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RUSAI ŽUDO AFGA
NISTANO CIVILIUSRYŽTINGI LIETUVIŲ TEISIŲ GYNĖJAI

Amerikos • lietuvių R. Kalali-r, 
k’ų Moterų Sąjungos prezidentė 
Julia A. Mack atsiuntė ALTui 
šiltą laišką, įvertindama Tary
bos ilgametę veiklą; draiige at- 
siuntė iškarpas lieluvių laiškų, 
išspausdintų amerikiečių ląik- 
raščiuose. čia buvo laiškai: Ju
lijos A. Mack apie lietuvių vil
tis susilaukti laisvės tėvų krašte, 
A, Jono Strasdo laiškas apie tai, 
kad lietuviai yra praradę laisvę, 
bet jie nėra užmiršti.

NAUJAS VILNIAUS KRAŠTO 
LIETUVIŲ ATSTOVAS

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
junga, vieton pasitraukiančio J. 
Leko, savo atstovu Amerikos

NELEIS GENEROLAMS 
VADOVAUTI PARTIJOMS

ANKARA. — Turkijos prezi
dentui Kinan Evren paskelbus, 
kad nuo gegužės pradžios vy
riausybė leis 'buvusioms ir nau
joms politinėms partijoms orga
nizuoti savo veiklą, buvęs tųV- 
kų ambasadorius Kanadoje ir 
.vienas atsargon išėjęs turkų ge- 

i nerolas pareiškė, kad jie imsis 
vadovauti ats'eigtoms turkų 
partijoms.

Atsargon išėjęs generolas T. 
Sunalp pareiškė, kad jis imsis 
suorganizuoti vieną didelę par
tiją iš. trijų buvusių politinių 
partijų. Jis pasisakė, kad turįs

ISLA A 1A BADAS, Fak 1st a n as. 
— Pranešimai, iš Irano telefonu 
sako, kad balandžio 16 <1. Sovie
tų kariai ir aviacija puolė afga
nistaniečius, arėjanėius prie Ira 
no sienos.

T , • . į UdlllJU. dlj KeltiLietuviu Tarybos valdyboje pa- /• „ . . .. . * - į r J reikalingus organizatorius.skyrė Julių Pakaltą, gyvenantį 
Beverly Shores, Ind. Turgut Ozai, buvęs premjero 

pavaduotojas, taip pat pareiškė, 
kad jis yra pasiruošęs tuojau or
ganizuoti' politinę partiją, kuri 
įcovos* prieš . karių Įsikišimą į 
visuoųienjrniųs krašto reikalus. 
Oficialus valdžios pranešimas

DĖKINGI UKRAINIEČIAI

JAV Ukrainiečių 'sąjungos 
prezidentas John O. Flis atsiun
tė padėką Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkui dr. Kaziui sako, kad . buvusiems karįamsį 

vicepremjerams ir ministeriams. 
griežtai uždrausta Įsivelti į poŲ-j 
fine, veikla. -. •> ;

džio IC d. pradėtas puolimas 
Herai srityje. 1 as puolimas tę- 
tesi ilgiau trijų dienu. Pi r- 
m'ausia pridėjo pulti Sovietų 
kariai, o vėliau jiems atėjo Į pa- ■ 
galbą aviacija — paprasti lėk
tuvai ir bombonešiai.

Sovietų aviacija temis dieno
mis nužudė 1.500 afganistan'e- 
čių civilių ir išgriovė 100 namų. 
Rusai žudė ne tiktai keliu Į Ira 
na einančius afganistaniečius- 
bet jie bombardavo ir aplinkui 
esančius kaimus ir paskirus gy
ventojų namus, žudydavo be
ginklius civilius.

Šidlauskui už vafelkštą užuojau
tą ryšium su 5(L m. sukaktimi 
nito Sovietų- Sąjungosvykdyto1 
genocido 1932-1933 m., 'badu iš
marinant apie 7 milijonus uk
rainiečiu. '

Savo laiške f jŲKtąmječių są-

save skaito žurnaliste, bet di- 
džiau|į^'$d&nesį ji kreipiąs p«>11 

.lūhgos pręzideųtąs Ppwnai, kad Į
jie ALTo'pirririnįrikp;>azi^jau- 
tos-; laišką- -paskelbs jsąv<^-spau
doje. . f iri

DĖKOJA KAMPELMANAS

JAV delegacijos Madrido kon-' 
ferencijoje pirminiftkas dr. M. ■ 
KampelmanSs atsiuntė ĄLTo in-* 
formacijai padėką už kun. J.' 
Rrunskio; -rašytus straipsnius 
apie: tą konferenciją.

AMERIKOS LIET. TARYBOS 
TELEGRAMA HABSBURGUI

Labai daug Lietuvos, Latvijos ■ 
ir Estijos laisvės reikalui dir-1 
bančiam Europos parlamento j 
nariui Olto Habsburgui Ameri- • 
kos Lietuvių Taryba pasiuntė 
telegramą, sveikindama ryšium , 
su pabaltiečių jam įteiktu pa-' 
gerbimo žymeniu ir dėkodama 
už jo uolią veiklą remiant Pa-j 
baltijo valstybių laisvės sieki
mus.

(ALTo informacija)

Ji- hirėjusi ipok^llV su Henry’ 
A. ’ Kisšingęriu. J i ■•. užsirašė pir
mąjį jo posakį, o vėliau labai 
lengvai- jį sutarkavo- Jis paįts 
paptašė. to posakių visai nenati- 
<loti> Jis buvęs neapgalvotas. ■

Oriana Failaci čia pat pareiš- 
- kė, kad storoji Kissingerio kny- 
-’ga;yra tuščias burbulas. Kiek- 
■ i viename puslapyje pripasakota 

nesąmonių. Ji peržiūrėjo, bet pa
reiškė, kad galvojantis žmogus 
neturėtų bereikalingai laiko 
leisti.

NELEIS PALESTINIEČIAMS 
.VERŽTIS J LIBANĄ

s KAIRAS, Egiptas.— JAV yra 
pasiruošusios tartis su Libano 
'kariuomenės' yąddvybe, Italija, 
Prancūzų a i r Iz raelio ginkluotų 

^pajėgų vadais' apie priemones 
uždrausti palestiniečiams įsi
veržti Į Pietų L;baną.

I^j^jęeto Libane buvusios 
^tj^t^Tirfe^^ėgos nepajėgė su* 
sfAbdyti palestiniečių prie pietų 
Libano. Palestiniečiai pajėgda
vo prasiveržti pro prancūzų, ne
paliečių ir kitų tautų karius, nes 
jie neskirdavo palestiniečių nuo 
vietinių gyventojų. Vėliau tie 
palestiniečiai verždavosi į Izrae
lį -ir žudydavo žmones.

Iki šio meto amerikiečiai ne-

norėjo kištis j palestiniečių ver
žimąsi Izraeliu, bet šį kartą JAV 
yra pasiryžusios, kartu su ki
tais, įskaitant ir izraelitus, im
tis priemonių, kad palestiniečiai 
neperžengtų Litanijos upės.

ORIANA FALLACI DĖSTYS 
COLUMBIA UNIVERSITETE

NEW YORK, N.Y.— Laikraš
tininke Oriana Fallaci ištisa sa
vaitę dėstys Columbia universi-. 
teto žurnalistams, profesoriams,? 
studentams ir, -politikams.' Ii*

KALENDORfiLIS

Balandžio 27: Petras Kani., 
Zita, Aušra, Norvaiša, Gervė,,4 
Kutrimas, Baukė. j

Saulė teka 5:53, leidžiasi 7:44.

Oras iiltšs, lis.

Otto Habsburg įtikino Europos parlamentą, kad Sovietų 
karo jėgos ir policija pavergtoje Lietuvoje laužo 

pagrindines žmogaus- teises.

šiandien vakare prez. Reaganas pasakys kalbą apie Centro 
AmerikojfSusidariusį rimtą pavojų š. ir Pietų Amerikai.

GEORGE SHULTZ PASIRYŽĘS 
IŠLAISVINTI LIBANĄ

PASIRYŽĘS NEGRĮŽTI Į WASHINGTON^. KOL NEĮTIKINS 
IZRAELIO ATŠAUKTI SAVO KARIUS IŠ LIBANO -C

KAIRAS, Egiptas. — Valsty
bės sekretorius George Shultz 
pirmadieni atskrido į Kairą ir 
tuojau pradėjo pasitarimus su 
Egipto užsienio reikalų minis- 
leriu Kamai Hosan Ali. Aerodro
me sekretorių pasitiko visa eilė 
pareigūnų.

Sekr. Shultz išsikalbės ir su 
Egipto prezidentu Hosni Muba- 
raku, kuriam Egipto susitari
mas jau lapo sunkia našta. 
Egiptas atgavo Sinajaus pusia
salį, bet iki šio meto dar galu
tinai nepasirašyta Ipraelio-Egip- 
lo taikos sutartis. Niekas nema
nė, kad Izraelio derybos su Jor
danija taip ilgai užtruks. Be to, 
Izraelio karo jėgos, vesdamos 
kovas su palestiniečiais, Įsiver
žė j Libano teritoriją, o dabar 
nesirengia atšaukti savo karius 
š Libano.

Shultz tarsis ir su Izraelio 
užs. reikalu minzsteriu

Iš Egipto sekretorius skris į 
Izraelį. Ten sekretorius planuo
ja pasimatyti su Izraelio užsie
nio reikalų ministeriu ir prem
jeru Beg'nu. Jis nori išsiaiškin
ti, kodėl Izraelio vyriausybė taip 
ilgai vilkina sako karių atšauki
mą iš Libano. Juo greičiau Iz
raelio vyriausybė atšauks savo 
karius iš Libano, tuo daugiau 
naudos bus Izraeliui.

Sekretoriui yra žinomi visi 
Izraelio vyriausybės argumen
tai, kurie kalba apie pavojų Iz
raelio saugumui. Dalis tų argu
mentų neturi pagrindo. Izraeliui 
atšaukus savo karius iš Libano, 
juos tuojau atšauks ir Sirija. 
Tačiau Sirija neatšauks savo 
karių, kol Izraelis neatšauks. 
Izraeliui atšaukus savo karius iš 
Libano, JAV garantuos Izraelio 
saugumą nuo bet kokių užpuo
limų.

Naujame parlamente Soares turės 
gausiausią politinę partiją

SOCIALDEMOKRATAI TURI APIE NO ATSTOVĘ. BET .III 
NESUTINKA EITI Į KOALICIJĄ SU SOCIALISTAIS

LISABONA, Portugalija. -- parlamente, nėra vilt’es, kar 
Pirmadienį Portugalijoje vyku- turėtų įtakos ir šiame. Jeigu 
šieji parlamento rinkimai rodo, būtų pravedę bent 30 aisti 
kad advokato Mario Soares va-j lai Soares galėtų rizikuoti. 1 
dovaujama socialistų partiją Į tugalijos krikšč. demokratai 
naujame parlamente turės ap’e.vo labai susirišę su buvusiu 
100 atstovų. Parlamentas susi-1 tatoriumi Salazar, kur s sai 
daro iš 250 atstovų. Soares va
dovaujama partija yra pati gau
siausioji, bet ji neturi pakanka
mai balsu kraštui valdvli. Ji ga- 
lėtu valdvti tiktai sudarius koa * 
licinę vyriausybę,

į Antroji Portugalijos gausiau
sia partija yra Portugalijos so
cialdemokratų partija, bet jo
sios vadai nenori eiti į jokią 
koaliciją su socialistais. Jie grei- 

: č:au sudarytų koaliciją su Por- 
; tugalijos kairiaisaiš, gal net ir 
* su komunistais, bet ne su socia- 
i listais.
I Portugalijos socialdemokratai 
, yra labai atkaklūs- K. Markso 
I šalininkai. Jiems vadovauja 47 
f mętų teisės profesorius Carlos 
'.Mota Pinto. Kai Soares, buvo 
| sudaręs ^koalicinė ' vytiaušvlfe 
t 1976-S metais, tai prof. Mota 
j Pinto buvo pikčiausias Soares 

j. vyriausybės kritikas. Ųzofeso-,; 
'-^i’Įąis Mota-^into smerkia-Vakarų 

; Vokietijos ’socialdemokratus uą? 
.. i tai, kad jie nutolo nuo Markse? 

manifesto'ir nuo aštrios kapita ■ 
r lizino kritikos. į
1 Patys poitugniai nurodo, kad

KELIAUTOJAI IŠSKRIEJO 
Iš SAULĖS SISTEMOS

DALLAS, Texas. — Dešimta- kraštui būtų sveikiausią, jeigu 
sis Keliautojas vakar, antradie- socialistai;;ir • socialdemokratai 
sj, išskriejo iš Saulės sistemos. ■ galėtų sudaryti- koalicinę vy- 
Jis praskriejo pro planetą Plu- : riausybc.iįie'.tiįrėtų apie INO bai
tą ir iškeliavo į nežinią.

Iki šio meto “Dešimtasis 
liautojas“, pakilęs iš žemės, 
nuskriejo du bilijonus ir 700 rhi- ' 
lijonų mylių. Jis praskriejo pro 
Jupiterį, Saturną. Uraną ir Nep
tūną. o 
Plutą, 
Saulę.

Iki šio 
liautojas” 
keliuje pastebėtas naujove 
pranešdavo apie magneto lau
kus, temperatūra ir kitas žinias. 
Paskutinis pranešimas buvo pa- t 
našus Į kuždėjimą, bet buvo ga
lima girdėti ir išš'fruoti.

liškai valdė kraštą, nugyveni 
nansus ir neteko labai sva 
kolonijų. Blogiausia, kad k< 
svarbiausias kolonijas atida 
komunistų rankas.

Iki šio meto dar nesuskaič 
ti visi balsai. Rinkimų davi 
žinomi įmestuose, bet kalni 
esančiuose kaimuose ir mie 
liuose balsų skaičiavimas < 
kiek lėčiau.

Patys socialistai pranašu 
kad jie gali turėti net 102 at 
vus, bet reikės palaukti dar I 
dviejų ar trijų dienų, tai 1 
bus aiškesnis koalicinės vyi 
sybės sąstatas.

KARD. J. GLEMP PATAI 
NERUOŠTI DEMONSTRAC

VARŠUVA, Lenkija. — 1 
I dinolas Jozef Glemp patarė 
kams gegužės 1 d. neruošti 
k'u demonstracijų, nes vyi 
sybė yra pasiryžusi sustab 
bet kokias demonstracijas. 1 

.eitą šayaitę vyriausybė p’ar 
kad uždraustos bet kokios 
bimnkų demonstracijos g< 

’žės 1 dieną. Be to, lenkai ž 
kad gen. Jaruzelskio vyriaus 
yra pasiruošusi naudoti kar 
menę prieš demonstrantus.

i Vyriausybė yra pasiry 
kirsti dar vieną smūgi.Lėni 
Solidarumo unijų judėijii

įsų parlamente ir galėtų pravesti-
Ke ‘;būtiniausra& reformas, bet prp;
•aU ifesorių Mętą Binto pažĮsfant'eji,

Tvirtina, kad tokia koalicija ne-> Yra sudarytas slaptas Solid 
Įmanomai*Tats prezidentas Rą-i mo komitetas, kuris yra pa* 
maiho norėtu, kad būtu suda-

vakar praskriejo pro,rvt:1 <Hrbli Salinli vyriausybė, 
besisukanti aplinkui ",,rs *s abib'ja nPie raalias «3 

į limybes.
Į Mario Soares planuoja suda
ryti koaliciją su Portugalijos 
krikščionimis demokratais, bet 
jų skaičius labai mažas. Jie ne
turėjo d ilelės Įtakos buvusiame

> ' '

meto “Dešimtasis Ke- 
pranešinėjo apie pa

lis

žęs Gegužės Pirmąją švęsti.
vęs Solidarumo unijos pii 

a-1 ninkas Lešek Valensa susi
I su slaptais komiteto nariai 
nutarė tą dieną švęsti. Vai; 
pareiškė Įsitikin iną. kad S > 
rūmo unijos turi vėl būti 1 
lizuo’os ir ve kti. J s nem it 
komunis’ų valdomoms urii(

Pa-}
SU

JAV atstovu, kol Amerika nesu- ! 
tiks su visomis graikų sąlygomis 
JAV’ karinėms bazėms Graiki-'.

— Graikų premjeras A. 
pandreou atsisakė susitikti

joje.
,<W

Juri jau Andropovas ado ■ 
atsakyti JAV mokine* Sa-!laiko atsakyti JAV mokint Sa-! 

manthai Smith. Savo laiške J. I 
Andropovas rašo, kad Sovietų: 
S-ga nori taikos su JAV.

— Brazilijos ir Meks:kos pre
zidentai susitiks antradienį. Jie 
aptars susidariusią politinę pa? 
dėtį Centro Amerikoje.

— Pirmadienį Auustrijos so- 
calistų partija Austrijos prem
jeru paskyrė Alfredą Sinowatz. 
Austrijos opozicijos vadas yra 
Alois Mock, konservatorius.

Valstybės sekretorius važinės tarp Egipto ir Izraelio 
kol įtikins izraelitus atšaukti savo karius iš Libano. 
Juo greičiau IzraeEs atšauks savo ginkluotas pa

jėgas, tuo daugiau Izra lis laimės^ .



z
MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS

Dėsto šio skyriaus redaktoriai

sutvarkysim. Tai būtų žmoniš
kai pasiekta, ir šiandien nerei
kėtų 
klek

ginčytis, koriai valstybei 
raketų sumažinti.

Ar kas galėtų pasakyt, kas 
tiems “žmonėms” atėmė

MIKO ŠILEIKIO PAVEIKSLAS 
ANT MANO SIENOS

(laivus baltu plauku gerai užmaskavęs 
Jaunystę, Šileikis ne vieną apgavęs 
Jau yra, vaidindamas seną... **
Bet — kas yra matęs jo nūdienį meną 
Kai aš, kai gavau jo sukurtą 
Simfoniją,, dainą jaunystės užburtą, 
Spalvų šviesių plotą, Čikagoje pieštą, 
Kur parko gėlynas, tviskėdamas, griežtą 
Bet kokiai senatvei diktuoja smerkimą 
Ir dvasią įkvėpęs, sukėlęs troškimą 
Visam į tą sūkurį šventą panirti, 
Gyvenimo laimę man leidžia patirti!

Arėjas Vitkauskas

Kam reikalingas karas, sake rusai
' 1929-tais metais Jonas Marcin. 

kevičius, davė man knygutę, pa
vadinta, Kam reikalingas ka
ras, (su juo buvau pažintyje). 
Ta knygutė buvo išleista LKP 
centro komiteto. Spausdinta 
Klaipėdoje, kuriais metais ne 
pamenu datos. 'Ta knygutė ga
lėjo būti 35 puslapių. Joje, tai 
yra toje knygutėje, buvo puola
mi visi kapitalistai, Vokietijos 
su Krupo fabriku, Anglijos lor
dai, ir Amerikos milijonieriai, 
na, ir didžiausias kailininkas, tai 
buvo Vatikanas — šventasis 
Tėvas, kaip karo "kurstytojas”. 
Ten buvo apskaičiuota, kuri vals
tybė. kiek bilijonų išleidžia gin
klams. Bet apie Rusijos ginkla- 
viihaši nebuvo nieko paminėta.

Ir pabrėžtinai, toje knygutė; 
įe. Kam reikalingas karas, pa
sakyta, kad tuos bilijonus, rei
kia panaudoti darbo žmonių ge
rovei. .
» Labai gražios mintys, bet kur 
•jų darbai, jeitgu jie (komunistai) 
tūtų vykdę tai, ką yra prirašę 
įvairiose propagandinėse brošrfr.' 
Jose, tai mums būtų nereikėję 
Niekur bėgti. O komunistams, 
pebūtų reikėję tiek raketų, kad 

•Jau netelpa. Rusijos laukuose, ir 
■ginklavimosi srityje pralenkė 
visus kapitalistus. Tada 29 me
tais. visos patrankos buvo nu - ■ 
kreiptos i Vokietiją, (raketų 
dar nebuvo), o dabar visos rake
tos nukreiptos i Ameriką —- sa-

nu, nes kaimyninėms valsty- 
kėms grėsmė buvo pašalinta. Ru
sams reikėjo savo partneriams 
— draugams amerikiečiams, ang
lams paduoti ranką ir pasakyti, 
labar važiuojam namo ir kar
kini ekonominį ir kultūrinį gy
venimą, o jei kas pradės vėl kel
ti nesantaiką, tai mes juos vėl

su
maišė protą?, kurie patys ei m* 
į pražūti, į raudonųjų glėbį su
naikinimui, Mano vaikystėje, 
mano tėvai ir kiti žmonės pa
sakodavo, kad kada dega ūki
ninko namai — trobos, tai šei
mininkai atidarinėja tvartus, ir 
gyvulius varo laukan, kad ne
sudegtų O kada aš buvau 9-rių 
metų, jau antrus metus tarna
vau piemenuku pas (tėvai buvo 
bežemiai) ūkininką B. Kitriką, 
Vamupių kaime (Daukšių pa
rapijoj). Vieną vakarą kaimyno 
degė trobos. Namiškiai bėgo j 
pagalba, bėgau ir aš pažiūrėti, i 
Na, ir pamačiau savo akimis,' 
kad tie gyvuliai nesidavė išgel
bėjami nuo pražūties. .

Dabar kaip skaitau laikraš
čiuose ir matau televizijoj tuos 
visus demonstrantus prieš ge
ros valios žmbfiių norą, išgelbėti 
rfub pražūties, tai0 rrtfin ir pri
simena anie nėfaimingj gyvuliai, 
kurie lindo į ugnį, ir galvoju 
šatr, negi šito amžiaus ir žmo
nės pavirto į ano amžiaus gyvu
lius, ir nori žūti. O maskvos bū- 
čeriai tą viską matydami, rankas 
trirta, džiaugiasi, kad jau naujų 
vergų bus. A. Vaicekauskas

TU ATPLAUK.

V. Kumpikevičiūtėį

Tu atplauk,-vakare 
Iš kurk^Jiors šalies, 
Kaii^vendrai vakare 
Bus nurimę, tylės.

Eisiu semti vandens 
Pakraštin prie maldų. 
Kur vanduo suliūliuos 
Ten mane rasi tu...

a o partneri, kuriuos -Amerika ii 
Anglija išgelbėjo r.ue sunaiki
nimo.
• Dėl ko tos raketos atvežtos i 
Jiubą? Dėiko rusai veižiasi į 
Lotynų Ameriką? Ar dar kam 
besuprantama? Rusai išgalvoję, 
koki tiiksą, kaip tai "Detante”, 
kultūriniai mainai, dabar “už-į 
fryzinnnas” na ii. Vakarų de-į 
mokratus užmigdo, savo propa-l 
gandu. Tuo p;isinaudo:a raudo
nieji gene c lai. Paskubom ka į 
la naujas raketas. Kokiai pašau.• 
lio valstybei ištikus gamtos ar! 
kitai nelaimei, amerikiečiai sku- i 
ba su maistu, vaistais, o rusai 
>kuba su tankais įvesti savo re, j 
žimą — diktat6rą. Nugalėjus na-; 
cius, rusam nereikėju s‘atyti mū. 
rinių elektrizuotų Berlyno sie-

APIE BERNARD SHAW

Garsus anglų rašytojas Bex- I 
Hard. Shaw, kaip žinoma, rėdy-; 
davosj labai paprastai. Laike vie
nos vakarienės, i kurią jis buvo i 
pakviestas, jaunas vyrukas, ati-j 
vėtai pažvelgęs į i, paklausė:

— Aš spėju, gerbiamas tamš- • 
'a. jog jūsų tėvas nebuvo siu-<

esi? — paklausė savo kelių Ber
nard Shaw.

KEISTAS
* a
ŠYKŠTUMAS 

laikais Paryžiuje

ve.as.
— atsakė rašyto- I

kodėl tamsta netapai

— Hm, ką darysi, tok> jau li-Į“ 
kimo nuosprendis. Na. o ar jū-! 
su levas nebuvo džentelmenas?

— Koks čia klausimas? Aišku, - 
kad buvo. .< -t

— Tai kodėl tamsta įuorr.i ne-

Napąlcono 
gyveno turtingas bankieriuš Si
mon. Jo žmona įkyrėdavo jam 
savo nepaprastu šykštumu.

Sykį kai bankievių aplankė ke
letas jo pažįstamų, p-tva Simon 
liepė uždegti didžiuliam salibne 
.ik viepą žvakę.

— Mieloji. — tarė Simon raVo 
žmonai. — paliepk uėdegti dar 
vieną žvagę, kad galėčiau pama
tyti kur stovi pirmoji.

c « «
» Niekas taip mūsų sietus ne

palengvina, kaip kito asmens iš
traukime iš nul ū

J

B

riaušių. Akmenimis ir plytomis 
policininkus nuo arklių numušė,

— Maiki, turėjome baltą me
rę,, dabar turime juodą merą. 
Vadinasi, demokratija išgelbėta, krautuves išplėšė. Dabar ten sto 
valdžia bus juoda. Bijau, kad dra 
piežnas naujas meras nepasiųstų' apartmentinių pastabų, žolių 
savo tautiečių Marquette Parko 
užimti. Matai šis parkas buvo 
vienintelis parkas, baltųjų žmo
nių apgyventas. ,

— Mes nesirengiame bėgti iš 
Chicagos, būsime kur buvome, ‘ 
Tėve. Nerodysime juodžiams; 
panikos. Aš manau, kad nebus •• 
taip blogai, kaip žmonės spėlioja. ?

— Aš pradedu tikėti ką šv.' 
Raštas sako: “Kas buvo paže
mintas, tas bus paaukštintas”. j

— Juodųjų niekas nenori pa- • 
žeminti, kai jie patys atsilikę nuo 
Vakarų civilizacijos, todėl pra
ėjo daug laiko, kol juodoji rasė, 
pritapo prie baltosios rasės, nors 
jų juoda spalva ir būdas skirtim 
gas. Yra daug -jtiodų gerų spor- 
tininkų, biznierių, mokytojų. Fi- ' 
ziškai juodieji stiprūs, aukšto 
ūgio, geri krepšinio žaidėjai.

— Man rodos, kad yra gerų į 
tinginiu, Maiki. >. . . . i— Tinginių visur yra, — ne- į 
supaisysi.
mus, bet žiūrėkime, kad neatri. 

Maiki, bet man atrodo, kad š e 
mero rinkimai suvaidino ko-

j mediją. Kai kurie “demokratai” 
net ūš Washingtono važiavo i 
Chicagą pasveikinti juodąjį me
rą, tariamai, 
juodųjų balsuotojų balsus. At-1 
rodo pigus farsas, kai nežiūrima 
į kandidato kvalifikacijas, ar bū
simas meras, tinkamas didelio 
miesto pareigoms,, bet brukte 
brukamas. Kodėl? Todėl, kad 
egoizmas ir biznis pirmoje vie
loje, bet ne žmonių gerovė...

Nenusimink, Tėve, miešto val
džia nebus vien tik jūoda, tai ne
galimas dalykas.

— Valdžia nebus visa juoda, 
bet integracija spaudžia iš visų 
pusių maišytis, nori ar nenori. 
Kodėl baltieji nesiveržia į juo
dųjų rajonu, pa v., Jackson, Wa
shington ir kitus parkus? Juo
dieji ir latinos visur lenda.

— Sunku suprasti politikos 
Tėve, šiuose mero rinkimuosc- 
veikė daug politinių srovių, bu 
vo daromas -paudimas “gelbė
ti” demokratų partiją, kuri Chi- 
cagoje viešpatavo per 52 metus. 
Buvo persime.'! a į respublikonų 
kandidatą Eptoną, kuris gavo 
tebėtinai daug balsų iš baltųjų 
agerio, tačiau žydų rabinai af. 
;is?kė balsuoti už savo tautietį 
fptoną. Kaip čia dabar'yra?

— Maiki, užrrtitškime rinki-
— Tegul bus >r tavo ttesa, 

*ktų taip, kaip atsitiko šiaurinė 
e miesto dalyje, Spauda ir te

levizija tų t.'agiškų įvykių ne 
skelbė, kai prie Numboldt Par
ko dieną naktį liepsnojo baltų 
IP gyventojų namai.' Pottdrikiė 
čfai masiškai užpFūdo šiaurinę 
Chicagos dali. Baltieji gyvento
jai nebegalėjo niėkc daryti, tik
tai-bėgti kur kitur, kad jų na- 
ntai nenueitų su dūmais. Raito 
jc^polieija negalėjo suvaldyti

vi vietoje buvusių gražiausių

priaugę sklypai. į Humboldt Paf-t 
ką baltas žmogus bijojo kojos Į 
įkelti. Panašių scenų neturi bū- * 
ti Marquette Parke.

— Pamatysime, Tėve. Lik 1 
sveikas.

Ir tu, Maiki.

j
i

A

bijodami prarasti

• Jūros paviršius nėra lygus, ■ 
Iš satelito matuojant vandens pa- į 
virsiu, pasirodo, kad vandenynų į 
paviršius nėra lygus, kaip daug!

į kas mano. Vandenynų geografi- 
Į ja rodo, kad vandens paviršius 
priklauso nuo vandens gilumo. 
Žemės paviršius taip pat nėra ly- 
gus, kaip ir jūros dugnas. Prie 
Japonijos krantų yra vieta, kili 
giluma turi 11 mylių gilumo. Že. 
mės gravitacija sudaro ne vie 
uodą ciklą. Didelė gravitacija 
vandenyne sudaro labai giliui; 
slėnius (Įdubimus), o žemesne 
gravitacija vandenį pakelia auk
ščiau. 1936 m. bus išleistas glo
balinis žemėlapis, kur bus nu
rodoma vandenynų srovės, ban
gos ir vandens "duobės” bei 
pakilimai.

• Prieš porą metų į Kiniją 
plaukė iš užsienio nauji tech
niški produktai: rekorderiai, 
juostelės, TV aparatai, kuriais 
buvo užplukdyta kiniečių riff- 
ša. Dabar Kinijos ‘ marksistai” 
susiprato, kad “buržuazinė” kuL 
tūra marksizmo mokslui nuodai. 
Vakaru kultūra labai nesveika 
ir priešinga socialistinei sistemai. 
Kas Kinijoje turės buržuazinius 
daiktus, bus baudžiamas ir tie 
daiktai būsią konfiskuojami; o 
savininkai baudžiami. Išeina 
taip: šalin kapitalizmas, tegy
vuoja skurdas ir fantatizmas.

• Svarbu kiekvienam žmogui 
.urėti draugų, sako dr. Vivian 
Sakoff, psichiatrijos instituto 
viršininkė Toronto universitete. 
‘Neturėdami, vieni kitiems 
garbės, socialinės struktūros, 
žmonės pasimestų ir sunyktų”, 
ji pasakė. Be draugų Sunku gy
venti vienišam žmogui, nes Jis 
jaučiasi kaip niekam nereika. 
lingas. Neretai tokie žmonės nu.’

' Daug joje ir įvairuėfo, - .
Taipogi matos išminties
Ir gilios joje prasmfe,

Augment jos margumas;
Gyvūnijos koks apstumas. 
Linksma mums tatai stebėt;
Tuo visu pasigėrėt

Ogi žemės derlingumas 
Ir joj turtų gaušingumas, 
Tik bereikia netingėt, 
Pagalvot ir padirbėt.

Sutvėrimas slėpiningas, 
Mąstant randant; kad mįslingas. 
Daug ko negali suprast, 
Nei atsakymu surast

Gamtoje gausu gerumo, 
Bet netrūksta nei blogumo. 
Daug nereikia mums žiūrėt, 
Norint viską pastebėt.

Šiaurėj speigai viešpatauja, 
'Pietuos’ kaitros nesiliauja. 
Ugnyje tun sudegt, 
Šaltyje gali prasmėgt.

Medis medį stelbia, žlugdo, 
Javas javui augti trukdo, 
Kovos eina nuolafai, 
Pabaigos joms nematai.

Tūlos žuvys minf žuvim;
Sotinas vilkai avim, 
Gamtoje nėra taikos, . 
Neigi pastovios tvarkos.

Kaip žmogus čia pasirodo?
Kaip tarp tvarinių išrodo? 
Veikia proto jis jėga^?. 
Ką atliko

i ^Moka geriht augmeniją, 
"Patvarkyti gyvūniją. / . •>.. / 
Matos pazangži; > .
NuolattęsiasĖjoseiga. _

Bet-ne viskas žmogui sekas 
Ir ne viskas puikiai dedas, i 
Kartais mūsų žmonija — 
Paskutinė žverfja;
f Tigrai tarp savęs sugyvena, 

Arai viens kito nekedėna.
Ką gi matom5 tarp žmonių ? 
Ein dažnai jie po velnių.

Santaika nėra sukurta-, 
Tarsi būtų ji užburta. . 
Vis nesibaigia vaidai, 
Nešigerina vadai.-

Gresia karas atominis,, 
Tai pavojus nuolatinis, 
Bet prasmegtų tad Maskva, 
Paspartėtų pažanga.

<ižudo. kai jaučiasi neturį tiks
lo gyventi.

• Pasenęs komunistinės siste
mos medis džūsta. Pav., girnių 
ningos tautos Kinija ir Japonijav 
v$ena komunistinė, antroji — 
demokratinė. Kinija ekonomiš
kai atsilikusi, o Japonija, demo* 
kratinė valstybė k^io tokia, daro 
milžinišką pažangą, bendradar

Perkūiias

biauja su Vakarų pasauliu..
Don Pilotas

TARPE DRAUGIŲ
—: Af ėsi tikra, kad Barbora 

yra vyresnė už tave?
— Nėra jokios abejonės. Ji 

du syk vyresnė už maine. Kai ->š 
bttvau vienų metų, ji jau buvo 
dviejų.
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JONAS JOKCBONĮSi

UMAR KUMAR - PAVASARINIŲ 
OBUOLIŲ į ŠVENTE

(Tęsinys)

K'.ck man žinoma, Lietuvoje 
p a v a sūrinių obuolių šventė? 
nėra, žrr&nės valgo obuolius 
lųula jie prinoksta, ar kai žmo 
g ii reikia obuolių rūgšties.

Vaikai obuolį kanda, kada j 
pagriebia. Jeigu 1 rūgštis laba 
j 3U rūgšti, prakandus *hukreč:.a,

U išspjauna ir obuolį hieta. j 
..h igu rūgštis nenukreėia, tai jįl 
T, - ps. čiulpsi todėl, kad jaine‘ 
y > inąža dalelytė saldumo. Su- 
;. ųusiėms dažniau ateina noraąĮ’ 
i riš.ies paragauti. Rūgšties no- 
i :i,.ka5 ką nors riebaus arba la
ri.-.; saldaus suvalgai.

Matyt, kad, ir kuriniai rūgštį 
mėgsta. Jiė, rie/tiktai pilys nu 
k ilitsįObuolį,prakanda, bet ir 
į urvą nęšrisk Kietą šerį įdurja i 
oiniolj ir nešasi. Prisineša prie 
urvo, prakasa ir obuolį įstumia

Vaikai,-būdavo, ne 1 
ė;alpiam, bet ir žalius obuolius 
valgom. Kai užkertam daugiau' 
negu* reikia, tai tada reikia:sau- 
gotis. Pagadinant pilvus kelioms 
dienoms.

"Į O 1 z - J * * 1 * - i * 
Latviai; mėtyt, ^apdairesni. Jie 

žalių obuolių nevalgo, vaikams

■ ? i
liesti obuolį, l'žėmęs gerą vietą Į 
rinkoje, gali tikėtis, kad juos 
parduos. Kas rinkoje vielos ne-’ 
•uri, arba atsistoja pakraštyje, j 
ai obuoliu neparduoda. Ūkiniu-' 
tui nėra jok:o išrokavinio va
inoti į Latvijos miestelius ir ne- 

jarduoti nuvežtų obuolių.
Buvo ūkininku, kurie atva-1 

įduodavo prieš dvi ar net tris
.’ I ’trinas, -o gal ir daugiau. Kai ma- 
į!;io tėvas mane nuvežė į rinką, 

’ ai visa rinka kvepėjo obuoliais. 
Tėvas' ten rado pažįstamų ir 
nane pasodino ant obuolių ve-1

Į .imo. Vieta buvo gera, netoli * 
{ riatfonnos ir stulpo. Aš sčdėda- j 

nas viską mačiau, o kai atsisto-į 
lavati ant sėdynės, tėvą prie k:- j 
to vežimo matydavau.

Atėjus n.usiaytam laikui, ant! 
estrados sulipo keli miestiečiai 

’ r pasakė kelis žodžius. Kai pa-

9B

ii ulinei • a/ • i
tik.rūgštį|ba1^ tai snt Pįtfo™10s Pal’P° suko kiton. O vėliau ta pačia iš-

- ionnoG \rvrac U i 4-n p c nriC»7L»ips ... > .v- . vjaunas vyras, kišenes prisiėjęs tiesta ,.anka išlraukė iš k;šenės 
obuolių. Jis pradėjo sliuoglkstul-; gragu dideli alyvinį -obuolį ir 
pu. Stulpas slidus. Man atrodė,; padėD ant sĮulpo viršQnės 
kad buvo taukais'išleptas. i žemėje buvusieji suriko:

Matyt, kad lipti nebuvo taip _ Umur Knmur-..
lengva. Pradžioje jis lipo dide- J KIiniarr
iiaiš žingsniais. F*nšpc.us kojų j Latviai šaukė: Umur Kumur! 

i pėdas prie stulpo ir atstistoja. jeįuvįa

;O kai atsistoja, tai rankomis’ 
stulpą apsikabina, kojas pairau-j 

Obuolių pradžios šyentė, bet irJ kiaįr stulpą padais surakiną.

kai

ROCKFORDO NAUJIENOS

Jonas Jakubonis - •_ »

— Umar Kumar! —4 sušukau, 
parjojau namo.

Pobūvis su šimtininkais

Balandžio 9 d. prisijungiau 
prie grupės rockfordiečių ir vy
kau i Chicagą dalyvauti, širpti- 

ninku pagerbimo vakarienėje, 
ši pobūvį ruošė R. L. Ben
druomeninės Taryba ir Centro 
Valdyba, Vyčių salėje. Iš Rock- 
iordo vykome 5 vyrai. Pasie
kus Vyčių salę ir atsigaivinus po 

. kelionei, tuojaus prasidėjo pro
grama.

Atidaromąjį sveikinimo žodį 
tarė dr, V. Plioplys, priminda
mas’ šio pobūvio tikslą, ir padė
kodamas gausiai atsilankiųsiem. 

Garbės ženkliukuš įteikė A. 
Repšienė ir dr. V. Dargis. Toliau 
sekė meninė programa. Gražių 
dainų pynę išpildė moterų trio 
ir solistė. Šias puikias .daininin
kes būtų malonų išgirsti dainuo
jant ir Rockforde.

Po dainų, kan. V.. Zakarauskas 
sukalbėjo maldą, o. po maldos 
prasidėję vaišės priminė dianos 
žodžius: “Bėdoms vargams tai 
nėra galo, laimingi mes tada, ka-'

CLEVELAND, OHIO
Didžiosios savaitės pamaldas 
Jurgio bažnyčioje Clevėlan- 
pravedė parapijos adminis-

— Pfarital- metais Sovietų-4 
Sąjungoje išsiskyrė milijonas -* 
pord.

da prie stalo“. ' <■
Ir tikrai, jautėmės laimingi su 

draugais prie valgiais ,apkrauto 
stalo. Vaišių pabaigai atsirado ir 
visų pamėgtieji, cepelinai. Mu
zikos garąai jau kvietė" šokiams. 
Greit stalai pasiliko tušti, o sa
lėje sukc-i poros.

Antrą programos dalį’ pradėjo 
Kultūros Tarybos pirm. Z. Juš
kevičienė, pristatydama du jau
nuolius, kuriems už rašinius bu
vo įteiktos prertlijoš. Premijas 
įteikė dr. V. Dargis. t Po premi
jų įteikimo vėb.prasidėjo šokiai.. 
Nė nepasijutom, .'kaip. priartėjo 
12 vai..

Sunku buvo skirtis su paąlo- 
nisis šimtininkais, ir šimtine ir' 

"t ’ > r- • ‘.Ui?*yėl prieš akis 
lių ligi Rockfordo.-Po-gėrų vai
šių ir laimingos kųlionėšL3 vai; 
ryto jau buvau namuose, šis R. 
L Bendniomenės. pobūvis, buvo 
fekra atgaiva, .ėHšiidėtos.-šimtt-. 
nės bus p&riaudotos kultūrinei k "ii * ’ ,.>- ,*•» -*** **• y * t4- 'Veiklai.
į Prieš kėjetą metu nuskilus L. 
B., visada, fcuvaųrsii viltimi, kad 
pasikeitus L. B, vadovybei,,’. vėl 
bus viena bertdrūomenė, ir yėl 
bus namuose namų.. Bet ■ .vado
vybei pasikeitus nieko gero — 
;ta patį panelė, tik .Ęįtą.^ukrĮtelė.

' - -įoekjordietis

— Jeigu Anglijoj šiandien bū
tų rinkiinair tai- premjerė Mar- 

:garet Thatcher gautų daugiau 
balsų negjF^darbiečiaiė.iĮanama, 
kad biržija mėnėsį jį paskelbs 
parlamento rinitiinuš.'
r ’7 ' . . r ~i v

• Mano pažįstamas Bridge- 
portietis aną dieną pareiškė:

“Viengungis yra visai nėkva-į 
lifikuotas žmogus, tuom taipų 
kaip apsivedęs vyras išmoksta 
virti valgius, plauti indus ir at-» 
likti namų ruošą”. , ,,o

• Vienas vyrukas' skundžiasi 
sayo draugui: ' - ' - Z

— Tikėjaus gauti nemaža*, 
kraičio. Bet sekančią' dieną po 
vedybų, pasikalbėjus su savb 
uošviu, paaiškėjo jog apsive
džiau tik iš meilės.

t * Kuomet moterys dėvėdavo 
ilgus sijonus, tai mažiems vaiį 
kams būdavo tam tikru patoguį 
mų. ‘ Jie įsikibdavo i motinos 
sijoną ir atsistodavo. Dabar jią 
jokiu būdu negali pasiekti ir tuįi 
Ti rėplioti vLctn keturiom.

• Kiekviena diena turi savą 
vakarą.

“Aušros” minėjimas į

Sekmadienį, kovo 20 d., Cle
veland© šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėje buvo kukliai, bet 
stilingai ir prasmingai paminė
ta “Aušros” 100 metų išleidimo 
sukaktis. Paskaitą apie žodį apr 
skritai ir “Auša'os” žodį specia
liai skaitė rašytojas, dvigubas 
laureatas ir filosofas .Vacys Ka
valiūnas. Išskirtinai-giažiū rink
tiniu žodžiu paskaitininkas-gvil
deno žodžių reikšmę, ir įgalią 
žmonių ir tautų gyvenime, me
ne ir moksle, užgį^Įįdąmas riet 
teologinę' žodžio gęlinęl pėskakį 
tos minčių fone naųja prašme at. 
siskleidė ir prieš t jOO metų tar
tas (ar. šauktas!) “Aušros” žoi. 
dis, kaip vienas ididžiiĮjųįtąu^Os 
atgimimo žadintoją. •, į ’ 

aeres- Scena buvo pa^ū^iėtpa^idin-
' ta pirmojo *Au^o^/:

faksimile ir 100-nębkąį§žis,'Wt: 
nėjimą pradėjo ir skiandžįai pra
vedė parapijos tarybos’ kultū
rinės komisijos narys'. Rimas 
Minkūnas. Invokaciją, melsda
masis už anų .metų; spaudos 
knygnešius ir.: aą^ė^ošj spą’uį 
dos darbininkus, ;^ūkaįbė|o 4pa*į 
rapijos administratorius i kųn. 
Juozas Bacevičius.: Po paskaitas,į 
kuri gan gausios publikos (yirs 
150 žmonių) buvo labai atidžiai' 
išklausyta, p-įė ,Viįija;’';lja&vyiy- 
tytė jai būdingu įšįįaūiiniįu. per
skaitė kelis ėiiėrąščius;.jš: pirtrių- 
jų “Aušros” ’numerių, o jaunoji 
Kristina Kasulaityte.;.karikiėmi& 
paskambino tris kūrinėlius ■ • ae;

— Umar Kumar!
Vvras išsitraukė kita obuolį, •r C.

Prakando ir paleido į minią. Ir 
vėl šauksmas: Umur Kumtir!

, Vyras pamažu pradėjo-leistis 
įsliuogti buvo $pnivn Minioj dar didesnis

. ________  „j visų- kampų išra
dėjo mėtyti obuolius j stulpo

] viršūnę. Bandė pataikyti, bet ne 
į taip lengva.

Tai buvo Obuoliu šventės pra- i .. . .. .

draudžia juos valgy+j. Ten iš vi 1 Kai stojasi, tai rankas atleidžia, 
so obuolių be Umar Kumar nle 
kas nevalgo.. Nustatyta ne tiktai-

uždrausta žalią obuolį anksčiau Į Puse stulpo Įsuuogu uuvu ,>An,vn yjinini 
parduoti. 'Atšilus orui, žaluiriy-1 palyginamai lengva. Viskas ^'1° ' triukšmas Iš 
nu žmonės; nori,-Lietuviai valgo ■ sparčiai, dideliais žingsniais, bet 
bet laitviaLyra uždraudę. : rntroji pusė ėjo sunkiau. Viskas 

., £ j
sės pusę, tai viskas dar labiau į 
sulėtėjo. i
: Viėnu metu, kai prie viršūnės j rižia. Visi galėjo valgyti pavasa- 

•• rinius obuolius. Ūkininkai ali- 
Į dengė gūnias ir patys kandžiojo 

Visa rinka nusistebėjusi suriko: i obuolius.. Suvalgę kelis, ieškojo 
(X J'Oi! j sunokusių, miltingų, permato-

Buvo susidasęs įspūdis, kad. mlb pačių skaniausių, kurie tir- 
neįšliuogš. Jaunas vyras sėdėjo !P° burnoje'. Buvo saldūs, sal- 

_ _____, __ _________ __ _ t vietoj; ir nejudėjo. Žemyn ne- i džįai^jūgšiūš.*-^Tokios rūgšties 
Didesni ūkininkai, veža visą šei-f slinko, bet ir viršun nebelipo. I .niekur nebegausi. Tai medis, la
mą. Tai yra^yisife arklius val
dyti mpfeaneįi^.\yy3įūS; Jie prisŲ 
k rauna vęžįrpus pirpių obuolį ų, 
juos gerai uždengia‘ir išvažiuo
ja. Kas; turi' džiesrip&odą,. far iš 
anksto .susikrauną 4 ar net 5 
vėžinius Ir^ Įšy^iuojąJ’-į Rygos ’ 
priemiesčių, apylinkes., Ten.pasii^ 
renką- geresnes, vietas - rinkoj.e, 
suslatp.ąrkliuš-, patys,prie veži
mų įsitaiso .ir saugo vežimus, 
kad kas pepaVogĮų. Teisybę pa
sakius, obuolių .nevogdavo, nes kitą ranką ištiesė. Pasisusko vie- 
be šventės buvo uždrausta pa-, non pusėn, žaibo greitumu pasP 

Į ’ ' -- ’ į| ~ ~ - ■ ’ -___, UI. .1 I

Uždraudimas galioja ne tik- Į jjo lėčiau. O kai užlipo kitos pu
tai ūkininkams,-1 bet ir miestų 
gyventojams. Kada tiksliai Lat
vijoj leidžiama obuoliui valgyti’ 
— tiksliai negalėčiau pasakyti. 
Man atrodo, kad leidimas obuo
lius valgyti ateina birželio pra
džioje ar viduryje? • V : J

Mūsų.jĮkininkaj. į,.Umąr Ku
mar važiuoją iš.ąhkstP- Važiuo
ja ne AjėnĮii^ąžimuįkeliais,";

dar liko kokios trys ar keturios: rinius obuolius, 
pėdos, tai ėmė ir nuslvdo žemyn.

Matyt, kad ilsėjosi. Jei lipikas! Pai ’r saulė padaro.
nemoka pailsėti belipdamas, tai 
jis,viršūnės nepasieks. Kas mo
ka pailsėti, tai įsliuogs.

šitas vyras mokėjo pailsėti. į bo ,masa.
Kai atsigavo, tai viršūnę pasie- j šventė tęsėsi iki vėlyvo va
li^ beveik rankomis. Paspiaudė karo. Miestelėnai išpirko visus 
delnus. J vieną delną-paspiaudė, obuolius.
patrynė. Tą patį padarė ir su ki- Kaimiečiai kinkėsi arklius ir 
tą. jČF vėliau vieną ranka'po ki-; važiavo namo. .Tėvas; prisipildė 
tos pradėjo lipti viršun. Viena; maišelį alyvinių; Pasodino ant 
ranką, pasiekė stulpo viršūnę, o sprando mane ir padavė obuo-

1 Inišv Kur 7aš? ^lėjąri juos dėti ? 
Padėjau juos tėvui ant galvos. 
Kojom prilipau prie tėvo pažas
tų, o rankomis laikiau obuolių 
maišelį ir pats laikiausi.

Skaniausi yra permatomi. Daž
nai net sėkla matoma. Permato
ma oda ir permatoma visa obuo-

Kaimiečiai kinkėsi arklius ir

mi- 
ga- 
tik kainavo $435.>r-

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

f LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksk 
1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinei 
Krėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankos 
7. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir T 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. KaJubos, A. Rakštelės Ir A. Vara/

< DAINŲ iVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo® Ir Irt 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain\ 
šventes bei Jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimif 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja W.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GY VENTMAS, Antano Rūke apraly 
f.ts Juoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruošų aprašymu, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsueliais. Ti 206 puslapių knygr 
parduodama tik uš KL ' •

Ii Ličiu V IšKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmalsūrią 
pomlai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės i 
I^ibguvoe apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Edčfinyš ffiustrtotu nuotrirakomk. pabaigoje Čfabdams 
rit/TvardžIų pavidUiimaVr Jų vertiniai J vokieFų kalba. EabaJ 
Gandingoje 33S pwt knygoje yri Rytprūsių lemėhpbc Kalni WL

> CAUMĮB HM, rašytojos Petronėlės Orintritės «tM 
minAnai Ir mtnty\«pfe rtmenis Ir vietai nėprfk. ĖJefuvoJe ir pi* 
m airiais bolševikų okupacijos metais. Knygs turi 234 puslapiui, 
bet kainuoja tik ML • . »

't JULIUS JANONIS, poetai ir revoliuclonlcri
U s Ir klaidingai interprets ?j a mes ryver.ime ir politikoje! tik M 
Jurgio Jailųakd knygoje tpie 7u$aus Janonio gyvenimą ir po* 
rij?. Dsbir būtų ji ffalirr.a raudinti kovotoju ui imogaus td»«a 
Knyga yra didelio Temato, 265 puslapi!, kainuoja IA

H

f.;

ae 
tralerius kun. Juozas Bacevičius 
Didįjį Ketvirtadienį ir Penkta
dienį padedamas kun. Aleksan
dro Goldikovskio, o kitom die
nom dar ir kuri. John Wright. 
Gaila, kad žmonių, išskyrus D. 
Panktadieni, buvo mažoka.

Lygiai gaila, kad ir pirmadie
nių vakarais aukojamose šv. 
šiose bei po jų pokalbiuose 
vėnios temomis tepasirodė 
po saujelę parapijiečių. -
'.Tačiau nemažas būrys tikint 

čiųjų dalyvavo Velykų ryto pru 
. sikėlimo mišiose su jų. jaudinan
čia procesija, galingomis ir me
lodingomis choro giesmėmis ir 
kti : “Linksma diena” skambėjo 
didingai, kaip ir anais
mais” laikais. Chorui vadovavo 
Rytas Babickas.’ Prie vargonų 
buvo Jūra Blynaitė.

Pirmą kartą po prisikėlimo 
mišių ruošta kavutė praėjo la
bai pakilia nuotaika ir puikiau
siu pasisekimu. Tarybos pirmi
ninkas pakėlė taurę vyno linkė
damas visiems linksmų šv. Ve
lykų. Garavo karšta kava ir kve
pėjo skanumynais Jaukioje;- mo
mentui išpuoštoje žalėje Čhdėllš 
būrys parapijiečių praleido ilgo
ką laiką džiaugdamiesi-' šventė
mis ir ■ vienas kito artumu.. Tai 
buvo tikra Velykų, ryto agape 
atnešusi tyro džiaugsmo visiems 
dalyvavusierns. x

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

1508 West 69th St.. Chicago, m. 60629 ♦ Tek >25-2787

Didelta pasirinkimas gero* rūšies Įvairių prekių

MzV/JJA NOREIKIEN*

f J31U1N IJUNIAl Į JLUblUV^

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICM 

|H1 W. «Mh St, Chicago, m 6062* * TeL >25-2711
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• imSTITOAI ISTTLDCffl RBCKFTAI • FAXMIK MAT MJU 
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENY8

Atdara. Šiokiadieniais ntte
I t«L ryto Hd lt rtL vikara-

LiĘtUVlŲ AMERIKOJE
” ’ didžiausia _ 'fe ’ Uifttogmiisia lietuviu fraternalinė
- z ©rg^ftiž^ja,’•lietuviam^ Tįšttlrilii^. tarriaujahh jaii ^per 97 njetus. 
' dartius, gėij&f £ Uitiems', kurie tuos
<f uri;K^ žvarbus- djf&aįz ■'.. ■ , ><- • * .- -?-
< i; >ft$8 dąugįaiį kaip AŠTUONIS : MILEIONUS dolerių 
J:. •?:<■ :čx^-••AfįjratKių savą nariams.■ r.-■’<!:’:.

SEAj--, apdraudžia ' Jaustomis kainomis.'. š£a neieško pelno.
'. • Danams ^patarnauja €k savišalpos pagrindu.

■> ųKfekvienąk-Ifetuvig ir lietuviu draugą* .
f.: -į ■įi> J.^riyiei^inę;^tę[rausti StiŠio,OOQ. ' ' ;■;.'..

^ą^'.^iraūdaa.ir. Tą^pmąja apdrauda — Endowment . * 
.k^r1f.yP?č; naudinga jajiąiinut'siekiančiam 

’i'.'-jW -gyvėnįmo-pradžiaū •'; /\ -‘ - 
•^;:v.'?^S£^®yšUs?B^fauJtta;:^ia terminuota apdraudė: ųž ’ 

>9?-ąpdrawį^,šĮuhą. temoka- tik $3.00 metamsl
d ,??ą'yisęSįfei Sėtuvių kolonijose. - 
pkitės r-sa'Vą .afodinkės’ kuopų veikėjus, 

įrašyti. : ■
Gaifte; kįeiptte; ir tiesiai: {• į&A Čėnfr^: . .

kės kuapų veikėjus,

Wky. iooh
5^-Ž2ię. je'■ -.__•_

\ J<X'-k’VCJ, ■' 1 z. vZ-^z \.v. 'f.

ttŽTH' i i Fi i i i i i 3 iii i i

50 metų studijavęs, kaip

AT]
parašė 700 puslapių Knygą, £urii>fi sudėjo viską, kas bet kada ir 

kaW buvo parašyta-apie Lietuvą, lietuvius 
adk&Martu su'kun. Jaunium ir prof. K,Ir lietuvių

v .* . 7,-— -  --------r---7-r»--- . —»
lietuvitj kalbą lieflanfiąg Ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau stiklijuotL
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Černenka baigtas, nors jo byla 
dar nebaigta

Praeitą savaitę Sovietų Sąjungos politbiuro, kariuo
menės vadovybės, įtakingesnių kagėbistų ir policijos na
rių tarpe buvo kilęs nerimas, kai Konstantinas U. Čer
nenka, Įtakingas Brežnevo bendradarbis, priminė polit
biuro nariams, kad Jurijus Andropovas neteisėtai pa
grobė politbiuro, partijos ir visos Sovietų Sąjungos va
dovybę. . , y
įt - černęnka-liuvo įsitikinęs, kad politinio biuro nariai, 

išgirdę tokį jo kaltinimą, pritąrs, jo tartoms mintims ir 
pareikalaus visą reikalą' ištirti, bet nė vienas žodžio ne
pratarė. Ramiausias buvo Andropovas. Jis taip pat nieko 
nesakė. Tiktai vėliau politbiuro nariams jis priminė, kad 
yra politbiuro nutarimai.

Visi žinojo, kad Brežnevas buvo pasiryžęs skirti 
Černenką partijos generaliniu sekretoriumi, bet neprisi
rengė. Jeigu Brežnevas, kol jis dar buvo gyvas ir aky
lesnis. būtų Į+ikinęs politinį biurą paskirti K. Černenką- 
generaliniu partijos sekretoriumi, tai reikalai, ko gero, 
būtų pakrypę kita kryptimi. Bet Brežnevas buvo ligonis. 
Jis sunkiai sirgo, bet tuo pačiu metu bijojo, kad iš jo 
nebūtų atimta partijos generalinio sekretoriaus galia. 
Kuo galima pateisinti tokią Brežnevo elgseną ? Greičiau
sia, tai buvo nepasitikėjimas Černenka. Jeigu Brežnevas 
Černenka būtų pasitikėjęs, tai jis būtų- generalinio par
tijos sekretoriaus pareigų atsisakęs ir perleidęs tas pa
reigas Černenkai. Ar Brežnevas šitaip elgėsi iš baimės, 
ar nepasitikėdamas Černenka, reikalas nepasikeičia. 
Brežnevas pavėlavo Į traukini. Jis rengėsi Į stotį, bet 
pavėlavd. Kai atvyko stotin,-traukinys jau išėjo. Brež- J1O V1O
nevo galia dar buvo didelė,- bet traukinio sustabdyti jis vąitę. Kokia to nerimo pri 
nepajėgė. . ■

Jurijus Andropovas yra šalto kraujo žmogus. Jis kova prieš* kyšininkus. Ja] 
1^.. i-a ei,.- ..„„i... ___ _______u-*' ' ‘C. *.

Pavėlavo Brežnevas, pramiegojo ir Čėrnoplęa. Pasta< 
rasis manė, kad Brežnevas susigriebs ir valdžios vadeles 
jam perduos, bet kai apsižiūrėjo, tai šaukštai jau buvo 
po pietų. Brežnevas dar buvo gyvas, bet jjs jau buvo be- 
Valios ir be galios. Jis dar pasakė kelias kalbąs, bet jis 
nieką nebeturėjo užnugaryje. Černenka būtų galėjęs tu
rėti bent partinį aparatą, bet ir šio neturėjo. Andropovas 1 
jau buvo pastatęs savo žmones partijos ir valstybės apa-' 
rato priešakyje;

Kada kilo klausimas, ką skirti partijai ir valstybei 
valdyti — Andropovą ar Černenką, Andropovas tarėja; 
visas didesnes kortas rankose. Svarbiausi jis turėjo- 
KGB savo rankose. Jis valdė vidaus ir užsienio reikaių 
ministerijas. Jeigu vietomis Andropovas tiesiogiai ir ne- į 
vaklė, tai tos Įstaigos priešakyje stovėjo Andropovo isti- ‘ 
kimas žmogus.

Brežnevo didžiausioji Įtaka buvo maršalų tarpe. 
Brežnevas būtų galėjęs Įtikinti maršalus remti Černenką. 
Bet kai Brežnevas mirė ir maršalams buvo pastatytas 
klausimas — Andropovas ar Černenka, — tai maršalai 
pasisakė už Andropovą.

— Andropovą mes pažįstame. Jis buvo KGB* viršinin
kas, generolas, bet prie kariuomenės vadų be reikalo nesr- 
kabinėjo. Andropovas per 14 metų generolų nelietė, o ką 
darys Černenka — mes nežinome. Saugesnis žinomas, ne- 

(gu nežinomas, buvo generolų nuomonė.
Kada buvo sprendžiamas esminis klausimas, Černen

ka ar Andropovas, maršalas Dimitrijus F. Ustinovas, 
Sovietų atominės energijos specialistas ir vyriausias So
vietų kariuomenės viršininkas-, pasakė,- kad kariuomenės 

: vadai už Andropovą.
Andropovui nieko daugiau nereikėjo. Jis- tebekontro- 

liavo KGB. Ją valdė jo paskirti viršininkai. Jie buvo pasi
ryžę Andropovo klausyti,, nes žinojo, kad jų likimas pri- 

: klausė nuo Andropovo. Sovietų kariuomenės vadai taip 
pat pasisakė už Andropovą. Jam nieko daugiau nereikėjo; 
Net ir Stalinas tokios jėgos neturėjo; kokią turėjo Andro- 

' povAa Stalihui reikėjo Įtakingiausius kariuomenės vadus 
išžudyti, kitiems Įvaryti mirtinos baimės, kad galėtų įsa
kinėti maršalams, tuo tarpu Andropovsa be kraujo -pra
liejimo' Sovietų karius turėjo savo .pusėje. '. . .

Maršalo U-stinovo pareiškimas įvarė ligą Černenkai. 
, Jis-tarp susirgo, kad neateidavo net į politbiuro- posėdžius; 
; Černenka turėjo pasirodyti prie mauzoliejaus Lenino 
. 113 metų nuo gimimo dienos sukakties‘ proga, bet jis sir
guliavo ir nepasirodė. Tai buvo pradžia įvairiems Įtarinė
jimams,. kaip< rašo Amerikos žurnalistas John F..Burns- 
sindikuotame'pranešime iš Maskvos. :1

Černenka turėjo vykti Į Berlyną ir pasakyti Rytų 
Vokietijos komunistams kalbą prie- paminklo Karoliui 
Marksui, bet jis ir ten nenuvyko. Sako,, kąd blogai jau
tėsi. Pagaliau; Černenka pranešė- visai Sovietų Sąjungai, 
kad politinis biuras vienbalsiai paskyrė Andropovą gene
raliniu partijos sekretoriumi.

Tai buvo lemiamas smūgis Černenkai. Būtų buvę 
tiksliausia, jeigu jis būtų tylėjęs. Bet jis neiškentėjo. Jis 
turėję drąsos pasakyti, kad Andropovąs nelegaliai pa
ėmęs Sovietų Sąjungos sprendžiamą galią. Andropovas 
tą galią tūri. Niekas negali jam pasipriešinti, bet prane
šimai saku, kad jis vis dėlto buvęs neramus praeitą sa-

Ą. Dagys
i

Muzikantas

rnęnjnio kontaktų. Aš esu tik
ras, kad lietuviai yra labai jau
trūs Lietuvos pasiuntinybei, juk 
tai yla mūsą simbolis, mūsų jė
ga, ča turėti Lietuvos kampelį. 
Ir žinote, tiesiog dabar sarmata 
yra, kokioje apverktinoje padė-

btivęs pri^š nedaug laiko Wash
ington^ mačr&u- kaip gražiai 
vyksta vidujiniai remontai. Dar 
‘o 30.000 dol. reikia būtinai, kad 
pagražinti ir sustiprinti iš lauko. 
Reikia tikėtis, kad lietuviška vi
suomenė pabaigs.

Antras dalykas, ką mes kaitų 
nutarėme veikti, tai kaip jau 
minėjau ankstesniame pasikal
bėjime, tai lietuviams ginti ko- 
m;teto rėmai. Kaip sakiau, mes 
esame kaltiname rusų fabrikatais 
Amerikos valdžios, deja, talka, 
nes kongresas moka lėšas tam 
komitetui, kuris mus terorizuoja. 
i?ai čia mes taip pat veikiam.

Yra- kitų- klausimų, kaip pavyz
džiui* Afginistano. Iš Lietuvos 
kartais siunčiami žmonės—jauni 

1 vyrai kariauti už Rusiją. Iš ten 
• nori kai kurie lietuviai kariai pa
bėgti. Ten reikia, kad būtų mū
sų atstovai, kad jiems išaiškin
tų per propagandą-,, per laiške
lius, kad gali sugrįžti (kur?- A. 
PI.), gali pabėgti ir bus jie at- 

, gabenami į Ameriką, Mes tuo

laukė iki paskutinio- momento, bet; kai patyrė, kad Brež
nevo paralyžius vargu ar praeis, atleido Brežnevą iš poli
tinio biuro vadovybės ir pats pasiėmė teisę duoti Įsaky
mus ministeriams ir visiems valstybės pareigūnams.

Andropovas, pats neimdamas jokio- kyšio, pradėjo 
na geriausiai pavyko- Azerbei- 

zane. Komunistą, pravedu<i kyšininkų valymą Azerbei- 
zane. Andrzpcvas atvežė Į Maskvą ir paskyrė i politbiurą.

ANTANAS" PLESKYS
L.... P R. A. BUTKUS PASISAKO
3 ■ : l t ’ . ■

1983 m. balandžio- 20 d. B. ■ suomeninį komitetą, kuriam 
Brazdžionis per “Lietuvos Ai
dus” radijo valandėlę- perdavė 
TA V Lietuvių \ Beutdruomenės. 
krašto yaldy^p-pntmmnko drf 

i jKlė^ęįahd J
(Cleveland)..tokį jo pasisakymą. ' 

“Mano -asmeniniai santykiai
tiek su ALTą.'.(Amerikp^Lą6tuv- 
vių T-ba), tiek ai VLIKu (Vyr. 
Lietuvos Išlaivinimp Komi
tetu) yra geri.- Veiklos sunor- 
mavimui, kad ką nors bendrai

s veiktume ir pasiūlėme, kad vie
nas iš tų pavyzdžių ir: buvo, ma
no pirmtakūna inž. Kutkaus val
dyboje, kada buvo ALTos ir 
Bendruomenės, ir VLIKo sutar
tas Lietuvos atstovybės remon
tas Washingtone. Lietuvių. Ben
druomenė iš sayę pusės, apsiėmė 
remonto darbus; inž. Izbickas,;

Va-
- dovauja dr.. Gėny§. iš Washing-
< toąo suteikti visuomenės lėšas.

(Šis pasakymas nevisai' tikslus.

gana gerai. Sutelkta' 95,000 dpi.; 
; 'deja, dar trūksta apie 30,000 dol. 
< padaryti tą pirminį remontą, ,aes 
originaliai buvo kalbėta apie 
200.0Q0 dol. sumą. (Buvo kalbėta 
ne apie 200,000, bet apie 250,000 

.dol. A. Pi.).. Tada, tikrai vis
kas be priekaištų, .būtų padary
ta, nes yra kai kurių strukturi-: 
nių sutvirtinimų reikalinga. Bet 

. dabar,, kad tą ir sumažintą pla- 
' ną tūrimė būtinai įvykdyti. Kas' 
nepadaryta to komiteto vado
vaujamo dr. Genio; kai Chicągo- 
i.e nėra suorganizuotas lėšų tiel-' 
kimas. Tik laiškais iki šiol buvo

i kreiptasi, bet vistiek reikia ir*v***vm,vv ---- , ---- r - -----,------ . --- —

arch. A. Barzdukas ir arch. Že-( asmeninio kontakto. Buvo ne tik 
maitis parengė planą ir- ALTa iš laiškais, bet buvo kreiptasi per", 
savo pusės nutarė sudaryti vi- spaudą, per radiją Reikia as-

žingsnis- sukėlė nerimą visoje komunistinėje hierarchi-- 
joje. Visi žino, kad visi- k-yšininkauja; bet valdininkams 
nepatinka; kad Andropovas tuos reikalus yra pasiryžęs 
kelti viešumon. Azerbeizane kyšininkus kėlė viešumon ir 
partijos narius šaudė. Gruzijoje nepavyko, nepajėgė šau
dyti. Andropovas pasiryžęs apsivalyti nuo kyšininkų, 
a kyšininkai grupuojasi apie Černenką. Jie nori sustab-

klausimu, vėl darome žygius vi
si susidėję kartu, tik dar ta mū
sų veikla nėra išvystyta taip, 

.kaip galėtu būti. Mes dar kaž- 
•. kaip formuojame ir taip toliau.
Tos bendros veiklos mes gal ir 
prįbijom.
' Žinote, buvo asmeniškumų, ne 
mano valdyboj, buvo, kitur ir tas 
truputį santykiams kenkia. Kaip: 
žinpįey ir ALTa, ir Bendruome-

dais, o veikloje yra visiems vie
tos. Tų. darbų labai daug, mums 
tik reikia vieni kitiems netruk
dyti; antrą, nedublikuoti darbų. 
Už tat, mes dabar jau su ALTu 
vedame , pasitarimus, kad pasiųs
tume vieni kitįems. atstovus. 
Mes is savo pusės" esame pasky-

• rę“ mūšų krašto' valdyboje dr, 
Henriką Brazaitį, kaip tik tuo 
ryšininku. Jis palaikys nuola-

_ trnį kontaktą su ALTos valdy
ba. Ir man atrodo, jei mes turė-

• sime kaikur ginču dėl klausimų, 
išsiaiškinsime, susitarsime. Kal
bėtis reikia: Iki šio laiko buvo 
nutrūkusi kalba. Tas yra labai,

’ labai kenksminga ir ALTai, ir 
VLlKui, ir Lietuvių Bendruo
menei. Mes norime kalbėtis, mes 

: gal nesutarsime kai kuriais klau
simais, tačiau mes neturime pyk 
tis; nes mes visi dirbame bend
ram tikslui, už tat asmenišku
mus turime išjungti. Aš, pavyz
džiui. galiu nemėgti vieno kito, 
bet aš esu krašto valdybos pir-

Ruošdamas dirvą Brežnevui išmušti, jis paskelbė žinias dyti Andropovą. Černenka pralaimėjo, bet esminė byl£ mininkas ir aš turiu kalbėtis”, 
apie Brežnevo dukters ir sūnaus kyšininkavimą. Šis dar nepasibaigus. (Nukelta j penktą pumwy

HENRIKAS SINKEVKHtJS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)-

Lįsdamas per krūmus, pataikęs tiesiai Į prie 
kelio esantį griovį, vieny- šuolių jf peršoko; su
klupo ant pirmutinių kojų iŠ Įsibėgėjimo; bet pa
kilo ir jau turėjo vėl pasinerti tankumy-flan k-itoj 
kelio pusėj, kai staiga suzvimbė iš kilpinio pa
leista strėlė, ir žvėris pakilo ant užpakalinių 
kojų, apsisuko, baisiai subliovė ir griūvo, kaip 
perkūno trenktas, ant žemės.

Zbyška išlindo iš už medžio, vėi įtempė kil
pinį ir. pasirengęs šauti, artėjo prie galinčio žvė
ries, kurio užpakalinės kojos dar Cebekapstė žemę.

Bent valandėlę pažiūrėjo, ramiai pasisuko į 
tarną ir pradėjo iš tolo šaukti:

— Taip pataikiau, kad net mėšlą paleidoĄ
— O kad tave kari — atsiliepė artėdamas 

Zychas. — Vienu šūviu?
— Kas čia tokio, arti buvo! Pažiūrėkite: ne 

tik strėlės smaigalys, bet ir visa strėlė Įliudusr 
kiaurai tuoj pat už pirmutinės kojos menties.

— Medžiotojai turi būti netoli tur būt, 
jį pasiims.

— Neduosiu! — atsaKė Zbyška, — ant kelio 
i m.--; ■ u--i. velias mek,eiio.

— O Li č’a matas medžioja?
— Jei ?as, tegu pasiima.
fiv- nicv T’riko pirma nasirodė šunes. ku-

1 A

rių buvo keliolika. Pamatę žvėrį, metėsi ant jo 
baisiausiai tedamf, susimetė Į kriivą ir pradėjo 
tarp savęs pifcutfe.

Tuojau bus h- medžiotojai. — tarė Zychas. — 
Štai, žiūTėkite: jau ir yra, tik jie toliau nuo mū
sų išlindo ir žvėries nemato. Ei, ei! Čionai! 
■Jau gutJ

Tačiau- staiga nutilo, pridengė akis ranka ir 
pradėjo šaukti:

— Dėl Dievo! Kas čia yra? Ar apakau, ar 
man taip atrodo...

— Vienas juodu arkliu priekyje, — tarė 
Zbyška.

Bet Zychas staiga sušuko:
— Mieliausias Jėzau! Na gi čia, twr būt, Ja- 

gienka!
į Ir tuojau pradėjo šaukti:

— Jagna! Jagna!
Ir pasileido-pirmyn, bet kol jis spėjo savo ark- 

1 IĮ paleisti zovada, Zbyška pamatė keisčiausią rėt 
ginį: ant juodo gražaus arklio šuoliavo Į juos vy
riškai balne sėdinti mergina, su kilpiniu rankoje 
ir ietimi už pečių. Jos išsipynusiuose plaukuose 
buvo prilindę apynių spurgų, veidas išraudęs, krū
tinė pridengta atsisagsciusiais marškiniais, o vir
šum marškinių odinė, vilnomis Į viršų striukė. 
Prijojusi, vietoje sustabdė arklį; jos veide iš pra
džių spindėjo netikrumas, susidomėjimas ir 
džiaugsmas ir, negalėdama toliau priešintis ausų 
ir akių patirtai tikrovei, pradėjo šaukti plonu.

kiek dar vaikišku balsu:
, — Tėveli, Tėtuši mylimas!
į Ir akies mirksniu nušoko nuo arklio. Zychui 
taip pat nušokus pasisveikinti, metėsi jam ant 
kaklo. Ilgą laiką Zbyška girdėjo tik pasibučiavi
mų atgarsius ir du žodžius: “Tėveli! Jagule! Tė
veli! Jagule!”-

Prijojo abu pasiuntiniai ir vežimu privažiavo 
Macka, o jie vis dar tebekartojo: ‘‘Tėveli, JaguleP 
ir spaudė vienas antrą. Pagaliau, kai sveikinfrnu- 

^sf buvo jau iki galo* prisfcotinę, Jagienka pradėjo 
klausinėti':

— Tai iš karo grįžtate? Ir sveiki?
— Iš karo. Kodėl turėčiau būti nesveikas!

O ta? D jaunesnieji vaikai? Maaaity kad sveiki — 
-taip? Nes-kitaip nejodinėtran per miškus. Bet ką 
čia tu veiki, mergaite?^1 T

— Juk matote: medžioju, — juokdamasi at
sakė Jagierikė. ' 71

— Svetimuose miškuose?
— Abatas man leido. Dar prisiuntė išmanan

čių padėjėjų ir šunų.
Ir kreipėsi Į savus palydovus:
— Nuvarykite tuos šunis, nes odą sidraskys!
Ir paskui Zychui: J •
— Taip džiaugiuosi, taip džiaugiuosi, jus iš

vydusi !... Pas mus vMtaš gerai.
— O aš tai nesidžiaugiu ? — atkirto Zychas.

— Duok dar sykį žanduką.
Ir vėl pradėjo bučiuotis, kol Jagna tarė-

-r- Iki namų gabalas kelio, nes toli tą bestiją 
nusivijome. Gal būt, kokį dešimtį mylių, ir arkliai 
jau pailso. Bet ir didelis zųbras — matėte? Tris 
strėles jam Įsodinau, o nuo paskutiniosios turėjo 
kristi.

i — Krito jis nuo paskutinės, bet tik ne nuo 
tavosios: šitas riteris jį nušovė.

Jagienk-a- delnu nubraukė ant akių užkritu
sius' plaukus ir greitai, bet truputį draugiškai pa
žvelgė. į Zbyš ką.

— Žinai, kas jis yra?
— Nežinau.
— Ne stebuklas, kad jo nepažinai; nes išaugo. 

Bet gal senąjįMacką u Bogdauieco atpažinsi?
—* Dėl Dievo, tai Maeka J susuIkl Jagienka 

h- priartėjusi1 prie vežimo pabučiavo Mackos 
ranką. ' _ • ' ' - ? ;• '

■ — jūs?
f Tadp> aš, tik vežime, nes mane vokiečiai 
sužeidė.

— Kokie vokiečiai? Juk su totoriais buvo 
> karas. Žinau aš šitai; nes sava tėveli ilgai pra- 
[šiau, kad ir mane kartu paimtų.

— Buvo karas su totoriais, bėt mes j jį ne- 
Mes tai Lietuvoje kariavome — ir 

aš, ir Zbyška.
■ - '— Oyru Zbyška*

, (Bus daugiau}
I I ww ■* ■— _------- _ L- .
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-aidimai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chart1* 
ir VISA korteles.

R* ŽRR1NAS. TeL

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, >

Šv. Pranciškaus sesery rėmėjy 
apskrities metinis banketas su pro
grama įvyks gegužės 1 d., 3:30 vai. 
popiet, Šaulių salėje, 2417 W. 43rd St 
Komisija ir valdyba kviečia visus at
silankyti ir paremti seseles pranciš- 
kietes.

Rožė Didžgaivis, rašt.

VAKARŲ VĖJAI
112 mod&Hiioe poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wtsfthester Community klinika 

Medkinea direktoriui
L?3$ S. Menheun Rd^ Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienomis

T«U 562-2727 aria 562-2728

GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS.

S^iCIALYBl: AKIŲ LIGOS 

W West iOSrd Street 

Valandos pa^al susiUnma.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
SHI W. 71st St T»L 727-5149

Tikrina airis Pritaiko a Irinin*

'contact lement

, Dr. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ. PŪSLES IB 

PROSTATOS CHiRURGUA 
2454 WEST 43rd STREET

OfiM totefMM: 77E-2HE,

Funeral Home and Cremation Service

SUSIRINKIME

Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

(Tęsinys)

Po žiemos manevrinių žygių, 
pulko kuopose buvo atšauktas 
parengties stovis. Buvo vykdo
ma eilinė vidaus ir lauko užsi
ėmimų dienotvarkė. Vasario 
mėn. pabaigoj už Vilniaus mies
to į vakarus laukų paviršius 
vietomis buvo be sniego. Kalnų 
plikas viršūnes spalvino per- 
nykščia gelsvai žalsva žolė, ru- 
dažolė. Jąutėsi besiartinančio 
pavasario ilgesys.

Kovo ir balandžio mėnesiais 
Vilniaus, mieste siautė vidurių 
šiltinės epidemija. Susirgusius 
karius siuntė Į ligoninę, t’ž išil
ginio trikampio pastato galo įsa
kyta statyti lauko išvietę, nes 
vidaus klozetais buvo uždrausta

DR. A. BUTKUS PASISAKO
Atkelta iš 4 psl.

B.-Brazdžionis paklausė: “Ar 
L. Bendruomenė turi VLIKe at
stovą”?

Dr. Butkus: “Dar neturime, 
į>et čia su VLIKu yra kitaip, 
kadangi VLIKas yra tarptauti- 

( nė institucija ir čia turėtu kalbė
tis Pasaulio Lietuvių Bendruo- 
.menė. Ir aš tikiu, kad ir jie vėl 

i užmegs santykius. Kaip žinote, 
' buvo atsitikęs incidentas su PLB 

atstovu p. Gurecku. Ir reikia 
tą incidentą užtušuoti. Reikia 
ieškoti galimybių vėl kalbėtis. 
Mes labai trokštame, kad visur 
eitų tas judėjimas tarp veiksnių 
glaudžiai, tuomet ir visuomenė 
bus artimesnė tiems veiksniams 
ir daugiau duos pinigų ar LB 
.vardu, ar ALTai, ar VLIKui.

Kiekviena mūsų veiksniu or- 
ganizacija tų lėšų, ir pašalpų iš 
kitur negauna, kaip tik iš lietu
vių visuomenės laisvajame pa
saulyje. Bet lietuvių visuome
nė nori žinoti, kur ir kaip tos 
lėšos yra sunaudojamos. Kas Ke
čia LB, mūsų atskaitomybė yra 
pateikiama Krašto Tarybai. Mū
sų dokumentus jie kontroliuoja
zijas ir taip toliau. Aš tikiu, kad jie bus vykdomi.

naudotis, tik bus leidžiama nau
dotis prausyklių vandeniu.

Kareiviai iškasė ilgą ir plačią 
duobę. Duobės šlaitus sustiprino* 
kuolų ir lentų atsparomis. Ant 
viršaus užklojo lentų grindinį. 
Išilgai paliekamas tarpas ne; 
dengtas. Abipus jo statomi pa
svirę kuolai, prie jų pritvirtina 
dvi eiles karčių. Apatinė eilė yra 
sėdimoji, viršutinė — atloša. 
Avie duobę pastatoma lentų ap
tvara su stogu,.įėjimai iš galų. 
Į duobę kasdien beriamos nege
sintos kalkės.

Vilniaus geležinkelių stotį. Iš
vykstate kareivių uniformoje, 
bet trijų dienų bėgyje prisista
tys! te į nurodytą įstaigą, kur 
užsiregistravę, priduosite savo 
uniforma”.

ir revizijos komisija darcf revi- 
ir kitos institucijos tai daro. Už 
tat visuomenė mus rems tik ta
da, kai mes darbų nedublikuosi- 
me, darysime protingus veiks
mus ir naudingus darbus”.

■‘Pažiūrėsime kai dugną dėsi
me”, sako lietuvička patarlė. 
JAV.- LB pirm. dr. A. Butkaus 
.pasakyti žodžiai gana protingi 
ir gražūs. Reikia palaukti, kaip

Apdraustoj parkraustyraar; 
iš iva'oiy stotom^.

ANTANAS VILIMAS 
r»l. 374-1MB arte 17M99*

RADIJO šeimos valandos

šeštadieniai! fr seknudiamalT* 
nuo 8:30 iki Tah ryto.

- Stoti* WOPA - 1490 AM 
transliuoja moa ii mūšy atvdtfw 

MarqiMtto Parte.

— Aldone D*ufcu* 
Teief4 77i-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVI 
CHICAGO. IL «X2<

f

® ‘‘Lietuvos Aidai’
“į?! KAZE BRAZD1IONYT*

tadieaio 8:30 t»L rakiro- 
vūo. laido, ii WCEV stotim 

tefli* i&) AM.
St Petertburj, H*.. 12:30 vaL PP- 

* wns stoCte. 1110 AM bans®.

W. 71st StrtM4

Chicago, Uliiioa 60621 
THeL 778-5374

creator Joe Kelly and CoL Sanden pay the popwu W 
American Dream game-.

ATLANTA, GA—Joe Kelly 
must have remembered hU 
childhood trip to the nation’^ 
capitol where he learned there 
was an American dream avail
able to anyone willing to 
accept a challenge.

But to be credited with 
Inventing, and now literally 
owning The American Dream? 
That’s exactly what happened 
La unemployed Joe Kelly of 
Attalla, Alabama.

In the process of achieving 
btt dream he was able to 
acquire rights to the closely 
guarded trademarks of 20 
major U.S. corporations. He 
then acquired the registered 
trademark on the phrase TTht 
American Dream.’

But to Joe Kelly It has aA 
been just one great big game.

Game? That’s exactly what 
The American Dream is — 
a new board game about 
the American free enterprise 
system.

“America is ready for the 
*80$, the country U together 
now for the first time in years, 
the fulfillment of my dream 
— all this is taking place at 
the same time!” said Kdly, 
now an Atlanta resident

One man from Atlanta 
purchased 150 games, wiping 
out an entire store’s supply. 
A savings and loan company 
purchased 5,000 games to 
use as a promotion to lure 
customers.

Milton Bradley, Spring
field, Mass., world's largest toy 
And game company, jumped

tribute the game.
Even that was as

gama makers rarely back Mai 
for new product* from Indį 
viduals, so it war a miUkm-tn 
one shot that Kelly’s gaaš 
would even be conatderad h( 
Mil ton Bradley.

Why did American 
Burger King, Coca-Cola, Defct 
Airlines Walt Dsaey, Bxxog 
Ford, Goodyear, Hertbey*! 
Hertz, Holiday Inn, Kellogg^ 
Kentucky Fried Chicks 
Levi’s, Life Srreri, Nations 
Football League, Prudential 
RCA, Slinky ind Unite 
States Steel all cooperate?

In ths early days of tad 
of these giants, th*rt wee 
Joe Kellys. Charles GoodyM 
Henry Ford and Mflton 

struggled to 
their dreams. Colonel Hartal 
Sanders, at age M and 
Social Security, had a drear 
and started a successful foo< 
chain, and was Kelly’s majfll 
inspiration. Levi Strauss, WJ( 
Kellogg, Wait Disney, th 
stories go on and on.

Each game includes a bool 
with twenty chapters on 
the American dneaaar 
attained * by" 
innovators. * > zn

' Jtst as in real Hfe, playes 
of The American Dream gam 
can buy a piece of the Tlock? 
or Coca-Cola, invent Slink} 
or Life Savers, or “take J 
flyer” on Burger King -a 
Kellogg stock! j

Tuo metu, kai Vilniuje prasi- 
■dėjo vidurių šiltinė, mūsų pulko 
r ir II-batalronai išvyko manev
rams j. Pabradę, kur rusai buvo 
įrengę poligonu. Mūsų III bata
lionas liko Vilniaus įfeesie, nešti 
sargyba?^*—^rny.bas^as trečią 
dieną turiu vykti į sargybas, o 
kitu laiku' Į - užsiėmimus.

Ątėjio 1941 m. gegužės mėnuo. 
Kuopoje ’kareiviams išmokamos 
algos. Atidarau gautą voką ir 
randu jame 100 rublių. Nesu
pranti!, kodėl man toks didelis 
išmokėjimas. Norėjau klausti, 
gal čia apsirikimas, nejaugi 
man priklauso tiek pinigų? Dar 
karią patikrinu, ant voko aiš
kūs užrašyta mano pavardė. 
Bet kodėl tiek išmokama? Ne- 

i suprasdamas kodėl, dedu pini- 
! gus į kišene.I o c •-

Po dviejų savaičių buvo bir- 
Į žeiio 7 diena. Po pietų, atėjęs 
! kareivis pranešė man, kad prisi 
; statyčiau Į antrojo aukšto galinį 
Į kambarį. Nedidelio kambario vi- 
j dury, galu prie s:enos prirem 
į tas, stovėjo stalas. Prie jo sto- 
Į vėjo du man nematyti kariai, 
kitoje stalo pusėje stovėjo irgi 
nematytas aukštesnio laipsnio 
rusas politrukas. Prisistačiau, 
politrukas liepė stoti šalia sto
vinčiųjų. Skaitydamas mūsų pa
vardes, politrukas įteikia mums 
mažas mėlynas—knygutes, saky
damas: “Jūs esate bataliono pa
sižymėję kariai (otličnyje boi- 
cy) ir esate paleidžiami Į atsar
gą viršilos (staršina) laipsniais. 
Pridavę savo aprangą ir ginklus, 
už dviejų valandų vykstate į

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS
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TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

4

Pdlitrukas atsisveikino su mu
mis su linkėjimais. Jei mus civi
liniame gyvenime ištiktų kokie 
nesklandumai, tai kreiptis pas jį 
bet kada ir jis pažadėjo duoti 
savo rekomendaciją ir globą.

Greitai priduodu savo ginklus 
ir aprangą. Savo sunduku neši
nas nusileidau laiptais nuo tre
čiojo aukšto ir išėjau pro tri
kampio pastato plačias duris 
laukan. Vos tik man žengus iš
orėn, treciame aukšte kuopos 
vyrai visuose languose, ..yienas 
per kitą persimetę, matydami 
mane išeinantį, kėlė triukšmą 
atsisveikindami. Mačiau . savo
buvusio skyriaus vyrus^ikurie • i 
šaukė :~“Laimingos kelionės, bu-: 
vai geras mūsų skyrininkas...” 
Nustebintas tokio atsisveikini- ■ 
mo, sustojau, atidaviau pagarbą | 
ir, eidamas tolyn, visiems mo
jau ranka. Žengiau pro vartus, 
pro stovinį sargybinį ir toliau 
nuo buvusio vienuolyno, jo aukš
tos tvoros ir nno atsisveikinan
čių. šaligatviu praėjau-rr kitus 
vienuolyrio pastatus, kur talpi
nos! kiti pulko daliniai. Praėjau 
pro netoliese esamus Aušros 
Vartus ir, priėjęs geležinkelį, 
matau stovintį traukinį. Kiek 
nuošaliau, prie keleivinio trau
kinio stovėjo buvęs mokomos 
kuopos kapitonas Sauka su ke
liais lietuviais karininkais. Iš to
lo su jais pasisve kinau ir matau 
lipančius į traukinį karius, va
žiuojančius atsargom Lipu ir aš 
j traukinį ir netrukus jau žiūriu 
pro vagono langą į traukinio 
pravažiuojamą kelią.

(Bus daugiau)

(Iš Kario)

PLANETA KARALIENĖS 
VARDU

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

1424 South 50th Avenue 
Cicero, HL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

AiRstes automobiliams pastatyti

Mažutė planeta, kurią užtiko j 
belgu asrtonomai prieš 14 mc. ’ 
tų, tapo pavadinta Fabiola, Bei- Į 
gijos karalienės vardu. ,

f SOME CHICAGO MOTOR CLUS -YiPS OH 

EXPRtSSWW
Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

VAS AITIS-B UTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

J. ‘ .S,- į<. M-■

vauiieno$. Chicago. Hl Wednesday. April 27. 19X3

i

■
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STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, IlEnois 
TeL 974-4410

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

d
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KOMJAUNUOLIŲ KONGRESAS 
UŽPLŪSTA CLEVELAND^

ALTo> Clevelando skyrius pa-t Lakeside ; nd 3rd). Pradžia pir- 
. tyrė, jog balandžio 26-30 dieno

mis Clevelande įvyks amerikie
čių komjaunuolių kongresas, ku- 
i iame numatoma penki tūkstan
čiai dalyvių, jų tarpe Angela 
Davis, Gus Hall ir keletas at
kviestų iš užsienio. Pirmomis 
dienomis vyks organizaciniai po
sėdžiai ir verbavimo paskaito', 
o šeštadieni, balandžio 30 dieną, 
antrą valandą po pietų, prasidės 
paradas per keletą miesto centro 
gatvių (Superior, Ontario, Euc
lid, East 9th), kuriose judėjimas 
automobiliams bus uždarytas.

Kongreso tikslas įsteigti kom
jaunuolių vienetus visame kraš
te, centrinę būstinę įkurdinant 
Clevelande. Steigiamieji komi
tetai komjaunuolių skyriams 
įkurti jau sudaryti Chicagoje, 
New Yorke, Detroite, Bostone, 
PittsŲurge, Philadelphijoje, Les 
Angeles, San Francisco, Wash
ington e ir eilėje kitų miestų. 
? Turimomis žinomis, kongreso 
užsimojimai sukėlė ne tik vieti
nės spaudos bei televizijos sto
čių dėmesį, bet juo susidomėjo ir 
viso krašto spauda bei televizija, 
kurie čia pasiųs savo stebėtojus 
•(national coverage). •• * • 

; Clevelando pavergtų tautų 
grupės, įskaitant lietuvius, į su
važiavime ruošiasi reaguoti masi- 

.ne bendra kontra-demonstraci-
Skubiai formuluojami pla

nai komunistų pasirodymą nu
blukinti ir nuvertinti.
f; Iš savivaldybės ir saugumo įs
taigų patirta, jog neleidžiama 
^bejoms demonstraccijbms tuo 
pačiu laiku žygiuoti tomis pa
čiomis gatvėmis^ nei vienai su 
kita bet kur sueiti. Tam užtik
rinti,, policijos apsauga bus ypa
tingai stipri.

• Savivaldybės; Transporto sky
rius nesutinka • gatvių judėjimą 
uždaryti kitoje vietoje tautybiij 
eisenai, nes siaurame Clevelando 
įpiesto centre tatai perdaug ap
sunkintų įvažiavimą ip išvažia- 
yiihą iŠ miesto. Todėl tautybės 
gatvėmis nežygiuos, bet rinksis 
^ienoje vietoje prie Teisingumo 
jfįūmų (Justice Center, Ontario, Skyriaus veikimo apžvalgą —

mą valandą po pietų.
Kiekviena tautinė grupė, su 

plakatais, vėliavomis ir visa sa
vo spalvinga palyda, bus kvie
čiama paeiliui prieiti prie tribū
nos, kur tuiės apie dešimt mi
nučių laiko kalbėti ir pasirody
ti. Pabaigai, visiems grįžus į rin
kimosi vietą, bus sugiedotas 
Amerikos himnas ir giesmė God 
Bless America. Stipiūs garsia- 
kalbai kalbas ir giesmes paskleis 
Į plačią erdvę. Viskas manoma 
užtruks maždaug pusantros va
landos laiko.

Visi lietuviai, iš Cleveląiuto.ir. 
i tolimesnių vietovių, kviečiau.i 

kuo gausiausiai dalyvauti. Orga- 
nizacios kviečiamos su vėliavo
mis. Tikimasi, kad lietuvių pa
triotiškumo ir meilės Lietuvai 
jausmai nesiriboja pasyviais pa
reiškimais per vasario 16-tOsios 
ar b:rželio įvykių minėjimus, 
bet taip pat apima viešus pasiro
dymu., bei protestus prieš mūsų

Dalyvaukime demonstracijoje ir 
konkrečiai parodykime meilę pa
vergtai tautai bei ryžtą kovoti 
dėl jos laisvės visomis galimo
mis priemonėmis.

A. Mackuvienė, sekretorė, i 
ALTos Clevelando skyrius

SĖKMINGAS METINIS SUSIRINKIMAS 1
Vilniaus Krašto Lietuvių Są- pranešimą padalė Pr. Aglius-- 

jungos Chicagos skyriaus meti
nis narių susirinkimas įvyko ba
landžio 17 dieną, Laisvos Lietu
vos redakcijos patalpose, kuria
me dalyvavo gražus būrys vil
niečių ir svečių. Kai atvyksta 
pakankamas skaičius žmonių, tai 
ir nuotaika suddaro pakili, o tuo. 
mi ir pats darbas pasidaro na
šesnis, kuriam praeity priduo- 
davo impulsą vilniečių anksčiau 
turėtas moto — lietuvi, nepa
miršk Vilniaus, o dabar — bu
dėkime Vilniaus sargyboje!.

Tad tos nuotaikos paveikyje, 
susirinkimą atidarė pirm. Pr. 
Aglinskas, kuris, pasveikinęs at
vykusius ir trumpu žodžiu api
būdinęs šio su.u rinkimo svarbą, 
pakvietė Julių Pakalką pirmi
ninkauti susirinkimui ir sekreto
riauji St. šukelienę. Perėmęs 
pirmininkavimą, padėkojo už pa
sitikėjimą ir prašė susirinkusius 
aktyviai dalyvauti iškeltų klau
simų aptarime.

Susirinkimo dienotvarkė pri
imta be pataisų. Mirusių narių 
prisiminimui ir jų pagerbimui, 
buvo padarytas vienos minutės 
tylos susikaupimas. Tuo pačiu 
apgailestauta šiais metais miru
sieji nariai: Jurgis Jakutis ir Al
bertas Puika. Naujais nariais įs
tojo: Petras Noreika, Pranas Jo
nelis ir Povilas'Talmutis, kurie 
nuoširdžiai buvo pasveikinti.

kas, suglaustai paminėdamas 
savo kadencijos metu padarytus 
darbus. Kasininkas V. Valka-j 
viekas davė smulkią kasos apy
skaitą — su likučiais iš anksty-j 
vesnių metų, kasoje šiai dienai j 
yra 1600 dolerių, kurie laikomu 
tapomoje kasoje, gi šie metai bu-' 
vo labai “liesi”, nes pajamų tu-į 
reta tik 600 doL, išlaidų — 814,43 
dol. Tad šių metų balansas iš- • 
vestas su nuostoliu, kurį reikėjo J 
padengti iš turėtų santaupų. Ži-! 
noma, po tokio pranešimo ploji
mų nebuvo, nes susirinkusių vei-; 
dai patįso... Reikia manyti, kad 
naujoji valdyba ras išeitį neda-Į 
tekjiui (išlyginti. Tenka paste/ yn, įį

— F»rd«vlm«{
2SAL ESTATE FOR SALI

žomi — PardaviMat 
REAL ESTATE FOR KALB

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Q URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKKJ1MAI3.

DKL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

.• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

3CV.il

ir susirinkimo proga dar renka
ma papildomai. Nusiskųsta, kad 
yra narių, kurie sunkiai moka 

j nario mokestį arba visai nema- 
i Ua, todėl pavesta vi-bai ‘imtis 
j reikiamų priemonių mokesčiui 
j išrinkti, kitaip.kol teks ištrauk- 
Į ti iš s-gos narių tarpo. Šiaip tcn- 
’ ka pasidžiaugti, kad dauguma 
j yra sąmoningi nariai ir geri lie- 
• tuviai patriotai, kurie žino, kad

Chicagos Parkų šakmatų var- j 
žyboms dalyviai bus pradėti re
gistruoti Daley Bicentennial 
Plaza, 337 E. Randolph Str. š- 
m. gegužės mėnesio 1 d. 11 vai. 
priešpiet. Varžovai bus suskirs
tyti į dvi grupes: a) jauniai ligi 
17 m. imtinai, ir b) turintieji 18 
metų ir daugiau. ,

Norintieji daugiau informaci
jų, prašomi skambinti Winton

. Aleksas Ambrose,

bėti, kad kontrolės komisija ne
padarė jokio pranešimo.

Nežiūrint į šių kalendorinių
metų biudžetinį deficitą, paskir-. numatytas vilniečiu susi- 
ta simbolinė parama spaudai — . . . ... ..
Draugui, Laisvajai Lietuvai, 
Nąujientoms ir Sandarai po 15
dol. iš ankstyvesnių santaupų.įr r- Ai-u,..,.;. , . - - vra būtinas visu nariu dalyva-ražus ir sektinas pavyzdys ki-1 ~
tiems.

Skyriaus valdyba palikta se
noji, tik vieton D. šukelio — iš-j 
rinktas Petras Noreika. Kontro
lės komisįjon išrinkti: Kęstutis 
Dirkis, Donatas Šukelis ir Pra
nė Pakalkienė. Spaudos reika
lams išrinktas čia rašantysis.

Lietuvos Atstovybės Rūmams 
Surinkta aukų virš 500 dolerių, 
kurie išsiųsti VKLs-gos vardu

tuvos, nes jos kaimynai bė jo
kių skrupulų to ir siekia. — Pra-

•j‘ II Pasaulio Lietuvių Dienų i eitą pirmadieni LeŠek Valensa 
pradėjo dirbti Dancigo laivų sta- 

linkimas aptarimui s-gos reika-' tybos ir taisymo dirbtuvėse. \a-

DANCIGAS. Lenkija.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butir medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė^ pastogė. Garažas. Artį mo
kyklų. Brighton Parke. S35 000. Ma
žas imokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd StJ
Tel.: 436-7878

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir* užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir s^žinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avg. 
Tel. 927-3559

i............... r ——.%
DĖMESIO

62-M METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie
Liability apdraudimas pensini** r

kams. Kreiptis: J
A. LAURAITIS >

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS % 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. '(Persiuntimūi~pridėti $1)’ 
Siųsti čekį:

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

.................. , , . U, — .Į . .......... , . » ■! .

lų. Svečių priėmimiui pavesta rū 
pintis skyriaus valdybai, todėl

yimas.
Išsisėmus dienotvarkei ir ne

besant klausimu, susirinkimas 
j buvo baigtas Lietuvos himnu. 
į,Kaip paprastai, susirinkusieji 
Į,prie kavos puoduko dalinosi sa
lsvo nuomonėmis, paliesdami šių 
,dienų.aktualius lietuviškus klau
psimus, ypač liečiančius Vilniaus 
krašto reikalus, įskaitant Gudi
joj — Baltarusijoj gyvenančius 
lietuvius. J. Tijūnus

ŠAKMATŲ TURNYRAS 
(VARŽYBOS)

lensa yra elektromechanikas, i 
Jis džiaugėsi, kad vėl buvo pri-1 
imtas dirbti laivu statybos dirb- | i tuvese. s

Valensa turėjo patikrinti svei
katą,. Jeigu ji būtų buvusi blo
ga, tai į Dancigo dirbtuves jc 
būtų nepriėmę.

Lenkų vyriausybė, norėdama 
parodyti savo pažangą, parodų , 
nuotraukas, kur rodoma, kaig 
Valensos sveikata tikrinama... 
kaip švirkštu jam įleidžiamas, 
vaistas ir pan. Tai yra bereika-, 
lingas pasirodymas apie Lenki
jos dirbtuvės. Galėjo apsieiti ir 
be fotografijų.

HELP WANTED — MALE-FEMALE 
Reikia Darbininkę ir Darbininkiy

$250.00 TO $500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fuBy guaranteed) 
working part or full time at home. 
Weekly paychecks mailed -directly 
to you from Home Office every 
Wednesday. Start immediately. No 
experience necessary. National ' 
company. Do your work right in 
the comfort and security of your . 
own home. Details and application 
mailed. Send your name and ad- 
dress to: AMFICO, Hiring Dept. 77, į 
1040 Lone Star Dr., New Braun
fels, TX. 78130.

Dengiame ir taisome visu 
šių Slogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdraustų 
f ARVYDAS KIELA 
,.z 6557 .S. Talman Avenue

/ ‘ Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-17L

W5CG<<<K<X

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA

Knyga 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 RASTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo aUiminimua.

Dr. A. Gugėti — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* h 
•usirūpinimg _ _____

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, «vei k a ta ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 
IX A. J. Gu«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

BMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

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

dedant JI persiuntimo išlaidom*.

*8.00

64.00
B5.00

82.00

ITW HALSTMD IT, CHICAGO, IE IMH

REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

j A. TV ERAS 
Laikrodžiai Ir braarenybia

Pardavimu ir Taisymai
W«ct r>th Mtm« 

T»l. REpuMle 7-1H1 {

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Deck y s 

Tel. 585-6624

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Lincija” 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 Sd. Campbell

Ave. Chicago. IL 60629.
______________________

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums gali datų 
adėd teisininko Prano ŠULC 
•aruošta — teisėjo Alphongf 
VELLS peržiūrėta, "Sūduvos’ 
įleista knyga su legališkomis 
ormomn

Knyga su formomis gauna. 
Naujienų administracijoj*

PAAIŠKINO

— Kodėl pirmųjų žmonių ap
gyventa vieta vadinama rojumi?

— Dėl to, kad tenai buvo tik

------•......................

Siuntiniai j Lietuvą
' ir kitus kraštus
P. NEDAS, 4059 Archer Avenoej
Chicago, 111. 60632. Tai. YA 7-59S0

. ■
> H Wl ■

- - •

š I M K U S

NotaryPublic
INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maphwood, Tel 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
^kvietimai, pildomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY
F. Za*»Ui Ateirf # ■ — 
UMįi W. Mth *L I 
Bv»r*. Park, III. i 
40642, . 424-U54 V™3

yaU Farm fu* Cavjr-?

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai ryto iki 6 vai vakaro.

šeštad.: nuo 8 vai. r. iki 12 vaL d.
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West fi3rd Street

Chicago, HL 60629 
---------- ---------------------------»

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLATHS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
I šeštadieniais pagal susitarimą.

6406 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR Kk 
TUS PARAGINK SKAITYTI

Naujienas, Chicago, 8, DI. Wednesday, Apeil 27, 1983


