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KONGRESO VĖLIAVA MARQUETTE , 
PARKO PARAPIJAI

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo metu vasario 16 d. [ 
ant JAV Kongreso rūmų plevė
savusi • vėliava,' kongresmano 
Frank. Annunzio rūpesčiu, at-

BALTIEJI RŪMAI RADO 
DOKUMENTUS

WASHINGTON, D.C;Bal
tieji Rūmai ketvirtadienį pa-

siustą k™. Ant. Zakarauskui, ' kA(| ras(i dokuraentai
kaip dovana lietuviu parapijai. | liečianli ,, dvi apnuodvlas apv.
Kun. A. Zakarauskas, Amerikos ■
Lietuviu Tarybos rekomendavi
mu, buvo- pakviestas sukallrėti 
invokaciją Kongrese minint

______________ ;

LIETUVA TURI DAUG 
DRAUGŲ VAŠINGTONE .i

. Lietuva, šįmet Vakario 16 d. 
proga“ sūsilaukė ypatingo dėme
sio Vašintgonę.' Bendros Senato 
ir, Atstoyų Rūmų rezoliucijos 
paskatintas, prezidentas R.' Reą- 
gaft paskelbė" Lietuvos Nepri-. 
klausomybės pieną, pasmerkda
mas sovietinę tironiją ir reikš
damas viltį, kad Lietuvos nepri
klausomybė bus 'atstatyta.

Valstybės sekretorius George 
P. Shultz Lietuvos atstovui, di\ 
St.Bučkiui atsiuntė sveikinimo’ 
raštą,- smerkiantį Sovietų Įsi
brovimą į Lietuvą ir pažymimi, 
kad -brangina lietuvių laisvės 
siekynusf lietuyįų ^tautai pada
rytu skriaudUgiaikasi' neiš teisins?; 

’ v U 3
Kongrese .’riiiriėjimams . ;

vaujant - senatQ^Hii;'Chžtrteš - H,; 
PetcyN jY’į .-kmigrešbianu r ;j?Tąnk; 
Annėpžib, fries' Maskvos’iptife- 
spaūdūjpA^įsakė, keldami, IfetųU 
vi ui ĮaisVę 16 senatorių ir, 
66-;koįigręsrneriai. ' , ■ t-

Vtsįenis,- kęlusiėms Lietuvos- 
laisvėj, reikalą,' Amerikos Liėtų.- 
viij:. Taryba; - pasiuntė padėkos, 
raštus. . ’ - i

■/•■u ; U ’•
HABSBURG AS RYŽTINGAI 

; DIRBS DĖL LIETUVOS \ 
: . LAISVĖS

įtakingas Europos parlamen
to narys Otto Habsburg, buvu
sio-Austrijos imperatoriaus sū
nus, gavęs i.
laikraščiuose 'išspausdinto pasi
kalbėjimo • su juo, straipsnių 
apie Europos, parlamentą auto
riui kun. J. Prunskrui į ALTą 
atsiuntė rlaišką, kuriame, rašo: 
“Gaunu malonią progą pareikš
ti, ka?p buvau laįmingas, galėjęs 
su Jumis susitikti ir esu dėkin
gas, kad šia proga atvykote ap
lankyti mūsų parlamsntą. Aš 
taip pat noriu Jus užtikrinti, 
kad mes tęsime savo pastangas 
ir neleisime šio reikalo užmig
dyta širmasis pasisekimas mus 
įpareigoja”. .

į (ALTo informacija)

linkės. Buvo pasklidusi žinia, 
kad Aplinkos švarai prižiūrėti 
įstaiga prarado labai svarbius 
dokumentus. Tuo tarpu Kongre
so komitetas reikalavo doku- ( 
mentų. Komiteto nariai norėjo » 
patyrinėti,: kas iš tikrųjų toje 
įstaigoje darėsi, jeigu tokie 
svarbus dokumentai dingo.

Pasirodo, kad Anne Burford 
tarėsi su prezidentu visais svar
besniais aplinkos švaros reika
lais. Dokumentai buvo atnešti Į 
Baltuosius Rūmus. Tie doku
mentai, prezidentui juos peržiū
rėjus; buvo padėti į spintą. Da
bar jie rasti,, niekas neprapuolė.

Viena dokumentų grupė liečia 
Springfellow sritį, kur verčiami 
atomo apnuodyti likučiai. Visus 
dokumentų reikalus tvarko M. 
Faller. ■ .

KAMBODIJOS GYVENTOJAI 
.? < BĖGA. Iš BROOKLYNO

mibs •kambėd^i^.^eimę^čį^sį?- 
■gyvenusioš fiatb^ii apylinkėje, 
-snsirInkcr4isn';'sayo,'mantą, ir iš- 
‘Vcižtavn iš'Neri-Ybrko.
f Kambodijos gyventojai' gavo 
lefsę atvykti j Ameriką ir; čia 
apsigyventi. Tos šeimos turėjo 
viską‘paliktiir bėgti’ nUKariibo- 
-dijos, kurią užėmė komunistai.

-Tos šeimos apsigyveno Brook
lyn?, ' Hatbash srityje, ir bandė 
prisitaikyti prie Amerikos gyve
nimo, bet jiems nesisekė. Nuo- 

Tatmio darbo jos negavo, <į apy
linkės žmonės juos skriausdavo 
ir apvogdavo. Kai paskutinįkar- 

’ tą keli vyrai kambodiečius-ap
vogė, lai jie nutarė bėgti iš 
Brooklyno. Jie pasisamdė didelį

iškarpas lietuvių ■ autobusą, visus susodino, pasi-
ėmė būtiniausius reikalus', o 
visą, kitą paliko -gyvenamoje 

, vieloje.
Kambodijos šeimos išvyko į 

įPensilvaniją iri" rengiasi apsigy
venti Harrisburge. kurjąū anks
čiau įsitaisė kelios Kambodijos 

iše'mos.

— Majore Jane Byrne aiškina
si su t eismais, ar leis jai paruošti 
korteles ir išdalyti balsuotojams. 
Jie, aišku, turės pasirašyti.

- Midland Federal Savings taupymo bendrovės pirmininkas Frank Zogaš.sėdi.prie bend
rovės stalo Naujienų bankete. Iš kairės į dešinę matome Petrą Vilkelį, Heleną Vilke

lienę, ponią Zogienę, ponią Evans. John Evans ir pirmininką Frank Zogą.

- IZRAELIS PROVOKUOJA AMERIKOS 
MARINUS, - SAKO MARINŲ VADAS 
PATARĖ IZRAELIO-GYNYBOS MNISTERIUT SUVALDYTI 

BEIRUTE ESANČIUS IZRAELIO KARININKUS

W.^HINGTON, D.C. — Iz- šliaužti skersai geležinkelio bė- 
esantieji Beirute gins ir'pasiekti universiteto kny- 

ėjb-'kftb'se Libano vietos?, provo
kuoja, žemina ir be pagrindo 
kabinėjasi prie Amerikos mari
nų Libane, — krašto apsaugos 
sekretoriui Caspar Wenberge- 
riui parašė Amerikos marinų 
vadas gen. Robert A. Barrow.

Amerikos marinu vadovvbė b -
izraelitus skaito draugingos vals
tybės kariais, o Izraelio kari
ninkai su amerikiečiais elgiasi 
provokuojančiai. Toks izraelitų 
elgesys gali nuvesti prie rimtų 
incidentu, kuriuos visiems teks 
apgailestauti.

Krašto apsaugos sekretorius 
pasiuntė laišką Valstybės de
partamentui ir prezidentui. 
Valstybės departamentas davė 
kopiją Izraelio užsienio minis- 
teriui. kai jis buvo Washingto
ne. Laiške nurodyta visa eilė in
cidentų, visai be pagrindo išpro
vokuotų. Paminėtas incidentas, 
kurio metu Amerikos marinas 
turėjo išsitraukti revolverį ir su
stabdyti Izraelio tanką. Buvo 
nurodyta riba, kurios izraelitai 
negalėjo peržengti. Tuo tarpu 
Izraelio tankų pulkininkas no
rėjo būtinai prasiveržti, nu-

gyną, buvusį amerikiečių saugo
jamoje zonoje. Izraelitams ne
buvo jokio reikalo veržtis į ame
rikiečiu sritį.

Naujas Izraelio gynybos mi- 
nisteris planuoja susitikti su ge
nerolu Barrow, kad imtųsi prie
monių bereikalingai įtampai su
mažinti. Bet jeigu Izraelio ka
riai įsivaizduos,‘kad jie stovi ke
liom pakopom aukščiau ir gali 
provokuoti amerikiečius, tai 
santykiai gali pablogėti. Ameri
kos marinai nori ištirti ir nu
statyti, kas paleido rankinę 
granatą i amerikiečių karinį 
automobilį, tikrinantį pakraš
čius.

NUOMININKAS GALI 
PERLEISTI BUTĄ

NEW YORK, N.Y. — čia teis
mas pripažino, kad nuominin
kas turi teisę perleisti savo butą 
kitam nuomininkui.

PITTSBURGAS DŽIAUGĖSI, PAMATĘS 
BALTAI MELSVUS DŪMUS

— Penktadienį aukso uncije 
kainavo -$420.

KALENDORĖLIS

Naujienų bankete sėdi iš kairės į dešinę. Norman Bursteinas, 
3LA iždininkė Euphrosine Mikužiūtė, josios sesuo Ann 
Juraitienė, Anastazija Mikužiūtė ir Lietuvių Tautinių kapi

nių direktorius Al Mickevičius. (Martyno Nagio nuotrauka)

Kovo 
GaVngas,

21: Benediktas, Alpė, 
Kingailė, -Vaištartas,

Kovo 19: šv. Juozapas, Nau- 
tilė, Protcnis, Grūiė. Bartautas, 
Rimtailė.

Žybartas,
Gilvydas, Skoleina, Ži-

Kovo 20: Jokimas, 
Vadu nė, 
bartas.

Saulė teka 5:57. leidžiasi 6:01.

Oras truputį vėsesnis.

MAIŠTININKAI STABDO ;
. SALVADORO TRAFIKĄ

SAN SALVADOR, Salvadoras.
■ — Kariuomenės vadovybei-pa
rūpo apvalyti Nikaraguos pasie
nį, b.t maištininkai pradėjo 
kenkti trafikui visai netoli Sal
vadoro sostinės. .Ketvirtadienį 
gerai ginkluotė maištininkai piėr-; 
kirto kelią,, einantį Le-rn^%ž'j|pės 
pa k rašei u; A' .

■* v-., - -.- ’ : ?7 ■ /’v* -

Netoli jjęmpos. upė!$ yra ' di
delis pravažiuojapĮąs S tiltas., 
Apie pusg.myli.čfembo .tilto.-atsĮ-' 
rado gerai gįjikTiietį -vyraj, kurie;, 
sustabdė iVfea aliiombbili'ųi ir.aft- 

; ką. Dažm&iįsiąi. sustabdo auto
mobilį ir .vairtiotojuĮ, liepia apsi
sukti ir grįžti atgal, iš kur aU 
važiavęs. ; - ' - . • .

Rasta pavojingo dioksino, 
kurį Micliigah- valstijoj paleido 
Dow dirbtuvės. Užkrėsti vande
nys Midland, Mich.

— Prez-. Reaganas svarsto pa1* 
siūlymą parduoti 5 milijonus 
akrų fed. m’ško.

Iki šio meto savininkai neleis
davo nuomininkams perleisti tu
rimus butus. Jie privalėdavo 
traukti kontraktą ir viską ati
duoti namo savininkui.

B t paskutiniu metu namų 
savininkai prirašydavo visokių 
sąlygų, skriaudžiančių nuomi
ninkus. Ypač smarkiai nu- 
skriausdavo tuos, kurie būdavo 
priversti keltis kitur, eiti ligo 
ninėn ir pan.

V’siems suprantama, kad ši
tas klausimas eis į aukštesnį.' 
teismą. Jeigu aukštesnis New 
Yorko teismas pripažins nuomi
ninkams teisę, nelaužant sutar
ties, perle’sti savo butą kitam 
nuomininkui, tai šitas paprotys 
eis ir į kitas valstijas.

— Įvairiose Europos valsty
bėse. ypač Vokietijoj, socialinės 
apdraudos atsarginės sumos 
greitai mažėja. Svarstys planus 
joms padidinti.

— BŪTU LINKSMA, JEIGU TAS PEČIUS NIEKAD NEUŽ
GESTŲ', — PASAKĖ DU METUS NEDIRBUSIEJI

BRADOCK, Pa. 
dienį pietiniame
priemiestyje darbininkai uždegė 
pirmąjį United States Steel Cor
poration didelį plienui lieti pe- ios liejyklos, kur’oss 
čių. Ypatingai . linksma buvo 
Pittsburgho plieno darbinin
kams, kurie po dešimt ir dau
giau metų praleidę plieno liejyk
lose, virš dvejų melų buvo be .kūrimą, bet jie patys patari 
darbo.

Buvo užkurias pečius Monan- žino, 
gabena upės pakraštyje stovin
čiose Edgar Thompson plieno 
dirbtuvėse. Pirmiausia buvo pa
kviesti pečkuriai. kurie turėjo 
sudėti kelis klodus anglies, rū
dos ir įvairių chemikalų, kad ta 
rūda ištirptų, susimaišytų su 
nustatytu anglies degusių iiūši- 
.niu, išdegtų nereikalingas dalis 
ir išsilietų reikalingo kietumo 
plienas.

Kada buvo užkurtas pečius, 
paleistos oro srovės, tai pro 
aukštą kaminą pakilo balti dū
mai.

Sunku įsivaizduoti, kaip jau
tėsi pilėno darbininkai, po du 
metus ar dar ilgiau buvę be 

’^arbo. Džiaugėsi risi Ptttsbur- 
ghd gyventojai, nes jie ž'mo, ' 
kad Pittsburghas žengia pir^' 
myn. kai gammamas visai Ame— 
,rikai reikalingas, plienas. ?

.Datbhynkai 'negalėjo, suprasti,’; 
kaip - Amerikos pramonei buvo’ 

i.lengčiau,pirkti užsieniuose liet^’ 
įiliėną, b savas plieno dirbtuves"’ 

i-taĮkyti’ uždarytas. Buvo daug.'? 
svarbių priežąs.'ių, ^privertusių . 
užgėsinfi plieno, pečius, bet pas- . 
kutiniais metais dalis tų sunku-, 
mų buvo įveikta, didžioji USS 

.plieno -korporacija vėl užkūrė 
pirmąjį plienui lieti pečių. Tokių 
psči.ų,Amerikoje yra daug. Rei
kia turėti viltį, ka«l liepsnos ir 
balti dūmai pasirodys ir kituos 
•e pečiuose.

Prieš

— K:tvirta- Andrew Carnegie, kuris tie ė 
Pittsburgho geležinkelį ir j;m buvo rcika- 

įgas plienas.
P.llsburgho apylinkėse yra ke- 

savo laiku
dirbo’ 20,000 darbininkų, b:-t 
šiandien didelė tų darbininkų 
dauguma yra be darbo. Liejyklų 
savininkai svajoja apie pečių už 

:e-
turėti labai dideliu vilčių. Jie 

, kad be plieno nieko negal 
būti, bet pradėję rūkti kamina 
gali jr vėl užgęsti. Reikia turėt 

■ galvoje, kad viso krašto, pramo 
nė dar nebijuda.;Kaminams jei 
kalingi nuolat’niai pheno užsa 
kvmai.

Visi džiaugiasi pradėjusiai' 
rūkti plieno kaminais, bet pitts 
burglriečiams liūdna, kai pra 
važiuodami jie mato Lincoln’ 
Credit Jeweler didelės krautu 
vės iškabą: “Uždarome duris v 
šiem s laikams. Paskutinis išpar 
davimas”.

-i* Walter Polovčak atsilak 
vykti į Sovietų Sąjungą pas te 
vus. Man geriau čia mirti, neg 
■važiuoti į Ukrainą, jis pasakė.

įį'A Pėlot^ako advokatas e:s 
tkšlesnį.Teismą, kad tik nėr.- 

biriukui vykti į Soviet 
r«įbngą.^

§'vėiearijcs smuklės palai 
nautoja, _5Q metų mot; ris, kla. 
sėsi’ pareigūnų pokalbių ir v. 
liau pranešdavo Lib'jos diktat, 
riui. Dabar ji aiškinsis teism

« Raudona spalva turi ilgiai 
sius spindulius, dėlto ji yra va 
tojama įspėjimui apie pavoj

plieno

IBS metus Pittsburgho 
buvo pastatyta pirmoji 
liejykla. Darbo ėmėsi

— Gynybos sekretoriaus pav 
duotojas Paul Thayer sako, ki 
jis įsakęs pradėti statyti F-l 
lėktuvus, tinkamus kovai 
bomboms mesti. Reikia 10 bi 
jonų dolerių.

Braddock-miestelyje užkurta pirmoji plieno krosnis, bet Pittsburgho plieno' 
dirbtuvių darbininkai mano, kad netrukus bus užkurtos ir kitos krosnys.



VINCĄ ŽEMAITI PRISIMINUS '
Miškų inž. V, Žemaitis

LIETUVOS JUODALKSNIS (Alnus gintinose) 
(Medžiaga juodalksnio monografijai) 

(Tąsa, 2 dalis)

(Tęsinys)

Sunkiausiai ėjosi praplėsti 
miško paruošos darbus Varna- 

.būęiės masyvo girininkij£isę.' Čia 
plačiom Marijampolėn apyliukęn 

, n dško vertelgos buvo taip gerai 
.organizuoti, kad jie paveikė į 
stambesnius ūkininkus, o šie ž. 
ūkio mimsterį apvertė prašy
mais, kad iš viešų pardavimų 
miškas būtų parduodamas sta
čiais medžiais. J. Aleksa, kaip 
iš to krašto kilęs ir turėjęs ten 
ūkį, buvo jiems lengviau pri
einamas. Rodos, 1930 m. pasi
rodė Miškų Dep-to aplinkrašti.- 
įsakąs, kad maišyto miško biržė> 
skaldyti į skersines ir tik tas, ku
riose rasis virš 30‘< juodalksniu,| 
ar šiaip lapuočių, skirti sorti- 
men-tų paruošai. Čia Miškų Dep. 

. tas užuot skatinęs ir plėtęs miš- 
įKo paruošos darbus, įnešė vien 
netvarkos miško atleidime, ii 
tuo būdu sustiprino tik speku
liaciją. Rinkoje ^pareikalavimas 
juodalksniui ir bendrai lapuo-: 
č.ų medžiagai buvo pasiekes- 
aukščiausią laipsnį. Pirklių 

.agentai važinėjo po kaimus, su 
pirkinėjo ūkininkų sodybose, 
juodalksnius ir kitus lapuočius, 
orauge su nupirktais iš viešų 

.pardavimų, juos vežė į stotis h 
siunlė Klaipėdon ar į Vokietiją. 
Iš to kilo pavydas, skundai ir 
.gyventojų nepasitenkinimas.

Miškų Depąi tameųto direkto
rių^ S.L Vaįciekąuskas, vietoję 
reikalo neištyręs, ir čia pasiel
gė grynai biurokratiškai. Jis, 
matyti, lengvai gavęs ž. ūkio mi- 
nisterio parašą, išleido aplink
raštį, įpareigojantį vietos miškų 
.adm-.nistraciją dėti areštus su
vežtai pirklių lapuočių medžia
gai ir kelti teismuose pardavė
jams ir pirkėjams bylas. Viešo 
pardavimo sąlygose pirkėjai tu
rėjo- pasirašyti, kad jie, jų nu
pirktą, net pirmos rūšies lapuo- 
č ų medžiagą, sunaudos savo

taaily pleasers that need onlj 
a'tgšad salad and instant

This crisp nip of fall s in 
Che air, and it's time to trade 
those cool summer salads for 
hearty, hot meals. Since you 
M»y be just as busy this fall 
as yon were this summer, rely 
sn your microwave oven for 
nutritious meals that won’t 
monopolize your fame. Savory 
Omok Roast and Cheesy Herb

SA.VOJKY CHVCK ROAST 
(shown)

« tablespoons all-purpose, 
floor

1 tablespoon brown sugar
1 teaspoon salt

dash pepper
W tebnoon dry mn^ard

f

AMR-MMpec. nbccd

cgar> Place roust in. 13xSk2- 
'fngh-taking dish. Pouc catoup 
Mixture over rows: Cook, cov-

ta J or ull

3 3-oiumm Bįftatn 
cheese

1 Jį ahrcdded
įhrdtar chrwe

CVM (4 MMCM> shredded

1 WUtNfCW 'Oflfpcd MTskr

t Vvrwsh
On paper plate, la jet b-icoo. MPF Cook id

high fc>r 4 minutes. Cruniute bacoa anų Mwaaioe-
Vnwrap creatn phee.se acd. place ip sowlt mixbowl. 2 

nthiutes at low or till xofteued. Ahd chet- w- fir1
Heat milk in 1-cup glass ai'asure *«r :>> sixotek'. Bteir
into cheese mixture. Beat uU IJufty 
chives, and bacon. Cut Fr-ncli Ijses 
but ąot through tattorq cruft SukA 
loaf on waxed pWer. Cook as 
heated throogh. Savinos: 8,

MICRO TIP. A STcaJ mA!U ‘^c'pt.s-M<lh uuip'’*’
«r celerr in butter Un i<;n<irr. Ir- tier nifcrmrace Awn. it’s wt A'i 1 
to do. Just combine the chopped vccttablcs nith the utunched I 
butter in a cassciand com,, nnmvered at HKiir for 2 to s! 
minutes. Stir once about halfway through to coat all the 
rcfcteblo _____________ ...

onion and green pepper. Oook. 
covered at aaedium ftw 3Q to 4?> 
minutes or. td tender, giving 
citeh, 0 Hilf tTHTV DSC*. Skim tet 
from pan juices and pass with

ūkio reikalams. Atseit, geriau 
buvo sukūrenti, vieton, kad gau . 
ti, ją eksportuojant, svetimos va-1 
liutos!

5. Juodalksnio kultūros

Juodalksni? labai gerai atsi- 
želdo vegetatyviu būdu — at
žalomis iš kelmų. Net žalio juoo j 
alksnio baslys, drėgnon žemėn j 
įkaltas, dažnai susprogsta, suža
liuoja. išleisdamas šaknis ir at
žalas. Kai dėl atsiželclymo iš sė, 
kių, tai nors jis veik kas me
tai turi ’’bariukų’’ (apvalių kan
korėžėlių), bet (jų sėklų daigu
mas labai nepastovus, matomai, į 
pįikl;mso nuo kai kūlių įjima- 
Ūbiu faktorių, kuriuos dar tek- 

1 tų nuodugniau ištirti. Kai ku- 
[ riais metais sėklos gausumas ir 
į jos daigumas būva stebėtinai di. 
delis. Tuomet susidaro pirmoje 
dalyje paminėti juodalksnio aug-

■ lynai — šepetynai. čia jie, ko
voje už būvį, smarkiai stiebįa- 

! si i viišų — į saulę, gerai valosi k
' nuo šakų, o atsilikėliai greitai 
' išdžiūsta, pranyksta. Juodalks
niai, sudarydami stiprų pavėsį, 
sunaikina po jais augančią žolę, 
nuo nukritusių lapų, sausų ša
kelių ir stuobrelių, žemės pa
viršius darosi trąšus, puvėsiu- 
gar, nuo veikiančių bakterijų 
korėtas, purus. Vėliau, kai pro 
prasiretinusių juodalksnių lajas 
prasiskverbia daugiau .šviesos, 
ių pavėsyje savaime pradeda at
sirasti eglaitės, sudarydamos 
naują medžių “aukštą (loyą). 
Maždaug panašiai pasireiškįą1 ii. 
eilėmis (1x0.5 ar 1x1 m.) paso
dinti juodalksniai. šiomis savo 
ypatybėmis- tam tikruose spe- 
.•itiniuose miškodirviuose, jis yra 
tiesiog nepakeičiamas. Tai teko 
patirti ypattngai Varnabūdės 
miškų .masyve. <

Miškų Departamentas savo 
aplinkraščiuose buvo nustatęs, 
craferętinį dirbtino atželdymo 
būdą: sauso, smėlėto tipo žemė
se — pušį, šlapio, drėgno molė
to — eglę, išimtinai dar ąžuolą. 
Vartoti šiam reikalui bent ku
lias kitas veisles, skaitėsi savo 
rūšies,nuodėme. Jei pušies kul-Į 
tūros duodavo pakenčiamus re
zultatus, tai eglės kultūros nuo
lat nykdavo, stambios, aukštos 
žolės užslopintos aiba šlapiose 
vietose jauni eglaičių daigai, šal- Į 
nų iškilnojami, išdžiūdavo. Ko-1 
vai su žole dar būdavo kartais 
vartooamas brangiai kaštuojan-

ROCHESTER, NA., LIETIVIŲ TAUTĮNię šOKIV GRl PĖ, šokusi 1957 m. birželio 30 dieną Pirmojoje Lietuvių Tauti
nių Šokių šventėje, Chicagoje. Mokytojas buvo S. Ilgūnas.

tis ęĮąigų apravėjim.is, bet šąliių 
pasėkos likdavo nepataisomos. 
Kasųaet išmetami kaip balon žel- 
dymo kreditai, nemažai jaudino 
ir tų įarbų vykdytoju? — vie
tos giripiūkųs. Ąa nustačiau 
šiam rętkąįui plačiau panaudoti

Mano nustebimui/ žeidymo 
sąmata grįžo iš Miškų Departa
mento raudonai išbraukyta, be to, 
dar suvėluota, su pastaba vieton 
juodalksnio įrašyti eglę, nes 
juod. Mišku Dep-to apl. dirbti
nu būdu želdinti nenumatytas. 
Žęldymo darbai, skirtų kreditų 
ribose, jau buvo veik pilnai įvyk
dyti. Nuvykus M. Dep-tan, pa
aiškėjo, kad ref. S. pabūgo žel- 
dymo sąmatą patiekti d ir. Vai- 
ciekauskui tvirtinti, dėl to taip 
ilgai jis ją stalčiuje išlaikė, girdi, 
p. Vaiėiekauskas dėl šios nau- 
jienybės sukelsiąs visą "praga
rą" ir tąsyk ir jis, ir aš galime 
nukentė i. Radome “salemoniš- 
ką’’. mums tik dviem žinomą,! 
išeitį: vietoje — žaliavo juod-, 
alksnis, o ’sąmatoje buvo rodo
ma, kad tai eglės kultūros. Kitą 
pavasarį, kad save apsidraudus, 
po priedanga žeMymo darbų pa. 
tikrino, buvo sudaryta iš refe
rento. S., jo padėjėjo K. ir šio

W/

Nei šaltis, nei žvarbus vėjas 
neatbaidė apylinkių apsilankyti

kad

DIDŽIOJOJE BRITANIJOJE
VIDURINĖS ANGLIJOS VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 

sėkmės, padrąsino visus,
Lietuvos klausimas yra kelia
mas vis dažniau, Europos spau- 

idoje ir yra daromi spaudimai 
> Sovietų vyriausybei grąžinti 
; Pabaltijo valstybėms nepriklau-

: tų Neprikl^uspmybęs pasketb1 
mo minėjimą.

matytų veidų pripildė salę pasi- somybę. 
klausyti ir atšvęsti šį mums taip 
brangų jubiliejų. Gal būt, būtų 
dar linksmiau, jeigu žinotume, 
kad to paskelbto akto vaisius 
dar tebėra gyvas. Bet, deja, sa
vanorių aukos davė ta laisve pa
sidžiaugti labai trumpai! Vėl ji 
buvo žiauriai užgniaužta. Bet 
tas nesustabdė susipratusių tau
tiečių ir toliau tęsti š'ą brangią 
tradiciją ir laukti to laiko, kada 
vėl suplevėsuos trispalvė Gedi
mino kalne.

Minėjimą, kurį ruošė pagar
sėjęs “Gintaro.” choras, atidaro 
šio choro seniūnas K. B'vainis. 
Priminęs šios dienos svarbą, pa
kvietė Z. Jurą tarti žodį.

Z. Juras,, linkėdamas choru.

Po tokio padrąsinančio žodžio, 
tautiniais rūbais iš Londono at
vykusi visuomenininke M. Ba
lėnienė skaitė paskaitą.

Pirmą kartą Nottinghame tu
rėjome moterį paskaitininkę, 
kuri sužavėjo visus savo atvira, 
tfb blizgučių, .faktais pagrįsta 
oaskaita. O daug tu faktų, ve- 

‘dančių prie Nepriklausomybės 
paskelbimo, ir mažai kam buvo 
žinomi.

Lenkų unija, leidžianti tik su
lenkėjusių bajorų vaikus pa
lėkti aukštesnį išsilavinimą, la

bai su’ėtino lietuv’ško sąmonin
gumo atbudimą. Tik vienam Įei
tam lietuvio vaikui pavyko ap 
saulingais būdais pasiekti aukš- 
įesnį mokslą. Spausdinto lietu- 
ziško žodž’o uždraudimas taip 
>at turėjo neigiamos įtakos lie
tuvybės atgimimui. Tik kai pa
sirodė pirmieji slapti, lotyniško
mis raidėmis spausdinti laik 
raščiai. sustiprėjo tautinis judė-1 
jiinas Lietuvoje. Lietuviškas su 
s’pratimas plėtėsi ir, susidariu* 
tinkamoms sąlygoms, buvo pa 
sirašyta Nepriklausomybės Pa
skelbimo Aktas.

Paminėta daug nenuilstančių 
ceikėjų, be kurių pasiruošimo

! šis Aktas nebūtų buvęs galimas. I 
, Paminėtos ir pavardės tų. kurių 
5 parašų po šiuo Aktu nėra, bet 

kurie praskleidė tą uždangą, 
kad š’s Aktas išvystų pasaulio* 
šviesą.

M. Balėnienės paskaita buvo 
abai šiltai priimta.

Prasidėjo meninė dalis, kurią 
vedė V. Gasperienė.

Programą pradėjo keturi 1>B 
LS.J sąjungos atstovai įvadu, 'iš
keliančiu Vasario 16 reikšmę, 
užbaigdami Maironio eilėraščiu. 
Visi yra aktyvūs Jauuimo Są
jungos nartai ir dirba hetuviš- 
kuoss nino dirvonuose. ■*

Jaun ausioji karia pradėjo sa
vo dalį, sudainuodami “Tėviš
kėlė”, akompanuojant R. Gas- 
(XTa.tei. Visų padeklamuotas 
eilėraštis "Laisvą tebūnie Lietu- 
>a” ir pabaigai orkestrėlis “Tė 
nškė.ė', \adovaujamas R. Vens- 
kutės. pagrojo 3 kūrinėlius ir 
jausm ngą “Ko liŪ<H beržeb, J>o I 
liūdi.

Graži- ir gabi jaunesniųjų Į 
grupelė, kuri jau keli metai pa
ys irtna vyresniųjų programas. 
Tikimės, kad j’e vis dar stiprės 
ir su laiku galės pavaduoti w-

-straipsnio . autoriaus komisija, 
kuri patikrinimo aktan. įrašė, 
kad, atsižvelgiant į didėjančią 
juodalksnio rinkoje paklausą ir 
tai, kad jis yra vienas, iš branges. 
mųjų paruošos sortimentų, tam 
tikrose vietose, šalia eglės gali 
būti dirbtinu būdu atželdomas. 
Po to. į želdymo sąmatas buvo 
įtraukiamas juodalksnis, gąl tai 
Vaiciekaųskas ir nepastebėjo, 
nes ref. S. žodžiais, jis, jas tvir
tindamas, daug nesigilindavo.

Po Kelių metų subujojusios 
juodalksnio kultūros davė ap
čiuopiamai gerus rezukatus. Šias 
gerąsias juodalksnio savybes ap
rašiau straipsnyje “Daugiau dė- 
mesio juodalksniui", tilpusiam! 
“Mūsų Girių”, rodos, 1937 m.' 
"Mūsų Girių” redaktoiius J. Ku- j 
prioiii.s keletą'kartų priminė, į 
kad plačiau aprašyčiau juodalks- j 
ni. Paaiškėjus, reikėjo ir ištę-1 
sėti.. Pradėjau dairytis ir ieš
koti literatūros, bent vokiečių 
kalboje ką nors įdomesnio, be' 
anksčiau pastaboje nurodyto, su
ra .4 i nepavyko. Susidaręs pkrl 
na, pasiryžau parašyti juodalks-1 
nio monografrą*pasiremiant ty- Į 
rinėjimo daviniais, kuriuos pa-| 
vyks surinkti savo miškų rajone.' 
Bet mano straipsnyje keliamos 
mįmys matomai, užintriguvo 
daugeli miškų urėdų: pradėjau 
gau'i raštų su prašymu parū 
pinti juodalksnio sėklų ir dai
gų. D.ug nesigilindamas, 
niąu, -ked juodamšnis dau 
mažiau praplitęs po visą Lietu-' 
vą. o čia pasirodė, kad į šiaurę 
nuo Nemuno jiejjuvo toks retas I 
medis, kaip čia į pietus nuo Ne-j 
muno — jo brolėnas bajtalksnis

(Pabaiga) ; <

mii-

Deklamatorius Br. čiudiškis 
padeklamąvo 1(50 metų senumo 
eilėraštį “Žemaičių šlovė” — Si
mono Stanevičiaus. Tai vienas 
š seniausių eilėraščių, parašy
tas tarmiška lietuvių kalba ir 
yra deimančiukas, parodantis 
.ietuvių kalbos gražumą.

“Gintan£> chpro. pasirodymą 
pradėjo moterų balsai su trimis 
dainelėmis, kanklėm^ į>ritar^ant 
E. Vainorienei. Jausmingai su
dainuota trvs liaudies dainelės, j

P. Jazukeviėius, poetas ir de
klamatorius, davė trijų savo 
eilėraščiu ciklą “Partizano laiš
kas”. Gyvenantis Kidderminste- 
yje, jau seniai rašo poeziją, tik 
n ižai Kur plačiau pasirodo. Ti- 
cmės pamatyti jo poezijos rin- 
anį spaudoje.

“Gintaro” vyrai užtraukė tris 
„aiaas, o po j ų chorvedė V. Gaš
kienė, pianinu pritariant 
j ainoriūtei, jausmingai pade* 
aamavo B. Brazdžionio 1940 m. 
□ietuvai skirtą, eilėraštį “Aš čia 
- Gyva”.

Bendras choras, pasiekęs ga- 
,a aukšto lygio kietose V. Gas- 
jerienės muzikinėse rankose, 
.□dainavo 5 dainas, trumpa 
leklamacija paįvairinant O. Ja- 

sevičiūtei-Hill. Užbaigai, choras 
pritariant jaunųjų orkestrėliui 
sudainavo “L;.eluva brangi”, o

Didelė programa, didelis pa- 
. rengimas.

Visur buvo girdėti pasitenki
nimas, kad Vidurinėje Anglijo
je dar yra daug jėgų, kurias tin
kamai sujungus, dar galima kai
nai nuversti Vidurinė Anglija 
yra stipriausiai veikiantis šių

SOME CHICAGO MOTOR CtVB TlFS OM
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salų vienetai. Galėtų čia būti 
. skubama dąųgiąų cęątro lėšų, 

šių, sunkaus darbo palengvi
nimui

K. Bi vairi ui tarus padėkos 
žodi k apdovanojus ir mažus, ir 
didėlius, Tautos himnu išsiliejo 
krūtinėse uždaryti tautiniai 

1 jausmai.

nimui.
šis sėkmingai pavykęs minė- 

■N Aunas davė naujų jėgų, sujudi-
I no tautinius jausmus ir paragi

no neužmiršti to vargo kelio, 
' kurio gali dar nematyt1.

Sekančią dšeųą, sekmadienio 
rytą, Lietuvių židinyje iškilmin
gas pamaldas atlaikė kun. S. 
Alatuiis, pamoksle primindamas 
mums tą reikaįngą vienybę, ku
rioje glūdi dvasiška stiprybė.

Paskaitė keletą ištraukų iš 
laiškų, gautų iš tolimos trem
ties. Juose tremtiniai net ragina 
mus čia, laisvame pasaulyje, iš
likti tikrais lietuviais. .

Pamaldų metu giedojo “Gin
taro” choras ir solistė" V. Gas-

Sekė šokiai, kurių metu pra- 
I vesta turtingą loterija. Ją pra

vedė A. Važgauskai. Šiai loteri
jai paskaitininke padovanojo dvi 
lėkštes, specialiai išpaišytas tau
tiškais motyvais ir skirtas jau

perienė.
šio minėjimo pelnas ir gau

sios aukos, surinktos minėjimo 
metu, skiriamos Tautos Fondui.

,-h. g.
(Iš Europos Lietuvio)

LAKŠTINGALOS GIESMĖ ’
- ■ ■ • iįeįf-’ ‘

Mokslininkai užrek^Ę^avo ant 
plokštelės lakštingSbš'-gieSmes ir 
paskiau ėmės^Šž analizuoti. Pa
sirodė,-jog tas paukštelis prasi
lenkia laiks nuo mu
zikinė harmoni^E’^B*j“Jf^yvai” 
sugieda. j :'-

Bet tame nieko nuostabaus, 
nes lakštingalos repertuaras api
ma du tūkstančių meliodijų. 
Žmogaus ausis negali >jų visų pa
gauti, nes lakštingala gieda labai 
greitai, išleisdama 130 skirtingų 
garsų per sekundę.

energy")
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Tautos Fondo Chicagos komiteto vadovy-’ 
bes pobūvis sii gpaudos darbuotojais I

(Tęsinys) Į> į

Visdėlto pirmininkas dalį tų 
lapų turinio paaiškino, žinoma, 
dubiausia pozicija buvo T. Fon

do pajamos ir išlaidos. Tai pa
grindinis T. F. uždavinys. Buvo 
kiek ilgiau apsistotą prie T. F. 
finansinės apyskaitos, kuri ap
ėmė laikotarpi nuo 1982 m. sąų- 
rio mėnesio 1 d, ligi tų pačių 
metu spalio meni 31 d. tLy/ ligi 
\ LIKo seimo. Ši apyskaita taip 
byloja: likutis 1982 m. sau Jo 1

$99.296;
$111,988;

pinigai bankuose 
Laisvės Iždas 
Du žemės sklypai

University heights, Fla. $5,00 
Iš viso $216,284

-v . 1šie visi skaitmenys aiškiai pa
rodo, kad Tautos Fondas dirba.1 
Geraširdžių ir supratlyvių lie
tuvių suaukoti pinigai išleidžia-; 
mi tik politiniams reikalams, at
seit, tik remiant VLIKo ryžtin-' 
gą kovą už Lietuvos išlaisvini
mą iš rusiškos vergijos. T. Fon- ‘

$131,691.74; U-kos mene-' das leidžia bent šešiomis kalbo
mis biuletenius, kurie taip pat 
nemažai pareikalauja išlaidų. j 
_Nereikia pamiršti visiems T.

F. darbuotojams pareikšti pądė-.j 
ką už ęų praleistą visai be at-: 
lyginimo laiką, kaupiant pini
gus grynai vien tik Lietuvos! 
laisvinimo darbams, kuriuos at-Į 
lieka VLIKas. Dar-labiau tenka : 
dėkoti visiems tiems lietuviams,' 
kurie kadaise savo sunkiu dar-j 
bu uždirbtus pinigus aukoja tik-- 
rai kilniems darbams — kovai. 
Už Lietuvos išlaisvinimą ir pa; į 
čių lietuvių kultūrinjams reika
lams.

>lų laikotarpyj, t. y? ligi 1982 
m. spalio mėn. 31 gauta pajamų
— $70,467.45 (čia neįskaita Ka
nados TJ F. čekis — $50,000, nes 
šis buvo įteiktas tik VLlKo Sei
mo metu) ,• kas sudaro išviso 
202,159.19. [šiame laikotarpyje 
VLIKo reikalams buvo išleista
— $102,862.73. 1982' m-, spalio 
mėn. 31 d. likutis — $99,296.46. Į 
Jei -pridėsime įplaukas iš- Karia-, 
c’os—$50.000, tai bus $149,296.16.

Čia nėra paminėta antroji T. F. 
dalis, t, y. Laisvės Iždas 1982 m.Į 
spalio mėn. 31 — $111,988. Šio 
iždo pinigai neliečiami, bet gau
ti iš‘hįnkųbuž juos nuošimčiai 
Įeina į T. F? pajamas. Pagal T. 
F. įstatus šis iždas priklausys 
atsikūrusibš laisvės ii nepriklau
somos Lietuvos valstybei.

AŠtuoniu metu T. Fondo 
piniginė apžvalga

Pavaizduojant nuo 1975 m. 
pradžios ligi 1982 m. spalio men. 
31 dienos-T. F. kasmetines pa-< 
jamąs (gautas :ūkas) ir išlaidas,
gaunasi toks vaizdas:

. j ^Pajamos Išlaidos
1975 m. $ 94,825 $ 28,582
1976 m.' $ 58,689 $ 51,803
1977 m. .. $ 72,798 $ 81, .181
1978 m. $ 68,95L; $ 58,742:
1979 m. $ 93^596, $ 65,264
1980 m. ■ $ .93,054 $ 98,104
1981 m. SI 24.837 $ 91,249
1982 m. $ 70,467 $102,863

Palyginus metines pajamas
ir išlaidas, pasirodo.— jos labai
svyruoja. . Labiausia ; krinta j 
akis 1981 ir 1.982 metai. Kiek 
pirmaisiais metais liko Fondo ka
soje, tai tįęk antraisiais metais 
reikėjo pridėti, kad pajamos- ir 
išlaidos beveik susilygintų:

VUKo šeinio fretu, t. y. 1982 
m. spalio mėn. 31 d. Tautos Fon
das piniginiai taip buvo įvertin

Tautos Fondo kasa

A. Dagys Koks jis mielas (bronze)

Šia proga negalima praeiti pro' J- KLAl SEIKIS 
šalį tos jaunosios kartos, kurį, | 
tik savo tėvelių nuo darbo pūs
lėtų rankų dėka baigė čia aukš
tuosius mokslus ir>. ekonominiai i \ 
puikiai įsitaisė. Deja, jų labai’ 
mažai matyti atėjusių saviems 
tėvams į pagalbą; kai anie pini
giniai ir atliekamais darbais ko
voja už pavergtos Lietuvos lais
vę. Dar yra ir tokių, kurie ne
paliaujamai' kabinėjasi prie se-Į 
nesniųjų žmonių politinių dar-į į 
bų — juos nuvertina ir šaukia,!
kad anie neleidžia to darbo dirb-l l^ui, jaunimas nenori, nes už tą 
ti jauniesiems. ) darbą

Tokių įsišokelių esama ne ma- j:.

Pagerhti organizacijy veikėjai
i K. Kirilauckas ir P. Petraitis

(Tęsinys) ■
Veikla Amerikos Lietuviu

Tarybos skyriuje
Piliečių klubo nariai praeityje

negauna dolerių.
(Bus daugiau)

tai.. Jiems visiems tektų pakar
toti jau ne kartą.- senesniųjų kar-

' totus žodžius: Kviečiame — atei
kite. į pagalbą, nes darbo ir po- s.

Patikslinimas - 
m. kovo mėn. 18 d. Naujie

litinėj, ir kultūrinėj srity yra nose pradedant spausdinti šį ra- 
marios. Labai gaila, bet tenka šinį, padaryta tokie netikslumai:marios. į 
konstatuoti, kad toks jaunuome
nės' kvietimas lieka tyruose šau- 1. Pirmoje skiltyje, pradedan
kiančiu. Ten kur yra linksmy- antros pastraipos ketvirtąja ei-

j lute — mėnesio 16-tąją... visa 
’ pastraipos pabaiga reik ištraukti 
! ir jos vietoj patalpinti mė-

bės, na sakysime, kad ir dainos, 
jaunimo netrūksta. Niekas jo už 
tai barti negali,, nes tai visai ,
žmoniška. Bet jau tikrai blogai,} nėšio 16-tąją dieną, nes piaeitų 
kai . lietuviškas jaunimas ima’ metų pabaigoje ir šių metų pra- 
visai ? prisisukti nuo savo tėvu! džioje buvo tiek daug įvairiau- 
kalbos ir ju vedamos kovos už ( siu parengimų, tai dar vienas pąj 
Lietuvos valstybės iš rusiškos1 rengimas jau galėjo būti per
vergtos išlaisvinimą.. Gaunasi4 daug. • ' e. .

... . ’ 2. Minint spaudos darbuoto-
buvo išleista St. Juškėno pa-

ERTINGOS KNYGOS Atsiprašome.

1 vaizdas, kad dirbti savo tautos

'f LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir mokai. 
1954 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenrią, Vin«< 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio, M. Meikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės ir A. Vara' 
kūrybos poveikalais. 365 pusi, knyga kainuoja tik S3.

• DAINŲ SVENTfS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tn 
tinių lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daint 
šventes beĮJų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės, puikiu stiliumi Ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj
tas Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa: 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet: tiksli to laikotarpio buities Kte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodama tik už <1 ' •

> LIETU VJAKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamafatski 
įdomiai parašyt* rtudija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* | 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys filustruot** nuotraukom!*, pabaigoje duodama 
vttovardžių pavadlnimaSIr jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 535 pu*L knygoje yra Rytprūsių šemėlapia. Kaina H

CK■-» ■-

> KA EAUMtS LIMB, rašytojo* Petronėlė* Orintaftė* atil
mtnknal fr minty* apie ašmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje Ir plr 
matrials bolševikų okupadjo* metai*. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik |3. , j.-.

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuprai 
U* Ir klaidingai Interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n* 
gargto Jaštnako knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimų fr poe 
siją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogau* teise* 
Knyga yra didelio fiemato, 265 puslapių, kainuoja |6.

p iATYMINtS NOVELtS, H. Eoočenko kfiryba, J. Valaičk 
vertima*. M* p*L knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kaina A

Knygn* gaunamo* Naujienom, 1TVS So. Halsfed SL, CHeSg^ 
D- lOfM. Cfcakųal fdžMS Be*ar| pMtBttosd paštam*!

Mykei:.' Biižišk-'1, Vladas Baku-į 
i as ir’Feliksas .Masaitis.

čia paminėjau vieną kitą Pi
liečių klube veiklos-epizodą pra
eityje buvusios, gi to pat klubo 
pit alininkais yra buvę pagerin
tieji Kazimieras Kirilauckas ir 
Povilas Petraitis, veikdami, kiek 
galėdami, kaip sąlygos leido. O. 
ką geriau padaro Bitų Lyga? Tik 
pasikviečia svetimtaučius kalbė
tojus. Vieni prakalba, kiti tik 
laišką parašo.

Veikla susivienijimo kuopoj
Paminėjau, kaip vienas Pilie

čių klubo pirmininkas J. Mile
ris darbavosi ne tik klube, bet 
ir ALTe, o taip veikė ir SLA kuo 
poje. Panašiai ir K. Kirilauc
kas su P. Pet.aįčiu neapsiribo
ję vien piliečių klube, bet buvo, 
aktyvūs nariai ir Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje 75 kuopoje, 
pirmininkaudami ar kitokias pa- 
teigas eidami.

CLA kuopa įsteigta 1905 mc- 
I tais per daugelį metų yra atliku- 
' sį vertingų lietuvių visuomenei 
! darbų, prie kurių ir tie du čia 
t minimi ir gerbiami vyrai yra 
Į daug prisidėję. Apie aną pra- 
i citį ir anais metais SLA kuopos 
! atliktus, visuomeninės reikšmės 

darbus ne kartą Naujienose bu
vo rašyta.

(Verta pastebėti, jog paskuti
niu laikotarpiu Piliečių klubas 
ir SLA kuopa ėmė daugiau reikš 
t is tik savo lyg “privačia” veikla, 
nebeišeinant su parengimais ar 
darbais, kurie ir plačiajai visuo
menei būtų įdomūs ar patrauk
lūs. Net jau kuris laikas nebe
matyti tų organizacijų pavadini
mų Lietuvos laisvės kovoms 
remti aukotojų sąraše. Linkėji
mai sukrusti!) Į

Sveikinimų kalbos

Kovo 13 d. losangeliškių orga- 
; I niacijų vardu K. Kirilaucką ir 

P. Petraitį sveikino ALTo. sky
riaus pirmininkas Antanas Ma
žeika; Tautinių namų,pirminin
kas Jonas Petronis; Radijo klu
bo vardu Vladas Bakūjias, pa
brėždamas, jog Povilas Petraitis 
yra Naujienų dienraščio prenu- 

j meratorius ir skaitytojas nuo 
! 1914 metų. (Galiu prie to pridėti, 
I !<->«■ P Petraiti<5 vm rvA tik dien. 
1 raščio prenumeratorius, bet ir 
! rėmėjas. Be daugelio man. ži:

I yra žymiai pasireiškę ir Ameri
kos Lietuvių' Tarybos veikloje. 
Tas pats Juozas Mileris, būdamas 
Piliečių klubo pirmininku, 1950 
m. buvo ir ALTo skyriaus pir
mininku. Ir vėl rašė guberna-, 
toriui Warren, prašė atvykti į 
Lietuvos nepriklausomybės šven 
lės minėjimą 1951 m. vasario' 
17 d.,. Patriotic Hali, Los Ange
les mieste, o jei negalėtų atvyk
ti, prašė J. Mileris gubernato
riaus atitinkamos proklamacijos. 
Gubernatorius į' lietuvių šventę 
neatvyko, bet atsiuntė laišką, ku
ri baigė: “Please extend my 
greetings to all who participate 
in vour solemn observance. I 
know that through your cere- . .

•u , ui- iog P. Petraitis yra ne tik dien- momes you will be helping to,J ______ . 1_ 4 .
strengthen the determination 
of all freedom-loving people to 
unite to defeat those who would 
dertroy the freedom of men 
and nation”. *

Tais metais su J. Milerių kar
tu ALTo valdyboj buvo Vincas 
Kazlauskas/ .Vincas Arčis, Mari
jona Aftukienė, Magd. Stepp, 
Adelė Deringienė ir Vincas 
Trumpa. Gi kiti, aktyvūs na
riai: gen. Stasys;Rąštikis, prof.

; SIUNTINIAI Į LIETUVA |
MAISTAS IŠ EUROPOS SANDELIŲ į

UQS West 69th St„ Chicago, m 60629 o Tel. >25-278? |

Dideli! pasirinkimas gero* rūšies Įvairią prektv |
J M ARD A NOREIK1ENS į

| r SIUNTINIAI I LIETUVAI 

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE -GIFT PARCELS SERVICE 

1101 W. IMh St, Chicago, III «062f ♦ TeL >25-2731

▼« 1IĘINTĮNAI

** ■<* ___ _ . -^*iT - n-inniw^————

JAY DRUGS VAISTINE
I7J9 W. 71«t St, Chicago, ID. .

ItTkSTINGAI ISPILD05O RICTFTAI • TANNll MAY BAi- 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara Šiokiadieniais duo

nuo f Tat rpo ua ilw yai. u 
KAN, B A, BaglrtruotM yaktiriakM

TeL 476-2206 •

admihi-tracijui). ažiavimą delegatus renkant.
Pietų maldą sukalbėjo prel.j Tik po to leista Dundzilam pra- 

P. Celiešius ir pasakė vieną ki- kalbėt.
Buvo radijo klubo narių su

sirinkimas ir prie jo bond- 
ruomenininkai prisitaikė (kaip 
ta išdidi gegužė j kielės lizdą 
kiaušinį padėti), padarė prane
šimą apie bendruomeninių namų 
statybą, kurios projektai dar tik 
padebesiais laksto.

L. Bendruomenė sukvietė pu
bliką Mykolui Biržiškai pagerb
ti, pirmininkaujantis nesiteikė 
pasakyti, jog mirusis pagerbtas, 
bet tuoj įjungė agitacines pra
kalbas apie kitas bendruomeni
nius ir separatistų parengimus 
su baliais kokteiliais.

Nors tiek pažangos padaryta, 
jog skelbiant kovo 13 dienos L. 
Bendruomenės narių susirinki
mą, buvo skelbiamas ir Aušros 
minėjimas, nebesiimta apgaule 
publikos sutraukti. Tačiau, kai 
eiliniam organizacijos reikalų 
aptarimui skiriamas pirmasis lai
kas, tai tuo pačiu nuvertinamas 
antrosios tos susirinkimo dalies 
— Aušros paminėjimas.

Šį rytą (rašau kovo 14 d.) vie
nas losangelietis, buvęs vakar 
parapijos salėje, bendruomeni- 
ųinkų taktiką žiauriai gretino su 
komunistine praktika — nori, 
nenori, bet susirinkime turi da
lyvauti. Po dvyliktos valandos 
to, susirinkimo pradžia su Auš
ros minėjimu skelbta, bet Auš
ros minėjimas tepradėtas apie 
3 v. p. p. Iki tol ėjo bendruo- 
menininkų susirinkimas pagal 
“protokolą", o tai nuobodulys 
pasiklausyti norintiems paskai
tos ir kitos programos apie Auš
rą.

Ir atsakymas esąs aiškus. Į L. 
bendruomenės susirinkimus te
sueidavo 30-40 žmonių, o dabar

tą kunigišką sveikinimą ir lin
kėjimą Kirilauckui ir Petraičiui. 
Dabartinis Piliečių klubo pirmi
ninkas Julius Kiškis, Amerikoje 
prieš DP imigradiją gimęs orga- 
niacįų veikėjas, šiek tiek palietė 
senuosius laikus ir naujųjų atei
vių su naujomis organiacijomis 
atkeliavimo dienas. Sveikino 
abu čia minimus vyrus.

Už tos pagerbimo sueigos su
rengimą, už sveikinimus ir lin
kėjimus, už įteiktą į graviruotą 
prisiminimu lentelę, padėką pa
sakė Povilas Petraitis. Kalbėjo 
apie senosios imigracijos lietu
vius ir pasidžiaugė, kad atsirado 
tokių, kaip Vladas Šimoliūnas 

t ir kiti, iš vadinamųjų naujųjų! 
ateivių, jog ėmėsi veikti ir Pi- Į 
liečiu klube, ir SLA kuopoje, pa
vaduoti jį. Linkėjo pasisekimo.

(Pridedu asmeninę pastabą. 
Paminėjau buvusius čia minimų 
organiacjjų pirmininkus, bet pa
garbos verti mirusieji ir dar kai 
kurie gyvi kitj veikėjai: Eliza- 
beta Padžiūnienė, Leonas Šul
cas ir jo žmona Elizabeta, 
Adelė Nausiedienė, Stela žti- 
kauskienė, Jonas Simokas, Iza
belė Simokienė — dabar Gus
tienė, Kazimieras Urniežius, 
Juozas ir Marijona Aftukienė. Be 
abejo, sąrašas būtų daug ilges
nis, jei “ant greitųjų” visas pa
vardes atsiminčiau bei senus 
protokolus paskaityti galėčiau).
Bentdruomenės susirinkimas ir 

Aušros minėjimas
Tą pačią kovo 13 dieną L. ben

druomenė kvietė ne tik savo na
rius, bet ir visuomenę į šv. Ka
zimiero parapijos salę susirinki^ 
man, po kurio būsiąs ir dr. Ba
sanavičiaus pradėtos leisti Auš
ros prisiminimas. , < ? J?-

Labai gaila, kad eilinėm orga-/ 
nizacijds problemom skirtas pir-'

jos riĮreikėjai gali girtis, jog L; 
bendruomenė čia taip stipri, net 
šimtai sueina į .susirinkimus 
Toks teigimas buvo Draugo dien-

nomų atsitikimų, paminiu, jog tie susirinkusieji,nuo scenos pra.
1969 metais viename Naujienų! bilusios' moters buvo pasveikin.

, .. . . v . , ,7; , xmls ueiguuas ouvv viaugu cueii-masis laikas, o Aušrai kas liko. 1 »;• . . , , ....
t, . . -• rastyje, jau dabar mirusio, betTai ne pirmas toks panašus me-.1 
todas, L. bendriiomėnės panau
dotas pasigarsinimui, kad čia . ji 
labai stipriai, kad į jos susirinki
mus šimtai žmonių susirenka.

Pernai reklamavo,, jog bus tė
vo ir sūnaus Dundzilu, iŠ Čika- 
gos, pranešimas, pasakojimas, ką 
jie: matė,- ką .patyrė Vilniuje. 
Pilna parapijos salė buvo, bet

prieŠ mirtį parašytas J. Kuprio- 
■ nio feportaže, apie Dundzilų 
prakalbėles ar pranešimus los-. 
angeliečių publikai.

numeryje buvo mano korespon
dencija su aprašymu, kaip Povi
las Petraitis ir jo. žmona Julija 
veikė Čikagos lietuvių organi- 
acijose. Netrukus jie man,atsiun
tė pinigų. Supratau, jog tai Nau
jienų dienraščiui paremti ir tuos 
pinigus pasiunčiau dienraščio

KYLA JUODAS DŪMAS...
Tokiu pavadinimu ilgą straips

nį išspausdino; Valstiečių Laik
raštis (11.15) .* Jame korespon- 

.dentė S. Mockuvienė puola Upy- 
inos parapijos kleboną Vytautą 
Skiparį, kuris be valdižios leidi
mo įrengė savo bažnyčioje cent
rinį šildymą. Jis tokiu būdu pa

ir daugiau žeidė konstituciją... O; be to, 
kaip valandą praėjo, kol buvo naudodamas.:.į gamtines dujas 
atlikti protokoliniai balsavimai centrinio šildymo katilui, lei- 
ir ginčeliai, ar pagal pasaulio lie- džia juodus dūmus. Negirdėtas 
tuvių čartą elgiamasi į kažkurį’ gamtos'reiškinys!

z?

ti ne kaip Dundzilų prakalbų 
pasiklausyti susirinkusieji, bet 
kaip-“sveiki” bendruomenės su
sirinkimo' dalyviai. '

Inž. UODAS MIKŠYS, 
50 metu studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ
AT MI LIETUVA,

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kriti* *25. Kieti viršeli*!. Paštį*
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būtų galėjęs laimėti.
Balandžio 12 dieną bus tikri Chtcągos rinki

mai. Pirmoje vietoje, aišku, bus bįisu gavęs
Harold Washington. Jeigu kiti dų kandidatą! būU I? 
pirųiiųįų rinkimų pasimokę, tai šj jię bū^ §ų§įtąrę 
yr yįęsąs jų būtų laimėjęs. Bet jię n^sųsįįą?rę. Jų tarpe 
^apykantą buvo didesnė, negu ųųrąs laimėti rysimus. 
Be jokią pasitarimo, vienas pareįfį^ kąd jis bąįsųųs už 
Harold Washingtoną. Pirminiuose rinkimuose yįjį jp ŠŪ-- * 
viai buvo nukreipti prieš Jane >yrnę, nęs jį i
su juo tartis, o jam atrodė, kad Jgnę Bymę yra dį- 
džiausįas Chicagos priešas, todėl dą^ąr jją įr vęį pąsįsąkė. 
prįoš ją, o ne už čikagiečiams pageidautiną kąndidą(ą.

M.ąjorė Jane Byrne blaškosi.’ P^įąimęj^į pįrmįnįąį | 
rinkimus, ji prasitarė, kad ji rem§įą^g dęnmkRtą Harpid ‘ 
Washingtona. Jeigu tai būtų buvusį Hsyfe į
Washingtonas, susikišęs savo raykaf i Ite/nąpės kįšenęs 
ir rinkimams į jokias skolas neįįiyd^S; kPVOS 
jokių pastangų tapęs milijoninio ęhięagos miestą jjąery..

Pirminius rinkimus jis laiiuejof bęį kad
jam didmiesčio administracija tąįp įeųgvąi bų| padėka 
po kojomis. Jam ir vėl nereikės įįįkintį ^įįyotąm gpip 
planus, kuriuos jis praves mieste, kai jis pri^Lfadim 
tas mero pąreigoms. Dabartiniu jąjejų jįą yrą Ęopgręso 
atstovas.' Vienas šiaurinės Chicągųą, lįlipąis vaJstijęg 
senatorius Sidney Yates pareiškė, ką^į Wą§kLn§tąnąs yyą

1

Bernardas Eptonas - džentelmenas
Šiomis dienomsi kalbėjome apie amerikiečių valgo

mą mėsą. Visi žinome, kąd persūdytą. Persūdytą ne tik
tai jyąinomis druskomis,-bet ir įvairiausiais chemiką- 

- lais. Persūdo mėsą ne tiktai amerikiečiai, bet tą daro ir 
kitos tautos. Tiktai nuo kitų tautų paruoštos mėsos ne-. 
skąudėdayo pilvo. Amerikiečiai primaišė tiek visokių 

x chemikalų, kad pradeda gumbas diegti.
,. Edvardas ^arteli išdėstė, kur tabako dūmai vedą, 

'fėnka' ^šibaisėti, kaip amerikiečiai iki šio meto ne
žinojo tų dūmų pasekmių.,; ! , H .f ., ? ”

Dabar vėl ^gžįžkiiįie prie artėjančių Chicagos mero 
rinkimų.’ Jie'liečia-tiktai vieną Amerikos: miestą, bet 
tie rinkimai yra surišti su Illinois valstijos administra- 
cia ir su krašto visuomeninių gyvenimų. Prez. Ręagąųas 
nenorėjo Rištis į Chicagoje ruošiamus rinkimus, bet pa
tyrę politikai tvirtiną, kad jie yra surišti net su Ameri
kos prezidentūra.

Chicagos mero rinkimui yrą labai sudėtingi. Kol rei
kalus demokratiškai tvarkė dvi didelės amerikiečių poli
tinės partijos, tai *buvo tvarka ir kraštas dideliais žings
niais žingsniavo pirmyp. Šiandien, tačiau,* tos didžiulės 
partijos pateko Į mažų grupių rankas. Ne pateko, bet 
dauguma demokratų savo norų, tarp savęs besipešdami, 
sudarė sąlygas1, kad didžiulė partija atsidurtų į mažu
mos rankąs. Partijos vadų gaivus visai susimaišė- Vadai 
padarė tiek daug ękirtnigų' pareiškimų, kad tiesiog pilvą 
skąųda besiklausant.

Kuo tas viskas pasibaigs, šiandien sunku pasakyti. 
Dar turime tris savaites reikalams į savo vagą įstatyti. 
Bet reikalai galį taip pakrypti, kąd bus padarytos tos 
pąčios klaidus, kuriąs dąųgumą padarė pirminių rinkįr 
mų metu. Mąjorei Jane Byrne ir prokurorai R, DąĮęy 
suskaldžius balsus, Harold Washington be jokios kove/ 
laimėjo pirminius rinkimus. Jis gavo 36% balsavusių 
miesto gyventojų, tuo tarpu kai kiti du kandidatai nei 
36% negavo. Jeigu jie būtų susitarę, tai vienas jų tikrai

senatorius Sidney Yates pareiškė, ką$į Wą§feipg^RąįS 
pats rimčiausias įstatymų leidėjąg. Ęaip tęn sejaųtų, jįs 
yra demokratas, todėl senatorius rengiasi už jį-calsuoti, 
ir kitųą raginą taip pasielgti.

Praeitą ketvirtadienį buvo švenčiama Švi^Ęatriko 
Diena. Tai yra airių šventasis. Airiai šios švėnai7 iškil
mes organizuoja. Kad šventė būtų į§pųdįngęsĮ^-4af kvie
čią ip kitątąuČiųs šios šventės eisenose dalyvauti; Airiai 
HąrpĮcl Washingtona pastatė eisenos priešakių,; iles jis 
yrą demokratų partijos kandidatas mero. pareigoms. 
Washingtonas nieko įdomesnio šia proga nepasakė^ bet 
šypsodamasis, tarytum besityčiodamas iš žmomų'-.-iluėjo 

;savo keliais?
Didžiausią apsaugą turėjo miesto majs^^-l^rne. 

Ji ėjo dideliame airių būryje ir sveikino stebėtojus.-Aky
lesni laikraštininkai pastebėjo, kad' toje a^Hnkoje- ne
buvo nė vieno atsakingo dęmokratų ’partijos pareig^npų 
Pąprąstąi, pąrtijps pirmininkas visą įąiką sūįjįįpęjąši apie- 
miesto merą, bet žvalesni iaikrąšįpmnkąi sako,-kad šf 
kartą net ir jo nesimatė mąjorėą artimųjų, tarpę, Nęsi-l 
matė todėl, kad majore, užmiršusį Washingtonui duotą 
pąžądą, ųųtąrė yis dėlto kandidatuoti mero pareigoms. 
Deųiokratų sąrašu ji negali lįąpįHdąi&ic^. 0 respųbliko-1 
nas Ęerpąrd Epton ątsįsakė trauktįą iš sąrašą, tai ji 
Stengiasi tapti meru įrašymo būdų, Jį tikįąi gauti teįsmo' 
leidimą, kad būtų galimą rinkĮądniąmę sąrąšę jps vardą 
įterpti. Jeigu sąraše jos nebūsią, įai kortelių skaičiavimas 
labai brangiai miestui kainuosiąs. Dabar gyvename tąu- 
pymo gadynėje, tąi gali kartais atsirasti toįcs teisėjąs, 
kuris ir tpkj Aidimą gali duoti. Tokioj jęįągjp sprendimų 
būtų galima skųsti aukštesnei instąnpijąi, bet kpl tą ąukšr 
tesnioji teismo instancija prisirengs tokį klausimą spręsti, 
tai miesto rinkimai praeis. O po rinkimų, kam tokie klau
simai gali rūpėti.

Bet šy. Pątrįkp Diena įdomiaųsiaį pasirodė respub
likonas Bernard Ępponas. kuris kovo 6 d. buvo ąpsiįapkęs 
į Naujienų banketą, dįenrąšęio 69 metų sukakties proga.

— Politikai nori, kad ąš pąsąkyčįąų, kųi-iąis sume
timais aš čia esu ir kokias idėjas aš ginu.. Man atrodo, 
kad jūs visi žinote, kodėl aš čia esu...

Per visą minią nuėjo toks stiprus “Yes !”, kad nįekam

** . ši didžiausia- praeitų

Lietuvos perį: ’ ’v - .-
praeit u s nietuk jsugąypp ■iifyjfc 
kurios visos sv^fų$92 
logramų. VidkHWAkaT _■

7

gįū ly-
Ąric? Vilkokšnio 
vilntėtis • Anatdįijūįr-Lžfarii^ka-
: • ■' 'L -v ' . . - n. < /_

,<X-

Afanasjevas - §vėjitb§ldš 
upėje lydeką,kg.
Jos Ūgis buvo H4 cm. Tai'buyb.‘prailėjci kiinuioti rnoder^iioš iš-

vaizdos ir talpesnis troleibusas. 
Tai Čekoslovakijos ‘‘škodos” 
fabriko gaminys.

Kauno miestą aptarnauja 10 
linijų, kurių, bendras ilgis — 109 
km. Kursuoja T35 •troleibusai 
f ai Čekoslovakijos ,J“Škodos”. 
Tiek pat metų dirba vairuotojai 
Albinas Lingąilis ir Juozas Ze- 
lionkaš Gerai -dirba ir jaunieji 
— vairuotojų konkurso nugalė- 

■ tmai Antanas Savoms ir Rasa 
•Kaminskienė.

•>£.«£ *
NUBAUDĖ MOTOCIKLŲ 

DALIŲ PARDAVĖJUS

PUe Kauno ‘‘>lotoęįklai ir jiį 
daW pardupįuygs durų beveik 
kasdien ^kmgdayost jauni vy- 
RŪ, TUdJįOęįkĮų dalis,

: kiii’ių-lp^dū^fuyėje nebuvo. Mi~ 
lįčija njįsįatę, kad tie pardavė
jai buyg Kauno medicipos insti
tuto inzmięrĮus.K.-Žemląitsit's ir 
tp patįes instituto; technikai S. 
Ą ugonis ir Ę. Pūkas. Jų sandė
liuose b©UQ rasta mėtpeiklų da- 
lįų daugiau kaip už 5000 rublių.

Kauno miesto liaudies teis
mas, išnagrinėjęs jų bylą, nu
taisė S- Aųgonį Į nitams lais
vės atėmimo, o K. Žemaitaitį ir 

: K- Pūką — po 3,5 metų laisvės 
atėmimo. Visų nuteistųjų turtas 
k,opfiskuptą§. Bausmę turės at
likti sustiprinto režimo darbo 
StOYyklpįe.

Viliaus liaudies teismas nu
teisė gėdų pardavėja T- Mince- 
viėienę keturiems metams su
stiprinto režimo .darbo stovyklos 
už rožių ir gvazdikų pardavinė
jimą už dyigųbai brangesnę kai
ną, negu parduotuvėse, iš kur 

gėles pirko.
(Iš Europos Lietuvio)

-v. J g ■; įi|» I* ■ ij u m .■ ■■j-1 •’ ‘% p.1 f į -

nekilo jokį^ ^ejon^sjir. ^ptanuiLnebuvo. įodejo reikalo 
bent vieną, žodį įridėtir^iąųriiiiąą: yjąįęms irnyp. .-.ąiiiugj, 
visi žinojoj. .tMęį-rai^kąm. nebuvo jokia-'i’ei^aiū iąpie--^i 
kalbėti. .' -' . ' ' -' š - " " %• -

% f-. AntTaS/.EpJt<mo pareiškimas buvo; toks: /' . 
rt —i AšJ augau/dirbaū Amerikoje. ■■Ęsu- 

kilęs iš

mokėjau.mokesčius. Kas nori^matyti mano mokesčiams 
mokėti lapus, tas labai lengvai gali tai padaryti, ries tai 
yra yie^J .dokumentai. Ten surašjėtąs į(ekvięna§ uždirbtas 
mano centas ir kiekvienais metaig sųmo&|tį mokesčiui.. "t. 
Būtų įdomu, jei Jūs pasiskaitytumėte mano oponento 
valstybėj mokesčių lapus, jei tokius rasite...

Bernardas Eptonas konstatavo' faktą, bet daugiau 
netarė nė žodžio. Jis būtų galėjęs pasakyti, kad Harold 
Wąąbįngtonąs kelis metus'valstybės mokesčių nemoKėje.- 
Būtų galėjęs pridėti, kad už mokesčių nemokėjimą buvo 
pątrąųįtąą tęi§m^n, itį&Rančiai rieiąaišįiiįo? kodėį jįs 
mokesčių nemokėjo, Imyą. nųtęįąta^ ir pasodintas' į kalė
jimą. Bet Eptonas visiems žinomų faktų nepaminėję. 
Jeigu Eptonas būtų padaręs tokį nusikaltimą, tai jo pifę- 

. šąi būtų tą faktą nhūdoję.
Eptonas yra doras žmogus. Jis tiktai patarė klausy

tojams paieškoti ir nustatyti, kiek mokesmų mokėjo jo 
pponentąs. Didžiausia jo užuomina oponentui buvo pora 
žodžių “jeigu ras” mokesčių lakštus, Tokių lakštų niekas 
neras, nes- oponentas jų nepildė ir mokesčių- nemokėjo. 
Bet jis, išrinktas mero pareigoms, žadėjo čikagiečius ap
dėti dar dĮd^sni^is mokesčiais. Kas nemoką — įš tų nę- 
išreikąįaųs, bet kas moka — tas turės dar daugiau mokėti, priešlėktuvinių patrankų.

r

ji

— Soyietų valdžią įspėjo Iz
raelį, kad neliestų Sirijoj įrengtų

HEMtIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Tuo metų Ząyi|ą Juodasis, garsįąųsįaą už vi
sus riteris įr “riterių pavyzdys”, sjirąųkęs kaktą, 
kreipėsi į Lichtenšteiną: ’

— Nepąžjsjtų tavęs, Kūnai, Kąip gali, būda
mas riteriu, niekintin kilnius žmones? Žinai, kad 
esi pasiuntinys ir kad jokia bausmė tau už tai 
negresia ?

Tačiau Lichtenšteinas, išlaikydamas griežtą 
išvaizdą, atsakė pamažu:

— Mūsų Ordinas, prieš atvykdaiMS i Prū
sus, kariavo Palestinoje, bet tpp nęt iy saracėnai 
pasiuntinius gerbdavo. Jūs vieni jų negerbiate ir 
dėl to jūsų pąprępįųs pavadinau pągopįškąis,

Dėl šiįokių žodžių triųkšniąs tik (įay padųlę.- 
jo. Aplipk §įąją yėĮ p,ą§į$įfxio : <<Varj?a^>
vargas mun^!”

Bet greit vę| viekas ųųrįmo, nes pykčio iš
kreiptu veidu karalius keletą kartų suplojo del
nais. Tuo metu pakilo senis Jaska Kirvelis iš Ten
ch. >. hrcKUvos kaštelionas, visų gerbiamas ii bi
jomas riel savo tiesumo, ir tarė:

— Garbingasis riteri iš Lichtenšteino, jei 
kaip riterį, Kokia nors nesėkmė ištiko, 

izuak?k:,' .nes, ti.yiuusi, tamsta būsi patenkintas 
mūsų griez teisingumu.

— X>ko oanašaus neregėjąu jokiame krikš- 

. čįoiiįškąmę krašte, — atsakė Kūnas. — Vakar, 
; Reįiąųjąųt į Tynecą. buvau užpultas vieno jūsų 
riterių, norą galėjau būti gerai atpažintas iš kry
žiaus ant apsiausto, ir mano gyvybė atsidūrė 
pavojuje.

| Išgirdęs tuos žodžius, Zbyška smarkiai iš
blyško ir nejučiomis pažvelgė į karalių, kurio 
vęįdąs bųvP beveik baisus. i

— Ar tikrai galėjo taip įvykti? — paklau
sė Jaska.

I — Paklauskite Povalos iš Tačevo, kuris buvo 
šio įvykio liudininkas.

Visų akys nukrypo į Povąl.ą, kuris pakilo ir, 
vąlandėlę tylėjęs ir nepakekląmas akių, atsakė*

— Taip, tiesa!...
Tai išgirdę, riteriai pradęjo šaukti: “Gėdai 

gėda! Kad žemė būtų tokį prąryusiF
• —; KoflėJ tu jo nenukovei? — sugriaudė ka-
ralįųą. /r

I — Nes jo galva priklauso teismui, — atkir
to Pcyąla.

I — Surišote jį? — paklausę kaštelionas Jaaka 
Kirvelis. <

— Ne, nes riterio garbe pažadėjo, kad at
vyks į teismą. 4" L

— Ir neatvyks! — pajuokiąmai sušuko Lich
tenšteinas.

Tuo pat metu iš už kryžiuočio pečių pasigirdo- 
jaunas ir liūdnas balsas:

— Neduok Dieve, kad aš greičiau pasirink

čiau gėdą kaip mirtį. Aš tai padariau. Aš — 
Zbyška iš Bogdanieco.

Riteriai puolėsi prie Zbyškos, tačiau juos su
laikė grasinantis karaliaus judesys. Pakilęs iš už 
stalo ir žvilgniais svaidydamas žaibus, jis pra
dėjo šaukti pykčio gniaužiamu balsu:

— Galvą jam “nukirsti ’ Galvą! Tegu kry
žiuotis jo galvą į Malburgą ordino magistrui pa
siunčia !

Paskui sųriRo šąįįa stovinčiam jąunam lietu
viui kųnigaįkščiųų SiųoĮensko vietinipko sūnui:

— Laikyk jį, Jomantai!
Karaliaus pykčio išgąsdintas, Jomantas už

dėjo sąyo drebąnčią ranką ant Zbyškps pečių, ku- 
rfei į M S£YQ įšhJyskusį veidą, atsakė:

Žilabaradis Krokuvos kaštelionas Kirvelis 
pakėlė ranką ir, visiems nutilus, ta^ą:

— Maloningasis karaliau! Tegu komtūras 
įsitikina, kąd ne tavo stąigum»s, bęt mūsų įsta
tymai mirtimi baudžia pasiuntinio įžeidėjus. Ki
taip jis. dar pagalvos, kad neturi krikščioniškų 
teisių šitoje karalijoje. Teismą aš pats nusikal
tėliui paruošiu!

Paskutinius žodąius ištarė pakepu balsu ir 1 
galvodamas, kad šitie jo Žodžiai visų turėjo būti 
išgirsti, kreipėsi į Jomantą: *

— Uždarykite jį į bokštą. O jūss pone iš Ta- 
čevo, liudininku būsite, h,

— Papasakosiu visa šito jaunuolio kaltybę, 

kurios niekada nebūtų padaręs nei vienas su
augęs žmogus, — atsakė Povala, pažvelgdamas 
į Lichtenšteiną.

— Teisingai kalba! — pakartojo kiti. — Vai
kėzas dar tębėra, tad kodėl už jį visi turėtumėm 
būti taip sugėdinti? •

Tuo pat metu Jomantas lydėjo Zbyška, kad 
perduotų jį pilies kięme ęąsntįęms lankininkams, 
jąmna & iirįi£ gailėjosi kąlinri, nes ir jis pats 
pekeniė kryžiuočių. Bet būdamas lietuvis ir pra
tęs klausyti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio, pra
dėjo pakeliui kalbinti jaunąjį riterį:

— Žinai, ką tau pasakysiu: pasikark! Geriau 
i škarto imk ir pasikark. Karalius supyko ir vis 
tiek tau galvą nukirsdins. Pąsikąrk, drauguži!

ir baimes, pri&fc, Zbyįa iš pra- 
džių nesuprato kuąigąikščio žodžių, bet paskui 
atsigavo ir paklausė:
1 '‘-fe^^oji?

Pasikark' Ęąm dar turi tąvę tąisti? — 
pakartojo Jomantas.

..Zbyška; pagalvojo, kad būtų ųųodėmė krikš- 
Čidniįd kąitis, ir nuleidęs galvą liūdnas įp tylėda
mas riri.c^į ą&įųpdąmas į ląųippįąkų

Tuo metu pasekusiųjų salėje dėmesys nu
krypo į kitą pusę. Matydama kas vyksta, Danutė 
taip išsigando, kad net oro krūtinėje ją; pritrūko.

(Bus daugiau) ,; *
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(Lodenuob poezijob puslapių. Kaina $5. Minkyti 
iršeiiaa Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. flalsted St, Chicago, IL 60608 
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DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

WKstch«$ter Community kliiukm 

Medicinos direktorių*
1938 S. AAanhoūn RtL, Wwtchost*r, Iii.

VALANDOS: 3—8 darbo dienomu

T®L: 562-2727 arba 562-2728

TEL. 233-8553
Service 855-4504, Pago 06058

GYDYTOJAS IE CHIRURGAS, 

S’ECIALYBI: AKIŲ LIGOS 

T9Q7 West 103rd Street 

Valandoa pigai

PAPILDYMAS

‘'Tėvynės Sargyboje” su para
šu “Vargo Poetas” vasario 22 d. j 
numery, “Kareivio Poezija’* su j 
parašu “šiauliškis Kareivėlis” i 
vasario 23 d. numery, ir su tuo 
pat parašu “Kareivis” kovo 2.d. 
numery, buvo siųsti kaipo “Lie
tuvos Kareivio Nuotaikos 1921 
metais” — iš Arėjo Vitkausko 
leisto pirmo Lietuvos kariuome
nės dalių laikraščio “Tėvynės 
gynėjo”; tie slapyvardžiai yra 
Arėjo Vitkausko.

KELIOS MINTYS APIE MENĄ
Mūsų amžiuje tapyba išsiša-

TIK NEREIKIA NUSIMINTI

Komunistinės santvarkos val
stybinėje krautuvėje pirkėjas______ ... ..
skundžiasi, kad dešinės kojos mas Menininkų sukurtus kūri- 
batas per mažas ir baisiai nįus triumfališkai sutikdavo mi-

kais menas buvo žmonių labai

OPTOMETRIST AS 

kalba lietuviškai 
Mil W; 71»t St TaL 737-5149 

Tikrina akla. Pritaiko »Irinin* 

ir “contact leases",

spaudžia koją. Pardavėja rami- 

Dr. LEOJN AS SE1BUTIS 
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

/tlandot: aatad. 1—4

Ofiso telefonas; 776-2880, 
kaadeaefjat foieLi 448-5541

•'rostatos, mkstų ir ilapumo 
raku chirurgija.

o02u lLMW. A.VE.
$t Petenunirg, Fla. 337 D> .

«'el <813) 321-4206

temps.
— Bet kairiosios kojos batas 

man yra per didelis!
— Nenusimink, drauge, tuoj 

po pirmo lietaus jis taip susi
trauks, kad prilygs dešinės ko
jos batui — ramina pardavėja.

* * *
NEAIŠKIOS PAŽIŪROS

Įsimylėjęs vaikinas klausia 
savo merginos: " '■
i — Pasakyk man, brangioji, ką 
apie mane galvoja .tavo tėvai?

— Nežinau. Tėvelis nieko ne
pasakė, o mama laukia ką jis 
pareikš, kad paskiau pakišus 
jam priešingą nuomonę.

nios ir juos nešiodavo gatvėmis. 
Jų kūrėjai — dailininkai buvo 
labai gerbiami. Pavyzdžiui, G. 
Bellini buvo pakviestas į Kons
tantinopolį nupiešti Sulamaho II 
portretą. ■ Grįžęs į Veneciją, bu
vo sutiktas bažnyčios varpų 
skambinimu.

Piešiant Karolio V portretą, 
Ticianui iškrito teptukas aut 
grindų. Karalius atsikėlė nuo 
kėdės, pakėlė teptuką ir padavė 
jį tapytojui.

Popiežius Povilas III artimai
draugavo su garsiuoju dailinin
ku Mykolu Angelu, dažnai lan
kydavo dulkėtą studiją,; ir- daili
ninkui būdavo leista bet kada 
aplankyti popiežių. Kartą My
kolas Angelas iš kelionės atsiun
tė popiežiui Povilui.. III kriact- 
šių. Šventasis Tėvas, gavęs tą

rūmų žmonėms, kad. tą. dovaną 
gavęs iš Mykolo Angelo.KNOW YOUR HEART

KAUSTYMAI

MOVING 
-aidimai — Pilna apdraus 

ŽEMA KAINA 
rnmam Master Ch*i» 

ir VISA kortele*.
<. VERS NAS. TaL 925-106)

Apdrausta* parkraustymac
Ii frairlę atetumy.

ANTANAS VILIMAS
T»L 376-1882 arba 3764994 HELP MOUR HEART FUND

HELP YOUR HEART wB

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Sešudieniaii ir
nuo 8:30 iki 9^0 vaL ryto.
Stoti*. WQPA - 1490 AM 

traosliuojcmot H mficg atudi|a«*
Parka.

Ved«|a —. Aldona Doutui 
Talafu 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 60«9

tė aplankydavo. J. P. Dovidą jo 
studijoje.

Apie meno prasmę nevienodai 
galvojama. Vieni sukurtą kokį 
dalyką laiko menu, o kitiems 
atrodo tikra nesąmonė. Dažnai 
ir pats “kūrėjas” nežino, ką su
kūrė ir kaip sukūrė, ir tai vadi
nama “menu”.

Taigi, vieni laiko kelis brūkš
nius, patepliotus ant lentos, tik
riausiu menu, o gerą portretą ar 
gamtovaizdį laiko fotografija — 
ne menu. Įdomu, ką tokie “me
nininkai” sako apie Leonardo 
da Vinčio Madoną, kurią jis ta
pė 4 metus ir- sukūrė nemiršta
mą kūrinį.

KAZĮ BRAZDŽIONYTS 
Programa* radėja

Mirė 19&1 m. kovo 3. A, sulaukęs brandaus amžiaus.
Gimė Lietuvoje, Lei liūnų dvare, Panevėžio apskr., 

Kauno gubernijoje.
Amerikoje išgyveno 69, metus. Visą laiką dirbęs Hari, 

Schaffner & Marx.

Palaidotas Lietuvių Tautinėse kapinėse, 1983 metų 
kovo 7 dieną.

Nuoširdžiai dėkojame karstanesiams už paslaugą.

Udienio &30 viL vakaro.
Visos laidos ii WCEV ftotbn, 

bangs 1450 AM.
St PeterriMjrg. FU, 12:30 v*L

ti WTLS »loū ea. 1110 AM bans*.-

2646 W. Tilt Street

Chicago, HHnoia 60629 
Telef. 778-5374

Draugai

For constipation relief tomorrow 
reach for EX- LAX*tonight ,

Ex-Lax helps restore your system’s natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try-itMėnight. 

You H like the relief ia the morning. __
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder?

Read label and fąOow 
direct ions, 
c Evi ax. Inc.. FMQ

Egg? ' ■ -

Funeral Home and Cremation Service

rio šono paveikslas bus paka
bintas.

Modernistai sakosi, iešką nau
jų ekspresijos būdų, arba, kitaip 
tariant, jie norį laisvai išsireikš- 

Menas yra labai šakota ir plati
sritis. Kalbant apie meną daž- kojo į daug įvairių srovių: kū- 
niausiai turima galvoje tapyba, bizmą, futurizmą, surrealizmą, 
paišyba. Nors prie meno dar pri- į abstraktizmą ir visokius kitokius. Trumpai -kalbant, jie yra ap* 
klauso architektūra, skulptūra/“izmus”. Bet -visos jų sąvokos 5ėstį visokių ieškojimų. Jei mo- 
poezija ir muzika. miglotos ir sunkiai suprantamos, i demistai nelaiko menu gamto- 

Tik viena galima pasakyti, kad, vaizdžių ar portretų piešimo, tai 
jos visos išplaukia iš intelekto, j <Jar nereiškia, kad jų kuriamas 
bet ne iš-širdies ar dvasios. Ir Į “menas” gali būti tik bedaiktis 
žmonių sielose jos neranda at- *r ąbstraktinis.

Menas yra reikšmingas ir nau-balsio ir pritarimo, nes yra ne

džiaugsmais ir kančiomis, toks 
menas neturi jokios socialinės 
reikšmės.

suprantamos. Tęs srovelės ak- dingas, kai šį tą reiškia. Jei me_ 
centuoja formalias priemones— j neturi jokio ryšio su žmo- 
medžiagas, įrankius, techniką ir i gyvenimu, su. jo siekimais, 
imasi abstraktinių priemonių: ;
skutinėja, drasko, taško, barsto 
medinėmis ir metalinėmis pju
venomis, klijuoja laikraščių iš
karpas, skudurus, virves ir vi
sokius medžiaginius lapus. Toks 
“menąs” kurti yra daug lengviau 
ir greičiau, negu natūralus gam
tovaizdis ar portretas. Tokioj 
“meno” niekas negali kritikuo
ti, nes nęsupranta. Arba to- 

Tapyba turi spalvas, gausin
giausias priemones kūriniui su
kurti. Juo geriau derinasi spal
vos tarp savęs, juo geriau yra 
išbaigtas piešinys. Kai spalvos 
yra pasiekusios aukščiausią gai
vumo, laipsnį ir derinį, tai ir 
forma labiausiai yra išbaigta. 
Piešinio paslaptis yra tonų kon
trastuose ir jų santykiuose.

Dabartiniai modernistai “me- 
Į nininkai” įnirtusiai ieško naujų 

stovi I fnenc> formų, norėdami būti ori
ginalūs ir nepriklausomi. Ir tie 

ta prie paveikslų, kur matyti tik juokdariai meninin-
Kai” pasirodo su savo “aukščiau
sio meno” kūriniais, taip jų pačių 
vadinamais, bet iš tikrųjų jie nie- 

; ko bendra neturi su menu. Jų

tinti, kaip tik kas nori.
Čia pateiksiu vieną nuotykį. 

Žmogus atėjo į modernistų “me- į 
no” parodą. Įėjęs žiūri, 
apžėlusi ilgais plaukais žmogys- 

Žmogus sako:
— Kad gi nėra žolės nei žalios 

spalvos.
Žmogysta “menininkas” sako:
— Karvė jau nuėdė.
Žmogysta klausia:
— O kur gi karvė?
— Jei žolės nėra, negi karvė 

stovės.
Čia Amerikoje, ir tokie “me-

mėlynų dažų pritepta, žmogus 
klausia tą žmogystą, kuri, ma
tyt, yra to “kūrinio” autorius,

— Kaip vadinasi tas piešinys? _
Žmogysta “menininkas” sako; j aarbai fodo ir prara-

— Karvė ėda žole. I to> kas dar yra žmoguje
žmogiška. Tie juokdariai eina 
triukšmingai šūkaudami ir nie- 
sindami, kas žmoguje yra ver
tinga ir kilnu. Jie niekina žmo
gaus protą ir sielą. Tuos “tikruo
sius menininkus” lydi ir “me
no žinovai — ekspertai”, kelda
mi juos į genijus, ir žavisi tuo 
kas yra padaryta absurdiškiau
sia.

Dabar kiekvienas nori būti 
modemus. Ir visokiam iškrypi
mui nėra galo, pradedant nuo 
prisiūtų lopų ir valstybės ženklų 
ant kelnių sėdynės iki Dievo 
namų — bažnyčios.

Visų blogiausias dalykas yra, 
kai vadinamasis modernizmas 
braunasi į bažnyčią. Moderniz
mu apsikrėtę kunigai didžiuo
jasi savo moderniškai pastaty
ta bažnyčia. Tokia bažnyčia, be 
kryžiaus, yra daugiau panaši į 
garažą ar sandėlį, bet ne į Die-

(Nukelta J šeštą puslapį)

1
• nininkai” vis dėlto randa pase-J 
kėjų. Gal būt, kad kišenėje yral

’ daugiau dolerių? Kituose Eu
ropos kraštuose jau visai beveik 
tokių “menininkų” parodų ne
bėra. Mat, toks "menas” žmo-

• ruų nevilioja, žmonės juo nesi
domi Žmonės mėgsta ir verti
na tą meną, kuris jiems supran
tamas ir kas jiems prie širdies.

Net Adolfas Hitleris pasakė, 
kad didžiausia.^ vargas tenka rė- 

Į mų darytojui, nes reikia įsukti 
į kabliai įsuose (keturiuose šo

nuose. kadangi nežinia, už ku
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Charles Stasukaitis 
FD.LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIK1
GAIDAS -• DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. TĖVAS IR SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

A

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650
' TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

——

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
IACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th. Street — Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy.x Pajos Hills, Illinois 
Tel. 974-4410

VAS AITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue ■ 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

> —r Naujienos. Chicago. ILL — SatJJonday, March 19-21. 19&



Lietuviu Tautiniu Namu Aukščiausiąją Būtybę į pajuoką.
, - ... t Kad tai darytu kitus religijos

nariu susirinkimas žmonės ar bedieviai. Einama dar^ *
_ . toliau, iš bažnyčios norima pa

skolos inkštai, apmokėti likusia , .. .* 1 ‘ daryti paprasta pasilinksminimų
paskala už namą ir namas su že. . . , - .u™/:* , h1 \ . * sale: kunigas prie altoriaus, ati-
mė» sklvpu butu pilnai išmokė-1 . , , . - , > . . • 1‘ r j dueda mokiniams, mokyklom bau

Į gimo pažymėjimus, šv. Mis?ų
laiku, prie altoriaus groja gitą-1 
romis ir rėkauja pop miziką. ’ 
Sako, jau net su šokiais pasirodo 
bažnyčiose. Tai štai kur eiuax i mode nistai. P. BugaUlškis

š. m. kovo 12 d. Lietuvių Tau
tiniuose N: muose Įvyko 16-tąsi 
visuotinis narių susirinkimas.

Susirinkimą atidarė ir pirmi
ninkavo inž. Jonas Jurkūnas; 
sekretoriavo Kazimieras Pocius. 
Minutės atsistojimu pagerbtas; 
miręs narys Antanas Petrikonis.' 
Toliau pirmininkas pranešė, kad j
du nauji namų nariai ęstoję. Da
bar jau yra 349 nariai. Apgailesta 
vo, kad neatsiranda jaunesnių 
narių. Reikėtų dėti pastangų 
Įtraukti į narių tarpą jaunimą. 
Senesni^'i vienas po kito iške
liauja amžinybėn. Prašė, kad 
narys, persikėlęs i kitą gyvena
mą vietą praneštų valdybai nau
jąjį savo adresą, nes kai kurie 
laiškai grįžta nesuradę adresato.! 
Be to, primygtinai prašė, kad mi
rusio nario šeimos nariai pa
skolos lakštą perregistruotų sa
vo vardu. Dabar yra keletas mi-1 
rusių, ir nežinoma kur jų pasko
los lakštai randasi. Dalį tokių 
lakštų šeimos nariai grąžinę val
dybai. šiais metais Tautiniai na
mai yra paaukoję Lietuvos kon
sulatui Chicagoje 1,000 dol., 
Tautos Fondui (VLIKui) 1,000 
dol., Pedagoginiam institutui 
■500 dol. ir Lemonto Lituanisti
nei mokyklai 500 dol. (nes ji la
bai sunkiai verčiasi). Dėkojo už 
darbą ir namų priežiūrą Broniui 
Kasakaičiui, Juozui Andrašiūnui 
ir kitiems.

Iždininkas Juozas Andrašiūnas 
smulkiai išskaičiavo turėtas iš
laidas, pajamas, skolas ir paste
bėjo, kad bankuose yra laikoma 
87,900 dol. Jeigu dabartiniu lai
ku namą reikėtų likviduoti; tai 
jau galima būtų išpirkti visi pa-

Direktorių Tarybos vardu kal
bėjo Algis Visockis, kuris paste
bėjo, kad valdyba, B. Kasakai- 
tis. J. Andrašiūnas namus pri
žiūri ir tvarko labai gerai ii< 
jiems tenka pareikšti širdinga 
padėka.

Namų prižiūrėtefas Bronius 
Kasakaitis pranešė, kad pasku
tiniais metais parengimų ir pa
rengimuose d; !"vių mažėja. Sam 
domas tik vienas darbininkas — 
valytojas. Kiti dirba neimdami 
jpkio atlyginimo. Jeigu kris nors 
reikia pataisyti, tai atliekama 
šeimynišku būdu. Tokiu būdu 
tai ir namas duoda šiokį tokį pel
ną. Jam išvykus atostogų ar ki
tur, ji pavaduoja Juozas Andra
šiūnas.

1
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Namai, tam* — Pardavimw* 
RIAL 1STATB FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti' 
mokyklų. Mažas įmokėjimas. Savinin
ko paskola.

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE • 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS T
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAI1 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KA2ANAUSKAS, Prezidentai

2212 W. Cermak Road Chicago, IH. TeL 847-7747

Nominacijų Komisijai pasiū- 
-lus, dviejų metų kadencijai di
rektoriais išrinkti £ie nariai: Vy
ti u tas Dargis, Vita’ Girdvainie- 
nė, Mečys Valiukėnas, Algirdas 
Visockis, Bronius Kasakaitis ir 
Milda Kuzienė.

Diskusijose ir einamuose rei
kaluose reikšmingesnių pasisa-i 
kymų nebuvo. Programai pa
sibaigus pirmininkas visiems pa-! 
dėkojo už atsilankymą ir pa
kvietė vakarienei.

Sta^/s Jicskėnasj

men. 20 sekmadienį, 11 va!.
30 m n. ryto, parapijos salėje. 
Bus pranešimai ir valdybos rin
kimai. Visus narius prašome di-

Valdyba

— Pardavimui
UAL E5TAT1 FOR SALI

pa-
Ona Račiūnaitė, Cabrini ligo
ninės laboratorijos technolo
gė, išrinkta ligoninės geriau
sia tarnautoja. Ji moka gražiai : 
sugyventi su kitais ligoninės 
tarnautojais, gydytojais ir li
goniais. Ji gyvena Marquette 
Parke, bet visuomet laiku at-

■ vyksta j darbą ir pavyzdingai i

Vyčių šokėjai, vadovauja
mi Frank Zapolio, šį vakarą 

i šoks Lithuanian Craftsmens klu- 
Į bo Dietiniame bankete, 7 valan- 
Jdą vak., Lietuvių Tautiniuose 
! namuose.

Mike Šileikio apsakymą knyga 
.“Liucija'1 jau atspausdinta-

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. IL 60629.

KELIOS MINTYS APIE 

MENA 
(Atkelta iš 5-tu psl.) 

vo šventovę. Moderniškai, pa 
tys būdami juokdariai, verčia; rinkimas įvyks 1983 m.

atlieka savo pareigas.

• R. LB-nės Marquette Par

— Aušros 100 metų sukak
ties minėjimas, ruošiamas korp. 

J Neo-L’.thuania ir Amerikos Lie- 
j.tuvių Tautinės Sąjungos, įvyks 
šį sekmadienį, kovo mėn. 20 d., 
.3 vai. popiet, Lietuvių Tauti
niuose Namuose. Meninę pro
gramos dalį išpildys solistė A. 
Gaižiumenė", a k o m p anuojant

ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuvių įstaigą:

American Travel Service Bureau
S727 S. Western Ave^ Chicago, IB. 60643

Telef. 312 238-9787
: ® Remokra*** p*ura*vimas užsakant lėktuvų, traukinių. laivų kedo- 

(cruise*), viešbučių »r automobilių nuomavimo rezervaenas; Parduodi 
ea kelionių draudimas; Organizuojame keliones J Lietuva ir kitus teitu*,. 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
macįjai '■•įsais kelionių reikalais. . > '

® Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik .eixxa reservuot: vieta* 
fl- anksto — prieš 45-80 dienų.

ko apylinkės metinis narių susi- .muzikui Rob Mockui. Minėjimo 
kovo programą praves Vida Jonušie- 
 jnė. Visuomenė kviečiama gau- 

siai< dalyvauti. Įėjimas laisvas. 
•Aukos nebus renkamos.

KAIP SUDAROMI 
CESTAMENTAl

Tuo reikalu jums gali dau 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
išruošta, — teisėjo Alphons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
Ateistą kuygs . su JegaHškcnib 
ormomis

Knyga su formomis gano, 
na Naujienų administracijoj*

v

1

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas,* atskiras kiekvienam 
butui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash- 
xenaw.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leltSuA. 
/'Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava, 
Tol. 927-3559

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.
: Tel: 436-7878

j-1 ——
' DĖMESIO

62-19 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobili* 
Liability apdraudimas pensinla- 

kams. Kreiptis:
A. LAURA 1 T I S 

6645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

miscellaneous
{vairūs dalykai

MU PHI EPSILON 
SCHOOL OF MUSIC 
1919 W. Cullerton ■ 

Low cost music instruction 
with professional musicians 

in Piano, Voice, Theory, 
Flute. Violin.

Financial aid available.
Registration hrs.: Thursday 

6 to 8 A Saturday 4 to 7.
Inf. 743-7324

— Atmestas pasiūlymas pa
kelti pensijon ėjimo amžių iki 
68 metų..

BEN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJAS

Dažo namus iš lauko "X " • *
ir iš,vidaus.

Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

IŠNUOMOJAMAS 6 kambarių 
butas Brighton Parke, antrame 
aukšte. Skambinti, 376-2379.

TRUUSNCSW 
OR 

T^NSK-irnBLETS 1

FORMlOGYRBiff 
WSMOTWIIGTO *

SNEEZE AT
/y *-

© 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz, Inc.. Lincoln. Neoraska 63501

Rūkyti karpiai (chubs), sturys 
(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei RŪKYTI ŠVIEŽI UNGU
RIAI: Tel. 337-0263

Dengiame ir taisome visų ru
sių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-1717

*

RENTING IN GENERAL 
Nuomos* Laikrodžiai tr bmgenyMa 

Pardavimu Ir Taisymu 
2444 Wut (9th Strut 
Tol. REpublIė 7-1941

i

CHICAGOS LIETUVIU ISTORIJOS

i

VMH W. 95th R

HOMEOWNERS POLICY

PERSONAL 
Asmeny Ieško

M. ŠIMKUS |
. Notayy Public _ 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tek 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybė* pra

šymai ir kitokie blankai.

Siuntiniai į Lietuvą į 
ir kitus kraštus į 

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,
Chicago, Iii. 60632. Tsl. Y A 7-5930

Tel: 778-8000
• Pirmas mechaniškas Įnik-

rodis su spyruokle buvo paga- j ,l~ »
mintas prieš 1,000 metų pran- PATS SKAITYK [R DAR KL 
cūzų vienuolio. Iki to laiko bu-j JUS PARAGINK ^KAITYTĮ 
vo vartojami saulės laikrodžiai. DIENRAATĮ “NAUJIENOS”

6 — NaujienoSj Chicago, IR — Sat-Mond|y, March 10-21. 19S3

Advokatas
GINTARAS P. ČĘPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vaL vakaro, 

šeštai: nuo 9 vaL r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

60642, - 424-M54

Aleksas Ambrose,

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CfilCAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, viiuomeuės veikėjo ir rašytojo sUiminimua.

Dr. A. Gussea — MINTYS ER DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai ir 
austru pinimą . ______________ _

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

Minkštais viršeliais, tik ______________

Dr. A. J. Gu«»en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Uk____

Galima taip pat Užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri- - 

. dedant 11 pertiuntimo išlaidom*.

ęzoe

NORIU SUSIRASTI gyvenimo 
djauge, nesenesne kaip 50-60 
metų, brunetę, gero, linksmo 
būdo, bevaikę.

Turtas nesvarbu. Aš esu 65 
metų, gero būdo, nerūkantis, 
linksmas, mėgstu sportą. Turiu 
automobilį ir gražiai įrengtą na
mą — “dream house”. Esu tvir
toj finansinėj pozicijoj.

Rašant prašau pridėti trumpą 
gyvenimo aprašymą ir fotogra
fiją, kurią pageidaujant grąžin
siu. I kiekviena laišką atsakysiu.

Rašyti: Naujienos, Box 265, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 
IL 60629.

NORĖČIAU SUSIPAŽINTI su 
27-38 metų lietuvaite, kad galė
tume sukurti lietuvišką židinį. 
Esu apyjaunis, pasiturintis pro
fesionalas. Prašau prisiųsti at
vaizdą, kurį pasižadu grąžinti. 
Parašysiu nuoširdų atsakytną. 
Rašyti: Juozas, Box 266, 

c b Naujienos, 
1739 S. Halsted St. 
Clricago', IL 60629

18.00 JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

i
6247 S. Kedzie Avė.

(312) 776-8700

ADVOKATŲ DRAUGIJA 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susitarimą. 

5606 S. Kadria Ava. 
Chicago, 111 60629

f. t


