostatos, inkstų ir ilapumo 
'takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVE.
St Petersburg, Fla. 33718

Tet (8132 321-420€

PERKRAUSTYMAI

Leidimai — Pilna apdrasas 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. ŽERĖNAS. TaL 925-8063
■ M———

Apdraustai perkriustymcs 
U įva iri y atstvmv* 

ANTANAS VILIMAS 
TeL 376-1SI2 arba 37M9H ;

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŽELMOS VALANDOS

Šeštadieniais ir sekmalieniaif 
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryta 
Stotie W0PA - 1490 AM 

transliuoja nx>$ is mūšy stud i jot 
Marquette Parke.

Vedėja — Aldona Dtukix 
T.I.L: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

............ . ............—----- -
RAOUO PROGRAMA

Seniausia Lieturiq Radijo progra
ma Naujojoje Anglijoje, iš stoties 
WLYN, 1360 banga AM, veikia sek- 
anriieniais nuo 8 iki 8:30 vaL ryte, 
perduodama vėliausių pasaulinių 
dnių santrauką. Be to, komenta
rai, muzika, dainos, ir Magdutės 
Pasaka- &a programa veda Stepo
nas ir Valentina Minkai Biznio 
reikalais kreipta { Baltic Florists — 
3ėlių bei dovanų krautuvę, StZ E. 
Broadway, So Boston, Mass. 82127. 
Telefonas 2SAXR. Ten pat gau
namos “Naujienos”, didelis pasi 
rinkimas lietuviškų knygų ir lie 

tuviškų dovanų.

SUSIRINKIMŲ

pažįstama šalis, tarsi pačiai bū
tų tekę pagyventi tarp tų san
tūrių džentelmenų, humoru be- 
dangstančių įgimtą jausmingu
mą rimtų, k>ek keistokų seny
vai damų, kambarių prieblandoj 
nuoselėjaneių aristokratinio bliz
gelio iliuzijas. Ir Dž. Galsvprtis 
— tikras anglas. Pasakoja jis, 
ka p ir dera anglui, su vos jun- 
ama ironija, o kartu—su aiškia 

simpatija tam kitam, pinigais ne- 
išmanuojamam pasauliui. Žino
ma, tai ne pati žaviausia knyga, 
kurią esu kada nors skaičiusi, 
tačiau miela; ją iš tikrųjų labai

* Į norisi turė‘i savo bibliotekėlėje,
____ ! net jei su kas ir apšauktų knygų 

kaupeja . .”

i

Bridgeport© Lietuviu Namų Savi
ninkų susirinkimas įvyks šeštadienį, 
birželio 5 d., 1 vai. pop.et, 3808 So. 
Union Avė. Visi nariai malonėkite} 
dalyvauti ir užsimokėti duokles, nes į 
per vasarą nebus susirinkimų. Po 
susirinkimo — vaišės.

Valdyba

Pavergtoj Lietuvoj
EISMO NELAIMES

Per balandžio mėn. Lietuvoje 
žuvo 43 ir buvo sužeista 245 J 
žmonės. Padaugėjo nelaimių dėl 
motoeliklininkų kaltės, daugelio 
nelaimių kaltininkai — neblai
vūs.

Vienas nelaimingas atsitiki
mas įvyko keleje Panevėžys —i 
Pakruojis. Motociklas, v ainio-f

UŽ PREKIAVIMĄ
NUBAUSTA

Janina Peilakauskaitė. pieky- 
bos ekonomistė su aukštuoju iš
silavinimu, atsidūrė Anykščių 
rajono teisme, kur buvo kalti
nama ^stambaus masto versline 
spekuliacija.

Ji dirbo Vilniuje respublikinio 
statybos 
Tf} niaja 
įvairius 
baldus, 
avalinę, 
kius gaminius, dažnai gaudama

ir remonto tresto vy- 
revizore, važinėjo po 
miestus, supirkinėjo 
kilimines lovatieses, 

parfumerijos bei kito-

juos iš jūreiviu, ir juos parda-1 tūkstančiai kilogramų žiobrių, 
vinėjo brangesne kaina. Vidutiniškai, vienam respublikos

's' meškeriotojui praėjusiais metais
Bemaž visi J. Peilauskaitės • teko g,4 kilogramo žuvų.

Į Laiškai “Valstiečių laikraščio” 
j redakcijai

KADA APIPREKINS?

Ignalinos Tajono Linkmenų

j klientai į ja žiūrėjo kaip į gera- j 
jamas moksleivio R. Valantinoj dalY Jos viršininkas, tresto vai- 

dytojas V. Jeršovas parašė jai 
kurioje buvo 
„užsirekomen-

į davo kaip darbšti ir pareiginga

išvažiavo į kairę kelio pusę ir
susidūrė su lengvu automobiliu, charakteristiką, 
Žuvo motociklo vairuotojas, ke-1 Pasa^^ta. kad ji 
f • . . . -1. - , . 1 Train HarVUzleivis ir automobilio keleivė.

SENTIMENTAI ANGLŲ 
LITERATŪRAI

Kelmės gyventoja Regine Bir- 
žinytė parašė “Literatūros ir 
meno” tribūnai apie norą turėti 
knygų. Laiške ji tarp kitko sako:

“Šiandien vis dažniau imam! 
kalbėti apie knygų klausimą, 
svarstydami, kas tai — nesveika 
aistra ar vidinė būtinybė? Iš tik 
rujų, kaip nubrėžti tą liniją tarp

Funeral Home and Cremation Service į
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

Till AN AS, Renesanso tapytojas FLORA

Vidutiniškai vienam respublikos 
meškeriotojui praėjusiais metais

GAIDAS - DA1MID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJLMO ĮSTAIGA 

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608 I

24 Hour Service
VaM■

hWiM r m ii "iii n ------------ •

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

AKV4JĮ7 VALAI KJ V A AA VI A A A A

darbuotera, pavestą darbą sten į apylinkės gyventojas B. Lisaus- 
gėsv atlikti laiku, nuobaudų ne
turėjo”;

Neatsižvelgiant į visus nuo-] 
pelnus, Janina Peilakaukaitė nu- • 
teista šešeriemš metams laisvės j 
atėmimo su turto konfiskavimu.

ŽUVYS ŠAUKIASI
PAGALBOS

Per praėjusius 'metus respub
likos meškeriotojai sugavo be

gyvų žmonių* kuri juos griežtai J verk 590 tonų žuvų. Galima 
perskirtų į tas dvi stovyklas? J spėti, kad Yš tikrųjų buvo su- 
Vos ne visus metus pernai kun
kuliavo aistros dėl pasirodysian
čios “Forsaitu’ sagos”. Aš irgi 
buvau iš tų, kusie jos laukė. Ir 
katroje dabar linijos pusėje
man stoti? Skaitau tą knygą, ir seka kuojos — 122 tūkstančiai, 
ji man patinka. .Gal todėl, kad 
nuo seno jaučiu sentimentų 
anglų literatūrai. Atsinešiau juos 
iš mokyklos suolo, kur anglų 
kalbą dėstė šį dalyką įsimylė
jusi mokytoja B. Kavaliauskie
nė. Anglija man pasidarė gerai

gauta daugiau, nes dar ne visi 
žvejai vienodai kruopščiai tvar- j 
ko savo žvejybos dienoraščius. ’ 
Daugiausia sugauta ešerių — 
130 tūkstančių kilogramų, toliau

lydekos — 108 tūkstančiai, kar
šiai i — 73, raudės (žiezulės) — 
22, karosai — 21, karpiai — 20 
tūkstančių k’logramų. Daugiau 
kaip po 7 tūkstančius kilogramų 
sugauta lynų ir starkių, beveik 
5 tūkstančiai kilogramų šapalų,

kas rašo:
— Jau senokai mūsų apylin- 

! kės gyventojai Linkmenų . par- 
i duotuvėje negauna nusipirkti 
I kombinuotųjų pašarų už par

duotą pieną ir kiaules. Teira- 
vomės-pardavėjų, bet šios nega
lėjo atsakyti, kada atgabens pa
šarus.

Kai laiku neapiprekinama pa
šarais, užsitęsia gyvulių penė
jimas, sunku, įvykdyti su ūkiu 
sudarytas sutartis. t r

BULVĖS CEPELINAMS

I Garsus Mažeikių rajone J. Ga- 
; relio kolūkis. Visų pirma bul

vėmis^ Ir šiemet1 net penkiasde- ... 17
. šimt hektarų* Jdtionos pakaitalo 
/ užsimojo pasodinti ir užauginti 

: kolūkiečiai-
Duotą žodį tesi. Trisdešimt as

tuoni hektarai įau pasodinti.
Gerai, kad pasodinta. Pasvei

kinti galėčiau. ‘Jeigu ne maža 
smulkmenėlė . : •

Agronomijos mokslai tvirtina, 
kad prieš sodinant bulves reikia 
beicuoti, nuo ligų ir visokių ten 
puvėsių apsaugoti.

Bet kolūkio vyriausiasis agro
nomas J. Rekašius mano kitaip-

— Niekai, — sako jis, — bei
cuotų bulvių derlius geras, bet 
bulvės cepelinams netinka.

Matas Dalba 
(Iš Europos Lietuvio)

sovieteniu lėktuvu 
skrido į Kremlių,

mokėjo angliškai.

KA JIE PATYRĖ APIE 
OKUP. LIETUVĄ?

Londono spaudoj tilpo toks 
pasakojimas.

Du anglai 
iš Londono 
Maskvon.

Palydovė
Atskridus virš Vilniaus, vienas 
anglas paklausė:

— Koks čia kraštas?
Palydovė atsakė: — Tai ‘ta

rybų Lietuva’, kuri daug 
kia Sovietų Sąjungai, o 
gauna iš jos, nepaisant 
žmonės Lietuvoje geriau
na, negu pačioje Sovietų Sąjun
goje.

šutei- 
mažai 
į tai, 
gyve-

I

I
Pirmoji taupymo ir skolini- s 

mo bendrovė šioje šalyje buvo Z 
steigta 1831 m. Frankfort, Pa. ;1

i Fresh Cherries Nest
1 In Summer Dessert

NATIONAL OSTEOPATHIC MEDICINE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE 1-7, 1030 BECAUSE...
V ■ ....  1 ■" "■ - ------------ ---------------------------~

* Northwest fresh sweet cherries are popular for fresh eating 
light off the stem, but they are also great for creating luscious 
treats like these Cherry Dessert Nests. Sponge cake cups frosted 
with cream cheese and coconut are the nesti for a tpirited 
sherry sauea. I

This sama cherry sauce can be used another time to spoon 
©ver delicate crepes, or layer with ice cream in parfait glasses.

Northwest sweet cherries are on the market from mid-June 
to early August. To make the most of this short season, use 
fresh nreet cherries whenever the menu calls for fruit. And i 
freeze a (apply while they're at their peak for use throughout 
Rieyesz. J

t^rniCAt S’ , į | iAV
Manipulative 
THERAPY PROVIDES (
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TRE 
ME NX *

DOCTORS OF OSTEOPATHY 
D-O/S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

A FOUNDATION STUDY 
V PROJECTS A 71% GROWTH 

FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 
THE ________ _______ |

$.©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICINĘ 
TREATING THE 

E PATIENT
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURE

,90 PERCENT ČF 
i ALL D. O/S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS * 
AND RURAL AREAS.

’s

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

b**'/. 2j33 W. 71st Street
1410 So. 50th Avė., Cicero

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORDil

Aikštės automobiliams pastatyti

LhtF.vię 

£ eidota vių 

Direktorių

AMSULANSO 
PATARNAVIMAS

TURIMI 
KOPLYČIAI 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Sl'EPOAAS C. LACK IR SŪNŪS
(LAOUWJCSj

WliSl ai'KKlci' 7-121*
auU/ilWEST HIGHWAY, t*aloe Hilu, ill, >74-4418

W»4 8o. HALSTĖD STREET Tei. lArtU 7-1IĮA

, 1. @spe Northwest frada
/ sweet chezrifie
B/4 eup water
1/2 cup sugar 2

172

package (3 err.) cream » 
cheese, softened

tablespoons sugar
teaspoons lemon juice 
teaspoon grated lemon

K: OLympic UH3

£ 8 tablespoons brandy, ori 1
? 1/2 teaspoon brandy 4 f
} . Zavorin#
<

/T Pft cherries. Cėtubins cherries, 8/4 cup water and 1/2 cup 
OBgar. Ceok 6 minutes. Bland cornstarch and 2 tablespoons - 
Water. Add to cherries. Coek, stirring constantly, until thick- 

* Wed and smooth. Add brandy. Coot Combine cream cheese,
8 tablespoons sugar, lemon Juice and peek Mix until smooth 
*Mt outride of dessert cups with cream cheese mixture. Roll

package rpongw caka 
dessert cups (6 cap*) 

cup xlakad cocouuL , 
toasted. . '

4348 So. CALIFORNIA AVE. < * 'I
TeL: LAfayeU* 1-3871

"■ g/1"1.?7'.. ' .t.. -iMim' ii r'SiMMliUWnmBMBWMBnBBEWHBg!
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PASAULINIO MASTO NUODĖMĖ - tęsė prerfumfciatiį ir pnaejo ( 
Naujienų paramai po’ ^10: Ani-. 
ta Kniukštą iš Oxford, Geor
gia, Justinas Naujokas, iš Dow
ney, Calif., Stasė Paukštelieač, j 
iš Barine, Wise., ir V. Tomkuj 
iš Juno Beach, Fla.; jx) $5 au
kojo: Jahn Kairys, iš Naw Port 
Richey, Fla., Elena Gibišas, iš 
Gage Park, Chicagoje, A. Lig- 
mal, iš Amsterdam, N.Y., Wal
ter Kasparaitis, iš Waukegan, 
Ill. ir J. Paliūtis, iš Marquette 
Parko, Chicagoj. Nuoširdi pa
dėka visiems.

Trumpa bri'ų girUivhno 
apžvalga

Oliver Cromwell (1599-1658 
m ), nors ir buvo vadinamas pu
ritonu (tai asmuo, kuris dedasi 
esąs reiklus religijos ir moralės 
požiūriu), bet girtuogliavimo, 
matyt, nelaikė nuodėme . . .Jis 
pats, jo kariinkai ir svita ge
rokai girtuokliavę: *ų lėbavi
mams finansuoti parlamentas 
regulariai skirdavęs didokas pi
nigų sumas. Cromwell*io valdy
mo metu (1653-58 m.) prancūzų 
vynas buvęs brangus ir jo su
vartojimas krito, užtat paaugo 
kpanų vyno (sack) importas.

•_ Charles II (1630-1685 m.) ka
raliaujant įvyko vyno prekybos 
depresija. Mat tuo metu vyko 
kivirčai su Francūzija. kurią 
valdė garsusis Liudvikas XIV. 
Anglai, norėdami ekonomiškai 
“skriausti” prancūzus, kuri laiką 
nepirko prancūziškų prekių- 
Tuo metu žymiai pašoko portu
galų vyno importas. 1667 me
tais pasirašius su Prancūzija 
taikos sutartį — prancūziškas 
Vynas vėl papliupo Anglijos 
rinkoj. Muito mokestis už vyną 
nuolatos didėjo. Taip 1668 me
tais už tun’ą (252 gallon’ų-sta
tinė) mokėta 12 svarų muito, o 
1697 m. rau net 47 svarai! Ne
žiūrint aukštų muitų ir kylan
čių vyno kainų, vyno suvartoji
mas didėjo. Septynioliktame 
šimtmety brangus aukštos koky 
bės vynas buvo “madoj”. Pigus 
vynas buvus retenybė. Vyno 
pirkimas už grynus pinigus buvo 
laikoma blogo elgesio pažymiu 
ir net įžeidimu! Vyno pirklys 
turėjo būti vyno žinovas ir gana 
pasiturintis džentelmenas,, . galįs 
teikti savo pirkėjams aukštos 
kokybės vyną ilgalaikiui kredi
tui.-Na, bet užtai buvo “nepa
doru” derėtis dėl vyno kainos!

Gladstone premjeravimo lai
kais (1868-1898 m.) įvyko “re
voliucija” vyno prekyboj. Svai
galus buvo leista pardavinėti

pranci
LSIX) metais —

Rašo K. Valteris krautu\ėje ir galima buvo pirkti 
bonkemis ir neštis namo — taip 
kaip yra šiais laikais- Girtavimas 

alaipsniui augti. Vien 
iško v "no išgerta:

1.125.5<K) gal-
lon’u (galionas ~ 4’^ litro).

1362 m. — 2. 227.662 gallon’ų.
1868 m. — 4 502.162 gallon’ų
Nuo 1870 ligi 1883 metu kas

met buvo išgeriama apie 16 mi
lijonu gallon’ų. Skaičius norin
čių pasipelnyti vyno’ prekiavimu 
taip pat augo. Prasidėjo konku-

kainu ir vynas atpigo. Žemos 
kainos atsiliepė vyno kokybei. 
P aS*as vynas atgrasė daugelį 
gėrėju ir vyno suvartojimas 
kr?o: tarų 1384 ir 1889 metų 
kasmet išgerta apie 14 milijonų 
gallon’ų o tarp 1903 ir 1910 m. 
tik apie 11 milijonų gallon’ų. 

t 

esniu laikų vyno suvartė- Į 
duomenų tuo tarpu netu- Į

— Chicagcs Lietuvių Spaudos 
klubo susirinkimas įvyks birže
lio mėn. 4 d. 7 vai. vak. Lietuvio 
Sodyboje, 6515 So. California • 
Ave. Nariai prašomi gausiai da- [ 
lyvauj*. Bus bendras pasikalbė
jimas ir diskusijos iškeltais 
klausimais. Valdy ba

rxecwa?

jimo 
riu.

DAILeS paroda 
GATVĖSE i

(Iš Europos Lietuvio) j American Society of Artists, 
_____________ ; Inc., kvalifikuotus dailininkus

! kviečia dalyvauti 10-je kasme- 
! tmeje dailės darbų parodoje 

(J £ A ? |! birželio 2o, 26 ir 27 (tris die-
■ — i nas) Vieta: Chicago Ave ir ša-

Enėse gatvėse, tarp Michigan 
Irena Pranskevi- Ave- ir Lake Shore Drive.
Ill., pratęsė pre-

— Stasys ir 
čiai, iš tacero, 
numerate ir pridėjo $20 Nau
jienoms paremti. širdingai dė-J Craft Festival. Pataria tiktai

i originalius ir kūrybinę vertę tu
rinčius darbus išstatyti. -Paro
dos metu bus pademonstruota 
“Art in Action”.

Paroda pavadinta: 10th An
nual Water Tower Art and

kojame už nuolatinę paramą.

— Vytautas Ripskis, iš Ever
green Park, ir Alfonsas Gela
žius, iš Marquette Park, lankė- 
si Naujienose. Dėkui už vizitą,! Pėl daugiau informacijų ir
gerus linkėjimus ir $20 Naujie- aplikacijų galima kreiptis: 
noms paremti. (American Society of Artists,

1297 Merchandise Mart Plaza,
— J. Baltramonaitis, iš Brigh- .Chicago, IL 60654. Telefonas: 

ton Parko, Chicagoje, pranešė,, 
kad išvažiuoja į Union Pier,! 
Mich., praleisti vasarą. Dėkui už- 
$5 Naujienų paramai.

— Claude Luth, iš San Pierre, J 
Ind., lankėsi Naujienose, pratę-Į 
sė prenumeratą vieneriems me-! 
tams ir pridėjo $10 Naujienoms! 
paremti.

751-2500. Lietuviai dailininkai 
gali pasinaudoti šia proga.

M. š.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CMCAGOS LIETUVIŲ
’ LITERATŪROS DRAUGIJA, f
Knygą galima gauti Naujienose ir pas K. Janutą, 

arba rašant tokiu adresu:
Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

Beržas Lietuvos pajūryje

Mvm£ — ParctovImM 
MAL ESTATS FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
_• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu Ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS? PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Ayr. 
' Tel. 927-3559

Mamai, lemi — w
RIAL f STATI FOR 1AL>:

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR HEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKRJTMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k I

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

2 po keturis, medinis, Brighton Parke.
1 $39,500. Savininkas duoda 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.
2 sklypai arti vandens.
Hot Springs Village.

Skambinti tel. 436-7878

ŠIMAITIS REALTY
2951 West 63rd Street

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY ■
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 .

New York, successfuly^crossing Puošimo Dienos savaitgalį V 
the Atlantic Ocean and West- ‘ keliuose žuvo 378 žmonės, o šį- 

i em Europe, jto within a few’met 
hundred miles of theiį destin
ation, Kaunas, Lithuanfe, when 
they crashed and died rįear Sol
din, Germany. 5

Messrs. Darius and 'Girėnas 
were two Americans of Lith-

U .

258. Daugslis atsargiau} — 
važinėjo. —

REAL ESTATE — OUT OF TOWN 
Namai* žemė — Už miesto ribų

/■—“—■——i—— 
DĖMESIO

62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pessinUt* 
karna. Kreiptis:.

A. LAURAITIS •' 
4445 So. ASHLAND AVI 

TeL 523-8775» . . i. •L « . j. * J

RANDA SPROGMENŲ

Trečdaliui šimtmečio praėjus1 PARDUODA PUIKŲ RESTORANĄ ir 
po karo, Lietuvos laukuose, dar-

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

“LOUNGE” Michigan valstijoje, tik 
70 mylių nuo Chicagos. Arti Michi- 

' . Turi par- 
f duoti dėl silpnos sveikatos. Morgičių 
galima gauti už mažą nuošimtį.

Skambinti SOPULIAI bet kokią 
diena po 2 vai. popiet 

(616) 426-3747

uanian extraction and both were zuose ir miškuose vis randama gan ežero ir State Park.
r , i TY—-X-1 —____ t .... .... Ij____ J.-J ___

veterans of the United- States* artilerijos 
Army having served in World 
War I.

They established a new non
stop and long-distance record, 
for the type of aircraft used by 
them in the -early, era of avia
tion aud transatlantic flights.!

! Their flight was a contribution I vo rastas dėž§ Pamenantis daik-

sviedinių, granatų, 
minų, aviacijos bombų, kapsu
lių, patronu ir kitų sprogmenų. 
Ilgai išgulėję žemėje, rūdžių 
išėsti, jie yra ypač pavojingi.

Gegužės *4 d. netoli Klaipėdos 
aerodromo, valant šiukšles, bu-»

on

to the intensive and rapid devel
opment of aeronautics.

It is respectfully requested 
that the United.. States Postal 
Service honor these two heroes, 

commemorate the 50th

LAIŠKAS PAŠTO 
VIRŠININKUI

Honorable William F. Bolger
Postmaster General of the

United States v
Washington, D.C. 20260 
Dear Sir:

Almost fifty years ago,
July 15, 1933, Stephen Darius 
and Stanley Girėnas flew non
stop a distance of 4.500 milešJ an^ 
from Floyd Bennett Field in|Golden Anniversary of their 
________________ •' i transatlantic flight, with a

United States commemorative 
stamp in 1983.

Sincerely,
Benedict S. Jurėnas, CPA 

Chicago, Illinois

tas. Tai buvo prieštankinė mina. 
Mėginant atidaryti, ji sprogo. 
Du aviacijos technikai žuvo ir 
du buvo sužeisti. * r

JOHN GIBAITIS
Advokatu įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

Pardavimas Ir Taisymas
2444 Wsst |9fh Sfraat . į 
TaL REpubHc 7-1S4T

MEET THE CHALLENGE!
Neseniai, sprogus, mestai mi

nos kapsulei, Raseiniuose buvo 
sužeistas jaunuolis Romas Stir- 
blys. Balandžio 23 d. -Žagarės 
moksleivis Juozas Sakalauskas 
mėgino sudaužyti mišką rastą 
granatą. Jai sprogus, žuvo jis

U

Praeitais metais Kapų u ropes Lietuvio)

ginos, jų tarpe Sakalausko se
suo- £

Miko šileikio apsakymu 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 
auteriu6729 So. Campbell 

Ave.. Chicago. IL 60629.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. MEDAS, 4059 Aręher Avanoa,
Chictgo, 1IL 50632. T»tYA 7-59W

I ’ <• Į '■■■/. ■ *

SERVEWTTH PRIDE-IN -THE NATIONAL GUARD TESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą, — teisėjo Alphonse

M. ŠIMKŪS
• : Notary Public 

INCOME TAX SERVICE 
-x - . - . ’ z-

425? S. Maplewood, TeL 254-7450 
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybes prv 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

Naujai pasirodžiusi ;
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viltelių knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

A HJNNEWKOOL-AIDs RECIPE
teaspoon Koof-Aid Brand 2 tablespoons sugar -
Unsweetened Soft Drink 1/4 cup water
Mix, any flavor 3/4 cup milk

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

>1932 General Foods Corporation
Kool-Aid. arid the Smihng Pitches Design <re registered 
trademorta o( General Foods Corporation '

išleista knyga su legališkomis 
formomis-.

Knyga su formomis gauna- 
ma Naujienų administracijoje

Vėjo po laukus nesugainiosi.

F?rrr i»re

DR ANTANO J. GUSENO RAŠTAI '
N»ujienos« galima gauti nepaprastai Įdomius gydy-S; s 

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimus, j

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259.psl., liečia 1905 
metą Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir 
susirūpinimą  t8.Q0

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, ją priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais 

Minkštais viršeliais, tik
Dr. A. J. Gossen — AUKŽTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

2MON6S. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba^ 

money orderį, prie nurodytos kainos pri- 
4eda<t $1 persiuntimo išlaidoms, <

ENERGY
WlSE ,

f 
F2.00

lTi» S.HALSTED ST, CHICAGO, IL «M>»

0ro«nlz« ear pooli M 
myi ctsollna.
Donl b» a Bom Le»Mt

V -

Advokatą*
GINTARAS Pi ČEP1NA1

Darbo valandom nuo B r*L ryte 
Ud 6 raL rak. SeSUdienl ana 

9 raL ryto iki 12 vah d. 
Ir pagal tuaitarima.

TcL 776-5162 arba 778-51I1
■ M4J Wed «3rd Street

CWeagu, ID. 10629.

ALL YOU NEED 
FOR MINOR ITCHES 

AND RASHES.

I — Naujiko*, Chicago, S, {11. Thursday, Jub| 3, 1982




