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ŠVEDAI ITEIKE KREMLIUI PROTESTOt

KETURI VYSKUPAI RUOŠĖ DIRVĄ 
P0PIEŽIAUS-MASKV0S SUTARČIAI

VYSKUPAI JAU GRĮŽO Į PAVERGTĄ LIETUVĄ, 
JIE TIKISI IŠLAISVINTI VYSK. STEPONAVIČIŲ

VATIKANAS. — Keturi pa- siškius, vyskupą Julijoną Stepo- 
vergtos Lietuvos vyskupai, pries 
dvi savaites atskridę į Roma, 
pasimatė su popiežiumi Jonu 
Paulium Il-uoju, jam išpasakojo 
Sovietų pavergtoje Lietuvoje su
sidariusia padėtį ir grįžo į pa
vergtą Lietuvą.

Į Vatikaną, buvo atskridęs 
Panevėžio vyskupas Romualdas 
Kriščiūnas, Kaišiadorių vyškur 
pas Vincentas Sladkevičius, Tel
šių bei Klaipėdos vyskupas An
tanas Vaičius ir Kauno vysku
pas dekanas Liudas Pavilonis.

Atvykusieji- vx^kupai turėjo: 
progos- išsikalbėti su popiežium 
ir išvažiavo srr viltimi, kad bus 
paruoštas susi tarimas tarp: 
Maskvos ir popiežiaus dėl visas'1 
eilės pavergta Lietuva liečian
čių; reikalų/ ' ’ / •

Atvykusiem s vyskupams la-: 
biausiai rūpėjo Vįlrttaiif^'vyskii:-3 -60 - Ynilijionų dolerių Salvadoro 
po’Julijono Steponavičiaus likiį 
mas. Prieš* 22 metus-jis Buvo so-, 
imtas ir išsiųstas į Sovietų Są
jungoj eesantį gimtinį jo kaimą. 
Sovietų valdžia neleidžia jam 
kojos įžengti įWiĮni,ų. . ~

Grįžusięp Mūri viltį,
kad popiežius'. šiitikty/Į vyskupo 
S tęponavičiaus •neįkallŲ’padaryti 
nuolaidą* ’ 'ok^ąntui/? ĮI^opi^žiųs 
nori ‘ pa gėriri ti vysk? Steponavi
čiaus padėtį. Jis sutiktų, jeigu 
vysk. Steonavičiui būtų duotos 
kitos pareigos < dabartinėje Lie
tuvos bažnyčioje. -Popiežius šį/ 
tiktų p’alikti-vysk;,-'Steponavičių’nuversti dabartinę Salvadoro dėjo apie bet kokius Hitlerio už- 
be vyskupijos, Jeigū Sovietų vai'-’’™"’’'””0'^''“ - ' ------
džia"griežtai.ųžšispirlų, ir sutik
tų paskirti kitą vyskupą ar net 
arkivyskupą Vilniaus vyskupijai.1 
Bet' popiežius negali leisti, kad. 
vyskupas Steponavičius būtų 
paliktas visai be. jokių pareigų.

Tvirtinama, kad popiežius, Shultz skrenda į -Laba^ 
keldamas pasidarbavusius dva- lauš pasuks į Izraelį.

navičių pakėlė į kardinolus, bet 
visa tai oficialiai nepaskelbta. 
Yra pagrindo manyti, kad So
vietų policija jį tada dar labiau 
persekiotų, negu kad persekioja 
dabar.

Atvykusieji vyskupai įtikinėjo 
popiežių, kad sutartis tarp Vati-, 
kano ir Sovietų vyriausybės! 
būtų naudinga Romos katalikų 
bažnyčiai, gal rusai respektuotų . 
tikinčiuosius ir jų dvasiškius.

SKIRS DEMOKRATĄ AMBA
SADORIUM SALVADORE

WASHINGTON, DC. — pre- } 
zidentas Reaganas trečiadienio i 
vakare pasakė kalbą apie padėtį j 
.Centro Amerikoje. Ten didžiau
sio susirūpinimo kelia padėtis 
Salvadore.

Prezidentas Reaganas prašė
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FHfUPPI«S vande- 
vietoje

pašau-

Tailando prezidentas, pražaidęs kraštą ketverius metus, antradienį pa
reiškė, kad jis nekandida^uoja prezidento pareigoms. Jam įgriso mūš ai 
Kambodijos pasienyje. IFiKpinuose įvykusioje nelaimėje žuvo trylika 

aukso kasėjų |r 7(1 m išlipo iš šachtos.

vyriausybei.bet Koitgrę-^ 
r šaš apkarpė prašomą sumą. Pa-1
liko liktai -$30 milijonų. Visa tai 1 
padarė demokratai.

, Užtat . prezidentas nutarė _pa-! 
skirti ^^raąk^ata sen. Richard ; 
Stoneg^fą^i^£^ažinlų s^^adė-]■ 
tiinr jaS^gsįĖ^T
kratar- radą^fėa^jp apkarpyti — Septyniasdešimt vienų metų 
Salvadbrui-šeriamas sumas-, tai vokietis advokatas H. Plicker 
tegu jų.atstovas-ten važiuoja ir 1912 ir 1913 metais kasdien su- 
aiškinasi Salvadoro vyriausybei... sitikdavo su Adolfu Hitleriu, 

i’,; -- " \ ----- ; j kad kartu pietaudami galėti; •
— Salvadore ytra 4,900 įsibro- užrašyti jo pastabas ir paruošti, 

vėlių iš Nikaraguos, norinčių laiškus, bet niekad nieko negit-

ŽINOVAT TVIRTINA,^WlITLERIS - '
MOKIŲ UŽRAŠŲ NEVEDĘS

ADVOKATAS HENRY PLICKER KASDIEN SUSITIKDAVO 
^-ęgšg^ĮTLERIU, BET JC>KIŲ UŽRAŠŲ NEMATĖ 
TIfAMBITIGAS. V. Vokietija, bai plonytėmis riekutėmis ir no

ri parduoti katę maiše, šių pa-;' 
stabų užteko, kad NYT negautų 4 
teisės spausdinti tariamus Hit- 
lierio užrašų sąsiuvinius.

ROMA, Italija. — Praeitais 
metais rugsėjo mėnesį Palermo 
centre buvo nušautas karabinię-^ 
riu generolas Carlo dalia Clne-;. 
sa, nušauta jo žmona ir keturi; 
policininkai, jį lydėję namo. Vi-.’ 
siems buvo aišku, ..kad jis žuvo 
nuo mafijos kulkos. Jis buvo nu
siųstas Į Siciliją mafijai suvąl--

Stern norėjo gauti ^100.000. dyti, b.t paaiškėjo, kad mafija

vyriausybę rašus arba sąsiuvinius.
Be to, adv. Plicker turėjo 

‘ — Sekr. Šhultz-4 valandas la- progos prieiti prie visų Hitlerio 
rėsi su Egiptu prezidentu IIosn: ( dokumentų, bet niekad niekur 
Mubaraku laikos reikalais.

— Iš Egipto sekretorius
>• o

neužtikęs jokių užrašų sąsiuvi
nių. Jis yra įsitikinęs, kad visa 

G.. ta užrašų istorija yra gryniau- 
vė- sias išmistas pasipinigauti.

Popiežius Jonas Paulius II-sis ilgai .osfc su atvy
kusiais keturiais vyskupai^ kurie jam patarė pasirašyti 

sutartį su Sovietų valrfžia. Vyskupai mano, kad 
sutartis padės vystamu J. Steponavičiui.

tai re
bus 30

norėjo

tuo tarpu NYT atstovai, perskaL 
tę pirmą rašinį Stern puslapiuo
se, nebūtų siūlę daugiau 30,000 
dolerių.

Amerikoj teisę spausdinti Uit-, 
lerio užrašus gavo Newsweek 
žurnalas, bet niekas nežino, kiek 
šio žurnalo administracija suti
ko mokėti Stern redakcijai. 
Pastaroji turi mokėti užrašų sa
vininkui. gyvenančiam komunis
tų kontroliuojamoje Vokietijoje.

Tuos užrašus, po vieno bom
bardavimo, Berlyne rado vienas 
vokiečių karys. Jis pasiėmė 60 

namo, 
dabar 

mekle-

sąsiuvinių 
40 metų 
pardavęs 
riams.

ir parsinešė 
juos slėpęs, o 

juos Stern

IZRAELIS VEŽA KOLO
NISTUS NAMO

pasiskubino, jį nušovė. . , :

Šio įvykio tyrinėjimas ėjo-iš; 
vienos Įstaigos į antrą, kol pš-' 

’ s’ekė aukščiausią teismą. lie
sini t teisėjų ryžosi nuvykti į Si-; 
ciliją. Napoli ir kitas vietas, kad 
ištirtų, kas daryti mafijai su
valdyti.

Vienas teisėjas atėjo į teismą. 
Jis norėjo sekti, ka’p Sicilijoj 
nagrinėjamos bylos. Prasėdėjo 
visa diena ir nieko baisaus teis- K *.
me nepastebėjo. Kai atėjo ant
rą dieną, lai nerado savo togos. 
Jis teisme sėdėjo b. togos, 
valandos ji sudegė teismo 
telėje. IŠ keturių kampų 
žvakės, o toga liepsnojo.

ŠVEDŲ VYRIAUSYBĖ ATŠAUKĖ 
SAVO ATSTOVĄ IŠ MASKVOS

ATEITYJE ŠVEDAI SPROGDINS KIEKVIENĄ NARLAIVĮ, 
ĮPLAUKUSĮ Į TERITORIALIN1US ŠVEDŲ VANDENIS

STOCKHOLM AS, Švedija. — 
Švedų vyriausybė antradienį 
įteikė Sovietų Sąjungos vyriau
sybei labai griežtu notą, liepian
čią laikytis susitarimų ir ne
siųsti savo narlaivius į teritoria- 
linius Švedijos vandenis. Jeigu

, Sovietų valdžia, laužydama su
sitarimą, pakartotinai pasiųstų 
savo narlaivius į švedų 
nis, tai švedai juos 
sprogdintų.

Praeitais metais visas
lis juokėsi iš švedų, kai Sovietų 
karo’ laivai buvo įplaukę į svar
biausią švedų laivyno bazę 
Karlskroną ir prie Stockholmo 
įplaukos salų, švedai žinojo, 
kad Sovietų n'arliaivai buvo šve
dų vandenyse, bet jiems nepa- 
vvko tu narlaivių sulaikyti. So-

•* ..J

vietų karo laivai paleido kelias- 
gylio bombas, kad pagąsdintų 
švedus ir priverstų j uos-’ iškilti.’ 
į paviršių, bet švedai. neleido 
bombų an f Sovietų i ;nartaivių. 
Ateityje sVedai taip nesielgs. Jie 
išsprogdins į švtdų vandenis at
plaukusius Sovietų narlaivius. •

Nota Sovietu vvriausvfoei pa-’ 
ršjrašė pats^premjeras Olbf Pal ; 
mg. Tuo ipąKu metu jis atšaukei 
švedų alš^pya Carl de *Geer iš 
MaskvoSįgRol Maskvos vyriau-, 
sybė neĮ^iaiškins dėl veikiant 
ėjos sutarties laužymų, tai šve-- 
dai nemžtjŲ; reikalo Įęn ■ laikytį, 
savo atsfdvo. • z./,

švedų t^iyynO ' vądpyybė nu
statė, kailHpraęttais’-matais So
vietų kar‘6 -laivai buvo. įplaukę į 

. teritoriaKiMiis vandenis’ ir 1982 
metų spalio mėnesį bandė įsi-- 
veržti į Stockholmo įlankos sa
lyno strategines vielas. Sovietų 
karo laivai nepajėgė įsiveržti į 
laivyno bazę, nes švedai buvo 
nuleidę pliesinius laidus, sustab
džiusius bet kokį nariai vi. šve
dai žinojo, kad Sovietų narlai-

viai n .pralindo į karo laivų uos
tą, bet Scv’etų nailaiviai neiš
kilo.

Piaėjus kuriam laikui, Sovie
tų valdžia paskelbė, kad jokių 
Sovietų narlaivių nebuvo ir 
nėra švedu vandenyse.

švedu narai nusileido i Stock
holmo vandenų dugną ir nusta
tė, kad Sovietu vvriausvbė buvo 
pasistačiusi mažus narlaivius. 
Jie paliko pėdsakus jūros dug
ne. Jie vėliau pakilo, prisijun
gė prie tarptautiniuose vande
nyse laukusiu dideliu karo laivu 
ir buvo nuvilkti i Sovietų uos
tus. švedų narai padarė Sovietų 
narlaivių paliktų įspaudų foto 
nuotraukas ir dar surinko kitus 
duomenis.

ĄFGANISTANO KOMUNISTAI 
PALEIS MOTERIS

KABULAS, Afganistanas. — 
Rusų primestas Afgan:stanu 
komimisfipt’ s '“VĄ'riauSybės. p-e- 
zidentas pranešė, kad jis paleis 
iš kalėjimo visas ten laikomas 
moteris.
■ Prezidentas Babrakas Karma 
Jis pareiškė, kad šiomis dieno 
mis jau susis penkeri metai ijc 
/vadovaujamos vyriausybės įsi
kūrimo, todėl atėjo laikas k: 
nors gero padaryti.

Dabartiniu metu Afganistane 
kalėjimuose yra 190,900 žmo 
nių. Dauguma sėdi už mažu 
nusikaltimus ir tie nusikaltimą 
yra pr’eš dabartinę vyriausybe 
Kaliniu skaičius kasdien auga 
jau neturi kur suimtųjų dėti 
Prezidentas skelbia amnestije 
visoms kalėjimuose esančiom 
moterims.

Tokią amnestiją jam patar 
rusai. Kabulo srityje eina kovo 
tarp afganistan’eč’ų ir Soviet 
karių. ?4aištininkai valdžios ai 
stovų neiškidžia iš miesto. '

Britų istorikas Allan Bullock, 
daug rašęs’apie nacius, pataria 
neskubėti, nes jam visi užrašai 
atrodo įtartini.

Stem leidėjai nori 
pasipinigauti

- Vokiečių žurnalo Stern leidė
jai pradžioje paskelbė, kad bus 
apie 60 straipsnių, kai Hitlerio 
užrašai bus paruošti spaudai. 
Pradžioje minėjo, kad tų užrašų 
tąsa eis keturis metus. Bet kai 
išėjo pirmas straipsnis, 
daktorius pastebėjo, kad 
tokių rašinių.

Daugelis amerikiečių
gauti teisę spausdinti. Pirmiau
sia Stern pasiūlė New York 
Times, kad išsiverstų ir spaus
dintų scrijom's, bet N.Y.T. at
stovas panoro rankr.’štį pama
tyti. Stem pranešė, kad viso

< rankraščio negali duoti, nes 
Stern turi teisę pirmiausia 
spausdinti Hitlerio užrašus. New 
York Times galėtų gauti tiktai 
po to, kai pasirodys Stem savąi- 
tiniame žurnale. S'ern nesusita
rė ir dėl pinigų. NYT nenorėjo 
mokėti tokios didelės sumos. 
Stern davė NYT 15 minutes nu
spręsti — moka prašomą sumą, 
ar ne. NYT atstovas pasakė, kad 
Stem džiovintą dešrą piauna la- ‘

JERUZALĖ. — Izraelis išvežė 
tūkstančius jaunų vyrų ir mo
terų j dešinįjį Jordano upės 
krantą. Ten statė jiems palapi
nes ir suteikė sąlygas žemei 
dirbti. Jaunos Izraelio poros 
gaudavo tiktai dirvonuojančius 
laukus. Ten Beginąs išvežė ir 
tuos kolonistus, kuriuos turėjo 
išsivežti iš S na jau s pajūrio ža 
lumynų.

šiandien visi izraelitai žino, 
kad jiems teks trauktis iš Jor
dano žemių. Jie stengiasi viską 
atidėti, nes nėra jėgos, kuri ga
lėtų juos apginti. Jordanijos ka
ralius nenori palestiniečių, b£t 
jis nenori ir izraelitų. Beginąs 
su šaronu ten juos įkurdino. 
Šarono Jeruzalėje nesimato. Jis 
tvirtina, kad jam buvo reikalin
gos atostogos.

o uz 
aikš- 
degė

Nikaragvoj yra 7,<!00 maiš
tininkų, pasiryžusių nuversti 
dabartinę komunistuojančią vy
riausybę.

— Popiežius Jonas Paulius II 
išklausė atvykusių lietuvių vys
kupų. davė jiems vilties, bet j’s 
neprižadėjo susitarti su Sovietų 
valdžia.

KALENDORfiLIS

Balandžio 28: Povilas nu< 
Kryž., Valerija, Rimgaila, Jau 
nilė, 'Vytolis, Kantenis.

Saulė teka 5:52. leidžiasi 7:45.
Oras šiltas, gali palyti.

Visoj pietų Italijoj, pradedant Napobu ir baigiant 
Sicilija, siaučia galinga Mafijos organizacija.



KARINE TARNYBA BOLšEVIKMETY

jaunesnysis 
miesto arte-

užsiregistra-

na It dviem mažais vaikais, visus 
besinešančius ryšuliaa, susodino 
į sunkvežimį ir nuvažiavo.

Apsirengiau ir išėjęs sužino
jau, kad yra vykdomi masiniai 
išvežimai. Ėjau į Šiaulių miesto 
geležinkelio stotį, tačiau ten ne- 
leido,.įeiti. Stotus pastato gale, 
už tvoros stovėjo rusų kareiviai. 
Toliau ant geležinkelo bėgių 
įtovėjo gyvuliniai vagonai, pil
nai prigrūsti žmonių — vyrų, 
moterų ir mažų vaikų. Pro va
gonų mažus langelius vyrai ir 
moterys prašė vandens, sakė sa
vo pavardes, prašydami pagel
bėti'jiems susižinoti su artimai- 
įais, kol dar nė“? vežami, pasi
matyti su jais.

Mes, keli jauni vyrai, perli
pom p .r tvorą ir artinomės prie 
vagonų, tačiau rusų kareiviai ne- 
’eido prieiti. Kitoj geležinkelio 
•pervažos purėj, sunkvežimiais 
atvežti tremtiniai buvo vedami 
i gyvulinius vagonus ir uždaro
mi. Rusų sargybiniai ėmė piktai 
grasinti: kas artinsis prie vago
nų, bus patalpinti į juos ir iš
vežti. Grįžę per tvorą į gatvę, 
dar kurį laiką stebėjom tą šiur
pą keliantį vaizdą.

1941 m. birželio 22 d. ankstų 
rylą, vos švintant, visi buvome 
pažadinti aukštai skraidančių 
lėktuvų ir kulkosvaidžių šaudy
mo. Po pusryčių išėjau į miestą. 
;š |drmųjų sutiktų praeivių su- 
.inojau. esą girdėję iš rasų apie 
vykdomus oro manevrus. Ta
čiau iš kitų jau sužinojau, kad 
girdėję per rad ją žinią, jog pra
sidėjo rusų vokiečių karas. Dar 
.toliau eidamas gatve, 
garsiakalbio -rėkantį pranešimą, 
kad fašistai vokiečiai užpuolė 
ir pradėjo karą.

Tuoj grįžau namo ir per savo 
radiją girdime pranešimą: vo
kiečių kariuomenė visu frontu 
peržengė Lietuvos sieną, o rusų- 
bolševikų kariuomenės daliniai 
pakr'kę traukiasi. Lietuvos po
grindis organizuoją apsaugos

(Tesinys) r*
Išlipau Šiaulių miesto stotyje, 

manvdamas, kad namiškiams 
bus netikėt urnas, man sugrįžus 
iš kariuomenės. Jaučiausi lai
mingas ir net džiaugsmingai nu- 
si ce.ęs. nes tikėjausi kurį laiką 
g-.e. ». pji sė.i. o’- liAi’ai, manti 
sugrizmias bu\o mano namiš
kiam aide ‘,;i:gmsna. Ji: nie
ko ari- tai nebuvo girdėję. Ta
i' au, didelio džiaugsmo namuo- 
s ,k m.o. Nors misų namas ne
ini.-v i iic-i-na.izuotas, nes trūko 
kc ŽA.id; a.i»i ų metrų, bet 
mūsų uuvaava* įmonė buvo na 
c i.na.izuoia. Mano tėvas gavo 
darbą artelėje, švarių baltinių 
išvežiotųjų. Mano 
brolis dirbo Šiaulių 
Įėję, kitoj s vietoje.

Sekančia diena 4. €
vau nurodytoj įstaigoj ir prida
riau savo karišką uniformą. 
Praėjo kelios dienos, o aš vis 
nesilariau su namiškiais, kaip ir 
kur toje naujoje santvarkoje tu
rėčiau įsidarbinti. Norėjau bent 
pora savaičių paatostogauti. Na
miškiai rūpinosi savais reikalais 
ir manęs neklausinėjo ir nieko 
nesakė, kad aš nerūpestingai lei
dau sau laiką — atostogavau.

Mūsų nuosavas įgyvenamasis 
namas buvo statytas iš rąstų, 
dviejų aukštų, apmuštas lentom, 
dažytas. Namą per vidurį skyrė 
koridorius į dvi dalis, iš jo ėjo 
laiptais į antrą aukštą. Kiekvię 
nąme aukšte buvo po du butus. 
Pirmame aukšte, vienoj pusėj 
koridoriaus gvvenome mes,, o 
kitoj — mokytojas sušeima.

19iy_ m. birželio mėnesį, iš 
liktos į 11-tą. anksti rytą, dai 
miegojau savo kambaryje, kai. 
buvau pažadintas smarkaus bil . 
(jesio į mokytojo buto duris. Pa- 
k'H‘s & lovos pažvelgiau pro 
langą. Prie lango stovėjo rusų 
kareivis, atkišęs šautuvą. To
liau, gatvėje prie šaligatvio sto
vėjo sunkvežimis. Po’ trumpo 
įuko, lųačįau ka'p mūsų naine .l purius, sudaroma Lietuvos -vyf; 
gyvenantį mokytoją su jo žmc- riausybė. Pirmą kartą po bolše

-

Xiagara laukia turistu

vikmęčio radijo bangomis ore 
skamba Li;elųvos himnas.

Sekačią dieną, už Šiaulių mies
to, kitoje ežero pusėje, vokiečių 
bombonešis numetė keletą bom
bų į laukus, kurios gąsdinančiai 
Įspėjo apie, artėjantį frontą. Vil
niaus gatve greitai pravažiavo 
vakarų kryptimi rusų kareivių 
vairuojami sunkvežimiai. Kai 
kuriuose jų stovėjo stati iškei-

CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBOS 
METINĖ KONFERENCIJA

1983 m. balandžio 24 d. 2 vai. 
popiet, Liet. Tautiniuose namuo
se pirm. V. Samaška pradėjo 
susirinkimą. Į garbės prezidiu
mą pakvietė: T. Blinsriubą, dr. 
VI. Šimaitį, inž. G. Lazauską, 
teisininką M. Pranevičių, ir sek
retoriumi — teis. St. Manką.

Generalinė konsule J. Dauž-
. . . vardienė sveikino raštu ir linkė-pavojui. * . .• jo sčKničs
Iš jaunimo sužinojau, kad AJTo valdvbos vardu 

Aušros alėjoje, Mokytojų semi- ^ražiai ,pasveikino ilgame, 
prijoję, šalia Zubovo parko, tis- A£To darbuotojas T. Blinst- 
rūsyje yra- įsteigta pogrindžio 
būsfuė. Erdviame rūsyje, kuris 
susidėjo iš keleto patalpų, radau 
didoką būrį, moksleivių ir gim
nazistų amžiaus jaunimo. Gink
luoti* įvairiais ginklais, 'senais 
šautuvais ir pistoletais, maži

girdėjau tais i viršų šautuvais jauni žydų
do, pasiruošę oriniam

1U

rūbas; prašė ir ateityje remti 
ALTo darbus, o ne Liet. B-nės 
pasimetimą.

ALTo Chicagos skyriaus pir- 
miųnkas V. Sajnąšką padarė iš
samų veiklos pranešimą ir pra
nešė apie Vasario 16-osios mi
nėjimą, kurio metu surinkta 
£7.204.

V. Stanaitis patiekė kasos apy-'

tia< ,r» mad*

donds haw been helping to make 
dreamn come true for year*.

X?wt Bond* mature in lees than 
<ix yean. That mean » your dream* 
*b oocM true faster than ever before.

You can tx>v atarė* in your parti
cular aream by joining tb« Payroll 
3*nxuo Flan where you worn, or the 
AwWi-e-Moctn plan Where ym; tank.

mbsrs yov know rt, your Ans*jnca®

buvo

j. KELIUOTIS

Iš AUTOBUSO ZARASAI-KAUNAS
| Keli dienoraščio puslapiai (1938) čhi debesimi hr degančia saule, 
] Žurnalistas J- Keliuotis mirė 
1 pavergtoje Lietuvoje š. m. kovo

25 d. Čia spausdiname jo min
tis, pareikštas prieš 45 metus.

Jau aš Kaune! Susijaudinęs 
j vaikščiojau po savąjį kambarį.

Pro atvirą langą girdžiu Laisvės 
alėjos triukšmą. Bet jau nema
tau nei žvaigždžių, nei ežero, nei 
susimąsčiusių pušų. Kyšo aky
se vien niūros ir nuobodžios mū
ro sienos, pro kurias neprasi
skverbia joks grožio spindulys. 
Koks kontrastas su praeita nak
timi! Tada buvau ramūs ir lai
mingas, o dabar nervai negali 
nurimti nuo dieną patirtų įspū
džių ir išgirstų nuomonių. Tada 
svajojau ir džiaugiaus visur ma
tomu grožiu, o dabar kenčiu bias 
kąus ir ryžtuos sunkioms ko-' 
vans. Tenai visa aplinka buvo 
miela, skatinanti prie džiaugs
mo ir svajojimo, o čia tik gir
džiu įkyrų bildesį, matau kovos 
įrankius, jaučiu atliktinų užda
vinių sunkumą. - Kita aplinka, 
kitokia nuotaika, kitas gyveni
mas!

Prisimena visa šios dienos ke
lionė. ~Ryte atsikeliu kupinas jė
gų. Visose gyslose juntu gyvy
bės plazdėjimą. Širdy — pilnat
vė ir džiaugsmas. Dega akys.

gįedančtu paukščiu ir bėginan
čiu žvėrimi; laimėjęs visų sa-

skaitą. Iš viso pajamų
$17,376.86, išlaidų $13.710.89. į Skubu į ežerą paskutinį kartą 
Centro valdybos kasininkui M. j jame nusimaudyti. Vėsios ban- 
Ih-anevičiui- susirinkimo metu; gos pažadina visas kūno jėgas. 
Įteiktas $9,000 čekis. Įteikimo* Juntu jų antplūdį. Tikiu savy 

tm įs dangų ir žemę. Rodos, ma-metu padaryta nuotrauka.
Balandžio 15 d. kasos saidoj nyje susitvenkė augalija ir gy- 

$492.34.Suprantama, pinigai} vulija, žmonija ir dvasių pasau-
lis. Jaučiuos esąs lekiančia ban

da žole, plaukiau.
laikomi banke.

Revizijos komisijos praneši- ga ir žali: 
mą padarė A. Gabalis. Kadangi 
atskaitomybė vedama tvarkin-į <^3^ pimi. K 
gąi, prašė susirinkimo dalyvius! išrink ta-h-Revizijos
apyskaitą tvirtinti. komisija.

Diskusijų dėl pranešimų irs 
veiklos kaip ir nebuvo. Regist-. 
racijos komisija pranešė, kad pasisakoma aklualia;s khasl. 
dalyvavo atstovu su svečiais;
įyiiš 60 asmenų.. z, !ž . . . 4 į

Nbminacijds- kdfnišijos pirm, 
agi-. Ig. 1 Andrašiunas patiekė 
naujos valdybos sąstatą, kuri! 
bus paskelbta per bįuįetenį! 
spaudoje. Prisimenu, kad nau-.

Agr. Ig. Andrašiunas per
skaitė ir rezoliucijas, kuriose

niais.

.Ir. V. Dargis.
Z. J uškevk-ienė, būdama Ci

cero skyriaus narė, labai atkak
liai reikalavo; kad ALTas sku
biai imtųsi iniciatyvos sušaukti- 
visų poltmių ir kultūrinių orga-

žmogaus laimė, vienintelės tyro 
džiaugsmo valandos, tokios kie
tos ir tokios jam brangios. Ąk, 
kad tai amžinai tęstųsi! Bet greit 
griūva laimėtoji pusiausvyra. 
Pasigirsta disonansų garsai. 
Dingsta harmonija ir prieš mane 
atsiveria pilna prarajų tikrovė, 
kuri nežada nei ramybės, ne: 
poilsio, nei pastovios laimės.

Laikrodis primena išvažiavi
mo laiką. Susikraunu daiktus, 
atsilyginu, ir išvykstu į autobusų 
stotį. Užimu prie lango vie
tą, kad geriau matyčiau prava
žiuojamas apylinkes, kad sielą 
praturtinčiau įdomios gamtos 
vaizdais. Žmonių prisipildo pil
nas autobusas: yra žydą, mote
rų, viena studentė, linksmas šo
feris... Vieni garsiai kalbasi. Ki
ti tyli — neturi pažįstamų. Au
tobusas rieda plačiu vieškeliu, 
palikdamas ežerus, kalvas, išsi- 
draikusius medžius, neturtingus 
laukus. Prie trobų matyti vai
kai, laukuose triūsia darbinin
kai, miške pasirodo su uogomis 
keliaujanti moteriškė. Prabėga 
kaimai su šiaudiniais stogais ir 
miesteliai su bažnyčios bokštais. 
Žydinti ir vargstaųti Lietuva!

Liūdesys vis giliau skverbiasi 
sielon. Gaila skirtis su šiuo ne
paprastuoju grožiu. Skaudu 
grįžti prie senų rūggĮSįų, nors 
suteiktos jėgos .rČrkalauja jau 
darbo ir koyęė?' Netikėtai pama
tau vieną sėdintį man pažįsta
mą aukštą valdin^t^^ pasvei
kinu jį. Prisėdu šaliįt- jozTžanau, 
kad kalbantis nebu^ taijT iiuobo- 
du važiuoti. Pajūri t J ■ -širdy ir 
žmonių ilgesį, norą dalintis sa
vo mintimis ir jausmais. Valdi
ninkas šį-mano gestą priima ma
loniai. Jo rimtas veidas draugiš
kai nusišypso. Matyti, ir jis 
džiaugiasi^ kad neteks vienam 
būti visu kelionės metu. Iki šiol 
tarp mudviejų jokio nesusiprati
mo nėra buvę, .ir kalba laisvai ir 
draugiškai užsimezga. Užkliu- 

.dom politines aktualijas. Vienas 
antram primenam žinomus da
lykus. Dėl vieno kito mažmo- 

. žio skirtingai pasisakom. Bet 
ginčai švelnūs, atsargūs ir drau- 
.giškps formos. Prieiname prie 
mūsų vidaus gyvenime. Jis stem, 
giasi jį vertinti optimistiškai. Aš 
jį imu aštriau kritikuoti: jis ieš
ko pateisinimų. Bet jie manęs 
neįz.kiną, o tik sukelia visą ne
pasitenkinimų audrą. Aš aukšta
jam valdininkui tiesiai pasakau, 
kad gyvename dekadanso laiko
tarpį,. kad visur jaučiamas su
smukimas, nuovargis, nusivyli
mas ir netikėjimas šviesesne 
ateitimi, kad šios inteligentu kar 
tos yra apvylusios tautą, ją iš
davusius, jai neduodančios tikrų 
laimėjimų, o tik parazitiškai ją 
eksploatuojančios^.

(Bus daugiau)

! nizacijų susirinkimą ir griežtai- 
j pasisakytų prieš Liet. Bendruo- 
| menės užmojus kalbėti visų lie--.
■ tuvių vardu ir eiti prie aukš- 
t čiausių institucijų — VLIKo ir. 
j ALTo likvidavimo.

Šiai minčiai pritarė T. Blinst-. 
rūbas ir inž. G. Lazauskas.

Susirinkimas baigtas Tautos; 
padarė foto-

metis vaikinąs. Paėmiau iš jo į 
vieną šautuvą, visą storai vaze-l 
'inu įleptą ir impregnuotu po-, 
vieriumi apvyniotą. Tai buvot 
naujutelaitis vokiškas mauze-Į 
r:s, kiek trumpesnis už pėstinin-! 
<ų šautuvą, pritaikytas kavale
rijai.

i
Mano levas, pamatęs gražų i himnu. C. Genutis 

rinktą ir taip gerai įteptą, sako: nuotrauką.
‘Būtų gaila atiduoti vokic-i 
čiams”. Jis sukalė iš lentų dėže ' 
ir malkų sandėlyje užkasė po 
malkomis, sakydamas: “Gal bus Į 
kada kam naudingas”.

Po trejetos dienų, popiečio 
metu, nuėjau Į Aušros alėją, į 
Mokytojų seminarijos rūsį.. Bu
vo laukiama įžengiant vokiečių 
kariuomenės dalinių. Neužilgo! 
pasirodė pirmieji vokiečių oku
pacinės kariuomenės daliniai. 1 
žygmojantieji taukinėje rikuio-1 
teje Aušros alėja.

būreliai vieni ateidavo, kiti kur 
lai išeidavo. Visi, apimti did bo 
entuziazmo. Viduje buvę aiški- 

. uosi, apžiūrėjo turimus ginklus, 
' tačiau labai neatsargiai. Priėjęs 
prie vieno būrelyje stovinčio ta- 

! riau įspėdamas: “Užtaisydami 
s r ištaisydami ginklą, laikykite 
iį stačiai į viršų, į lubas”. Į ki
tus čia stovinčius atsukę nelai- 

į kykite, būkite atsargūs, nes ir 
neužlaisytas-luščias ginklas kar- 

'! tais iššauna”. Jaunuoliai mano 
■ ispėj:mą mandagiai išklausė ir, 
šaukiami, nuėjo į kitą rūsio pa-

• talpą. Ten keli vyresnio am-
• žiaus vyrai jiems kažką aiškino
ir įsakinėjo. Būdamas nepa įs-Į 
tarnas, jaučiausi nereikalingas Į 
besąs. Išėjau iš rūsio kartu su į 
jaunuolių būriu, kur's kažkur i 
gatve greit nubėgo.

Pasukau per Zubovo parką !
Gubcrn:jcs laukų pusėn, ėjau be 
jokio tikslo. Perėjęs Topolių gat- 

’iau taku per pievą ir sv
ariną vyrų, kuris nešėsi i 
; įsuk a Iga rvšu’.į. Pra- 
s .jis staptelėjo ir sal o: [ 

"Ar nori?" Imk iš manęs vieną 
šautuvą š tų Irijų. Man toliau i 

i nešti yra per sunku”. “Kur tu . 
. tufts šautuvus gavai?", kiaušio ;

jo. ‘ Nvšuosiu iš Gubernijos ka- ; 
riuominės sandėlio, -n«s—prie I 
sandėlio nėra jokios rūsy, w- praeidamas pro šalį.
gyle's. Daug kas ten etna, ima mums stov'ntiems pasakė: “Jau 
ir nešasi, sandėlis atdaras ir ne- i laikas iškelti musų trispalvę vė- 
saugomas", paaiškino man ne- liavą”. 
pažįstamasis, gal aštuoniolik-

Vadovaujant J.
‘ i buvome pavaišinti 

t tais skanėsiais.
i Susirinkimo metu surinkta 
’ virš 400 dol. aukų.
■ Kadangi nebuvo sudarytas 
spaudos stalas, tai aš apibend
rintai paminėjau suvažiavimą.

Jąsiūnienei, 
kavute ir ki-

•OME CHICAGO MOTOQ CLUB OH

WttSSMW DHMN&
Visi gyventojai pasil ko juos 

rl džiausiu džiaugsmu, nes nuo 
birželio 13 d., ištrėmimų pra
džios, iki 22 d., rusai bolševikai į 
v.žė gyvuTniuuse vagonuose 
žmones dieną ir naktį. Išvėžticji i 
tremtiniai tolyn, j Kusi jos gilu
mą. buvo pasmerkti hadui, te
rorui ir mirčiai.

Mokytojų senūnarįjos.sargas.
visiems!

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight.

'Cihelps retire yjwrAyMemk own natūra 
rh'jfcnyAtniigtM Genii)’■Dependably Try it tonight 
You'i| like the relief ip the morning. 
Cb»Kohted or pills. Ex-1 ax is 
“The Overnight Wonder

Ube} *ad taUa*. . 
dimions

FOU.QWVK?

(Iš Kario)



Po neilgų atostogų Orlande, sėdėti su nepažįstamais. Sėdė- 
, jpme astuoni. Prie mūsų stalo 

jau antra Paso$no P°r4 čikagiškių. Šalia 
a . . i sėdinčiai ’ ooni.A. prisipažinaumetų bu-r ~ . . _. .- * esąs detroitieas. Pasirodė, n n 1 * .

i mokii\os< Ann Arbor ir pažino- 
i jO dri Žemaičio' dukrą, kaip Ii 

gonį globojo. Užsimezgė kalba. 
Paaiškėjo, kad jos vyras dakta 
ras, pažįstąs lietuvius, yra ap
lankęs net lietuvių operą.

EPCOT centras dar tebęsiple- 
čyi. Šiuo metu jau pasistatė 14 
valstybių savus paviljonus. Pa
tariu nuvažiuoti1 ir šią vietovę 
apžiūrėti. Negirdėjau, kad būtų 
įsikįtrušių lįėtuvių Orlande. Pa
varčiau telefono knygą, bet ant 
greitųjų nepastebėjau lietuviškų 
pavaldžių.

Balandžio 19 d. palikau Orlan- 
dą ir\jo šiltą bei gražią dieną. 
Detroite Aerodrome radau snie
gą ir šalti. Reikėjo šiltesnių ,rū-

Floridą aplankiau 
ka.tą. Prięš dešimt 
\ au Miąibi. Šiąis metais, ragi-! 
r.arhas sųhaus Rayipondo, abu su' 
žmona aplankėme Jo vasarojimo 
riavcfnę/ Griaudė. Nusipirkę 
Delta lėktuve vtętąį balandžio 8 
d. pąsiieidome Imk Floridos. 
Dras .pasitaikė hbni geras. Per 
c vi su puse .valandos jau bu- 
\ ome . vietoje Išsinuomavome

.« nišką naują Toyoto autbnio- 
i. i. ir pradėjome važinėti. Mięsr. 
’< ii užmiestyje keliai geri, Gą- 
Lm:i sakyti, kad Orlando tikras 
t ristų miestas; vieni atvažiuoja 
; ti išvu^iuoja.- 'Daug pristaty
ta kon domjpijum namų ir netaip 
L-angiai kaiųojtL Galima ir p.u- 
D orrkti. T į V- 1 - '

Srlando apylinkėje’ ir mieste 
daug nedidelių ežerėlilį.-o jiąii 
augmenyse skiriasi nuo Miami. ■ .■ • ■ . ‘ '
Čia daug lapuočiu medžių; be- Organizacijų Centro metinis 
abejo, yra ir palmių

Sūnaus būtas pakraštyje mieš
to, bet buvau nuvažiavęs ir; į 
vidurmięstį. Kaip visuose Amsi 
rikos miestuose, taip ir’ Orlandė, 
vidprmiestjų,ę .daugiausia įsikū
rę juodžiai.^ kUrid ’nameliai aj> 
spūrę, pamatai' kiauri. Kai tuos 
visai nugyyena, tąį Jie veržiasi 
i švaresniu^ • baltųjų rajoriuš- 
Turbūt mes nuo Jų nepabėgsime 
ir teks susimaišyti.

Senasis. Orjando aerodromas 
paliktas Dievo valei; o užmies
tyje- pastatytas naujas moder
nus, gražus . ir erdvus.,- Deiman
tų, aukso,, moteiUj vyru ir vaikų 
rūbai beri- ĮVafrižiušių „isuyęriypų 
pilna, tik reikia tųretiridolerių^, 
Ne tani rč-ia 'atyažidvąų;,<kad pa-: 
žiūrėčiau 1 visokių-.suvenyrų.'- įo 
norėjau pamatyti EPCOT cent
rą Jr-Walt Disney World.

Sekančią idieną^. iš: pačio-rytą, 
nuvažiavome į EPCOT centrą, 
įėjome.į pirimąjį', apvalų šidabri- 
nį rutulį ,fr;pgįs&ęiėm i viršų -?• 
ten kur skraidė mušu erdvėlai
vis Kolumkėja:’'Man atrodė, kad 
pasinėpėmę..;jžy|igždynjibse. Nę- 
im'anoiha aprašyti 'to įspūdžio, b 
reikia; pačiaihi pamatyti.' -Aplan
kėme : jįaųg i Sraljdgę$įų . pastatų 
kuriuos.- čia’ nėirit^ifiBtų aprašyti.

Eglė žalčių Karalienė (Tapybai

važiavo reporteris j J.k Bacevi-^ meška ir ubu pradėjo svarstyti
šiauš biznio įstaigą, kuri tuo lai- reikalą.

Po kiek laiko pakilo meška.
• jį suėtįė.

ku buvo uždarytą. Reporteris 
nufotografafvo iš lauko brokerio Medžiotojas dingo,
įstaigą, kurią TV 2-ras kanalas 
du kartu parodė žiūroyams, ko-

meška.

Ir abiejų norai išsipildė: me-#, i v -r ▼> ••• I uuAvių u'Hdi iJxbiunue. mc-rmontuodamas, kad J. Bacevičius r,... ■, . . . ■ T r, oziotojas turėjo ant savęs mes-^dalino biznio korteles. J. Ba- , į__,,
aevicius, jausdamas, kadi rietei- 

ngai apšmeižtas, kas sudaro.
jam nuoskaudą ir bizniui iššau
kia nuostolius. Atrodo, kad jis tu 
ri legališką,pagrindą išspręsti šį 
konfliktą pagal veikiančius įsta
tymus.

Man rodos, kad p. Bacevičius 
ir kiti yra užsitarnavę pagar
bos. Jis davė daug šiai lietuvių 
kolonijai, o sau asmeniškai nieko 
nesiekė. Jis ne tik yra drąsus,! 
bet ir gabus. Žinoma, niekas ne-j 
gali atimti iš jo gamtos dovaną 

gabumą ir sumanumą. i

kos kailį, o meška, po konfe
rencijos, patenkino savo alkį. į

Iš šios pasakaitės yakajiečiį* 
politikai galėtu daūg ko pasimo-5 
kytfj" - r " . B

liūn'as, kuris apibūdino velionies ADV. CHARLES P, KAL 
Antano nueitą kelią, paminėda
mas, kad jis buvo karininkas. vė_

si skaityti.. Tik'tiek, galių ,pąs^ 
kyti.^ls^d -yem‘ - paeįažh iparnštyįi,’ 
i r ne ;per; vi en ą ‘di e n ą: - r ei k i a ;bep ū

r?
Vakarė;, ntieješnę •p^jiėtaiiiįžj ■ 

vokiečių valgyklą?': • Vietos: ^rie' 
stalų. įpgrpMdyto^i todėl?; teko

F*.

■ ■■ '■ susirinkimas - •
' • .• V. - - ? i

Organizacijų atstovų suširin
kiiriąs įvyfes gegužės 7 d. 2. vS14 liau policijos aukštas pareigū- 
šv. Antano parapinės mokyklos m" ""T
klasėje. Darbotvarkėje: valdy
bos narįų pranešimai, diskusi j oš, 
ateinančių'; metų veiklos darbų 
nustatymas ir aptarimas, valdy
bos ir ręvįzįjos komisijos rinki
mai. 'Orgapizacijoš prašomos ne
delsiau t’paskirti artętovus ir juos 
pajagiriti' šųsįrįnkime dalyvauti.
-' Kviečia DL Organizacijų Cen
tro Valdyba. * ' s,

VLIKo Seimas Detroite : .

' VLIKo seimas'įivyks ląpkri- 
3 čio' IIą'TŽ 'ir' 13 . diendmis-Die- 
_vo Apvaizdos parapijos salėje/ 
JŠbųthfield/' Michi gari.- VLįKo 
. seinįą rengia . .Vilniaus 'Krašto 
-Lietuvių i Sąjunga; .pirmininkas: 
Albertas Misiūnas. " ':

I- . Mirė ^isūomeniiritikas ;1 .- ■ • • . t . .
;;?; ■ ž< Ą~..^etrauskds
; - ’ .3 iri. ~ r' o . .. ,

Aątąnas Petrauskas gimė Lie
tuvoje 1910 m. sausio Ž8 ai., mį- 
;rė Floridoj^11983-m. kbvo/'ŽS. dj 
Pąląidpti frųvo ijpęrvežtąs. Detroi- 
tan.' Bųyįj pašarvotas' V. Baužos^ 
Ididojimo. koplyčioje; 25 :r gjįtvė^ 

..^i^ddpn^cF^iribšęJąidojftrio^-; 
s.: rė^tprę.-Vi Zapaiackięnė.; fJ&JŽi-j 
:. nį j^kąlb^įri šv.; Ariiapp

.jps: ' klebonasakūn.'j

kįamtiodimą-’,Sims^eilddsti;

naš. Šeimą- sukūrė Lietuvoje, iš
augino sūnų ir dukrą, kuriuos 
išmokslino. Labai pergyvėnb 
dėl nelaimėje žuvusios dukters.-. 
Antanas, kaip ir daugelis lietu
vių po antros Lietuvos okupaci
jos pasrfrąūkė'. Vokietijon, gyve
no lietuvių stovyklose ir 1949 m. 

riątyyko ‘Į - Ameriką Dėtroitan. 
Kaip ir daugeliu dirbo įvairip- 
-se. Įmonėse. Išėjo pensijon dėl 
'pašlijusios sveikatos. Daktarams 
jpątariąnt, žiemos metu praleis-' 
.Mayo laiką Floridoje. Detroite, 
’gyvendamas priklausė Tautinei 

/ Sąj ungai, jąittoieėttąips,-'.' B AįLFo. 
-j76; sk., Lietuvių Namų Draugijąį, 
Dariaus .Girėno' klubui, St. Būf- 
kdus saulių-kuopai ir kitoms br- 
ganizacijomš į< p ;pifmas.<CyWas. 

, liĮękąd-,nesiveržė.. Velionis buvb 
švelnaus būdo,1 kalbėdavo, su, ju- 
mbruį draugiškas; -mylėjo • savo

?•. $t$išyęikinimožodi tąfė; iįkilų; 
organizacijų-atstovai:' BALFo .7$ 
:sk-. .vardu Rpąę. Ražandiįmiėį 

, ;DL Organizacijų Centro .’vardu 
Yr-1- 'Ahtanas ŠųkąųskilSį iliiethvių ■

"Na’inu-: Draugijas ’ -Eduarčiaš:

Iš Chicągcs majoro rinkimų 
lietuviai nieko nelaimėjo

Istorinis faktąs. pasikartojo, bet j tone — Bary bei Chicagoje — 
lietuviai iš to nepasiniokę ir dėl lH. Washington, Jeigu baltieji 
to skaudžiai politiškai, nukentė- ‘ 
jo. Bu v. majore,- ištarnavusi pa
sekmingai keturis metus, susi- 
laukė didelės - daugumos norą- 
kad būtų perrinkti kitam ter
minui. Viskas ėjo sėkmingai. 
Bet jaunas Chicagos prokuroras, 

1 turėdamas per didelę ambiciją, 
bereikalingai' įsimaišę į rinki
mų kompanija, tuo būdų suskal, 
dė baltųjų rinkikų balsus.
t Juodas kandidatas išnaudojo tą 
progą ir tapo išrinktas,: nors jų 
tašė; tėsudaro .apie <25,$? gyven? 
tojų, o susiskaldjhus baltųjų bal- 

?sams,’:CĮrięagą pateko.: i-į juodų jų, 
TabkašV Toks ‘įaimėjimas” skaui 
tižiai palietė' lietuvių kolonijų 

. ateitį, y 7;.j :■ - ■ • ■ 
"■'Pan,^šiu budirĮ*majorus pate
ko-juodžiai Atlantoj — Young, 
Los Angeles — Bradley, Detroi
te — Coleman You ir Wash i ng-

rinkikai nebūtų tarpusavyje su
siskaldę, kaip Chicagoje, tai nė 
vienas nepatyręs nebūtų iš- 
rinktas i majoro postą. -

Chicagos lietuviai ateityje ga
li smarkiai nukentėti ir prarasti 
savo ne tik nuosavybes, bet ir 
ekonomiškus, kultūrinius.; ątsie- 
kimus, kadangi mes- dar neiš
mokome nuo skaudaus smųgip 
dirbti vieningą visuomeninį dar
bą. Šioje vietoje noriu pažymė
ti, kad kai kurie lietuvių jt- ne
lietuvių vadai nori.po^tiškai'ker. 
šyti, dėl vienų kifų silpnybės 

i ir tuščio pavydo;'- Pvž:‘,.‘pęr š.
balandžio 12- d. balsšvimą, 

j“ mes lietuvių grupė, susirinkom 
apie 9 vai. vak. i.svetainę,:kad

y o Ryšium su dabar-vykstančia 
Genevoje nusiginklavimo Jpan- 
ferenecija, New York Times ląik 
Rastis įdėjo vieno savo ‘skaityto
jų prisiųstą pasakaitę,, -kuri 
skamba taip: • ; \ •
-Į Mišku eina medžiotojas. Sįtai- 
ga pastebėjo' pries save męską. 
Jau buvo atstatęs šautuvą, kaip 
meška prabilo:
’ — Ko nori iš manęs?'

— Man. reikalingas būtų ta
vo.kailis, — atsakę rųędžiotojaš.

— O aš gorėčiau tavo mėsos,
— sumusrnėjo meška.

— Niekas iš to neišeis, — tarė 
medžiotojas, — aš turiu gerą gin-

- ■ I ■-< » ‘ .-’1

- — Ha, neskubėk,'— atsiliepė
mešką. jKam iš sykio išauti? jjKo- 
dėl negalėtumėme truputį-paši-5 
•kalbėti? •: < .

Medžiotojas sutiko. Ątsįsėdo 
ant kelmo, o - šalia jo' išsitiesė:

KOKIA KALBA GERIAU z’ 
TINKA PAPŪGOMS?

Grupė japonų zoologų atliko* 
eksperimentus su 300 papūgų^ 
norėdami patirti kokią ka!bą ošj 
greičiausiai pastsavinx ’į

Specialūs mokytojai teikė raę 
pūgom>. lekcijas. Po trijų metų 
kurso'p.-isirc tė,-jog joms 
šiai pašinka lotynų k;-.l

Oręsrtžfi car pools te > 
k *ay» gasoline.

f? f

Hetadų meno ;fr. mofak
1554 m. mėtraitlL Jame yra vertingi, Meknomet neitentlą, 
ivrėvės, Igno Šlapelio, Vinco Madtino, P» Joniko, V. Stankui 
J. Raukčio, ,dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuaeričhus fr T 
Meilaus straipsniai bei itattijdfe, ffiustruotoe nuotraukom!! t 
M- K Čiurlionio. M. Meildo, V. Kaiuboė, A. Rflkitdėa fr A. Vaire' 
Lūryboa poveikriaij. 355 pust knyga kainuoja tik p.

e DAINŲ SVENT2S LAUKUOSE, poetės, ralytojot fr tei 
tinhj šoklų pirmūnės Juorės Vaičiūnienės atsiminimai apie dafrų 
šventes bd Jų frtoriją fr eigą. Įdomi įkaityti fr nedahraofa» 
tiems, gėrintis autorės puikiu ftflluml fr surinktais dudm«nfralt 
bei užkulisiais. Studija yra1151 pusi., kainuoja kX

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rtitc 
trs Tuose Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenlitias. Tai ne 
gyvenimo bruožą aprašymas,, bet tiksli to laikdtnrpfa bntt^ąt Mte« 
ratūrinė atudija, auskfratyta skirsneliais. Ta 206 puslapių

Įdomiai 
I-abguvoa

YttirnftSttg

mtntaial fr mįatya apSs išmyli 
m airiais boUevfktj okupacijos i 
bet kainuoja tik fl. . s’>i

voliudoale

j;

^ilsitn.:j ' MaUt; 'AUi'vet kapines ir 
palaidotas šalia dukros. ; -

;m^lima žmona 
šeimą, .giminaičiai 

všia^ys - Simoli ūnai; 
.T.arrniHohia.i ;ir- draugaiC V' *' 

i:rįįą^ąm-: l|alM'

•■jėid' 'suįfedbfes jTautos riKiinnas.įŠ : Ąnįanai; iebūnie .tąmlengva nr 
^CaVp_Tnęnv2 d./paparnąlriųkpbi .■s^iinga AmerikoŠ žemė.'-

po^; '. i J• žfc Si^causkgs

MAISTAS Ii EUROPOS SANDELIŲ

’ KW8 West 69th SU Chicago, UL 60629 ♦ Td 125-2787

Dtdelli pasirinkimai gero* rūšies įvairių prekių

MARMA NORE1KIEN1

■ - v • •» r » » _ • • ■ ■

Cosmos Parcels Express Corp.
fLARQUETTK GIFT PARCELS SER VIO 

iB* 8į Chfc*T»i įį <&S2į f26-2711

y.'i- MMM.M t 1 h .i • '

A Y DRUGS VAISTINI
'5 ‘ ’ f « »*

n
UBdEPTAI

ki • kmsnbob
loMadtenltif M<

m.

- .9 J J \ ■

patirtume balsavimo -’Tezųlžatų? 
j Vieni geria alų, kitį -t-kaVą^yf-.’ 

sų nudtaika linksriįa. : L’p'.C f ' 
Vienas mūsiškių, p.’ Šumanas, 

kaip humoristas, pradėjo r išda
lino ašmenines korteles.’ - Vįėna 
ponia, priėjusi i prie p.; J.-Bače- 
vičiaus, paprašė jo. biznio kor
telės; 'Kitamo^^iI^'^praae. 
J. Bacevičiausi-Įtprtęlėš> Ą^ė.-IO 
vai. vak. jnėsjvisnLj^d^ibbfe 
skirstytis Į namus. jPašfrode/kąd' 
lietuvių grūpiėj.e Buvo-ir provo
katorius, kuris sekantį sekmatiię- 

"nį paskambino TV '7-ąįrr-jkąnąĮųi^ 
rodos, sakydamas, kad ■p.;,-Bącė-' 
vičius ‘‘pedlepųeja’’, 
savo biznio
rujų,,.*?*- -yra

. sekmadienį iš TVŽįtro'-kai^loiat-

, SUSIVIENIJIMAS UETUVIIJ AMERIKOJE
yra .seniausia didžiausia ir turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija,, hetuyiains. tarruriijanti jąu per 97 metus.

kuJtūnnrus darbus, gelbsti ir Jotiems, kurie tuos

SLA — ismofoj* (žtigiau;kajp ASTOONI$ MILIJONUS doleriu 
r apdraudų sava.nariams..N:yA

SLA —apdraudžia’pigiausiomis kainomis. SLĄ neieško pelno, 
nariams, patarnauja- tik savišalpos pagrindu. ■ 
Kiekvienas, lietuvis-ir lietuvių drangas gali

:; : į jąįkt ąiaootr. . ■
SLA-U. apdraudžia .ir Taupomąja apdraudą — Endowment 

f LX - ^^surap^-: kuri : naudinga jaunimui, siękiančiam
“gyvfenimojpiądžiaį. ? . \ “

ąp^ūdž& pigia terminuota apdrauda: už

>

' •J*'-. T. j ' ••
GaUtė krėipffe ittiesaLį' SLA Centrą:

;,?r • \ -

:3O7:.VZ:< 6001

’ * <

■ 50 metų studijavęs, kaip

ATEINA LIETUVA, <
parašė 700 puslapių knygą, -kurion sudėjo viską, kas Bet kada ir 
Bet kur, Bet kuria kalbi Buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
fr lietuvių kalbą^Us^inbkė^kaftū su kūn. Jaunium ir prof. K. 
Būga pa>'genausius šimtmečio pradfibs kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

' tr patarė mums toliau stūdijuott

Jurgio Taii&kd knygoje apie 
riją. Dabar būtų J| galima 
Knyga yrti didelio fiftmato,

Eilnt IQ5. Kieti yfrielUL

_ — Naujienos, CHcsso/B. R], TBtrriArtF, April 38, 1983
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Dešimtasis Keliautojas skrieja Nežinion
Dešimtasis Keliautojas, iškeltas nuo Žemės 1972 me

tų kovo 3 diėiią, tebekeliauja šviesos greičiu. Amerikie
čiai jį vadina Dešimtuoju Pionieriumi. Lietuviškai gal 
galėtume jį pavadinti Dešimtuoju Pirmūnų, nes jis pir
mas užvakar pasiekė tolimiausią Pluto orbitą ir iške
liavo Nežinion.

PĮuto yra pati didžiausieji Saulės planeta. Josios 
orbita taip pat j^a pati didžiausioji. Dešimtasis Keliau- 
t^jąs pėidkir^o Jupiterio orbitą 1973 . metų gruodžio mė
nesį, o kai 1976 metais pasiekė; Sąturnb žiedus,' tai Ame
rikos televizijoj,. mokslo; žurnaluose ir net laikraščiuose 
matėme gražiausias^'Saturno žiedų fotografijas, kurių 
anksčiau žmonija nebuvo mačiusi. Mums davė įdomių ži
nių apie Mėnulį. Mes net girdėjome Mėnulio ūžesį,- lai 
Mėnulio paviršiun rusai paleido akmenį, o jis pradėjo 
Mėnulio paviršiumi šokinėti, bet niekad neturėjom astro
fizikų teikiamų žinių apie pačią didžiausią Dešimtojo 
Keliautojo kelionę erdvėje ištisą dešimtmetį.

Dešimtasis Keliautojas įdomus yra tuo, kad jis visą 
laiką savo burną yra atkišęs į Žemę ir praneša, ką jis 
erdvėje randa ir mato.

Verta apie šio Keliautojo atliktą ir dirbamą darbą 
pasidalinti mintimis, nes į jį yra įdėta visa Amerikos 
mokslininkų išmintis ir sumanumas pasiekti iki šio mėto 
nepasiekiamus erdvės plotus, išmatuoti jų temperatūrą 
nustatyti Saulės į juos daromą įtaką ir pranešti žmogui 
Žemėje, kas tuo metu vyksta bilijonų mylių atstumoje.

Galimas daiktas, kad ir Maskva turi paleistus Ke
liautojus. kurie nepajėgia pakilti, kaip pakyla amerikie
čių paleistieji,- ir nieko nepraneša. Rusai viską bando pa
grįsti mokslo žiniomis, bet iki šio meto joks Sovietų 
kosmonautas nepasiekė Mėnulio ir nesugrįžo papasakoti, 
ką jis Mėnulyje buvo matęs ir kokia iš tos kelionės nauda.

Praeitą savaitė itišdi paleido ftfet tris kosmonautus, 
kad susijungtų su erdvėje besisukančia, skriejančia “dirb
tuve”, bet nepajėgė susijungti. Kosmonautai kelis kartus 
sukinėjosi apie erdvėje skriejančią “dirbtuvę”, bet niekad j

DOMAS GALDIKAS ''tfAMfoVAfZDJŠ" (Tap^ca)

EUROPOS PARLAMENTARAI 
NEPAMIRŠTA PABALTIJO

Bėrods visuose' lietūvičkuose laikraščiuose buvo rašyta, kadr . - v , 4 r Z ■   j> _ > £ —« * .

tikslaus apskaičiavimo nepajėgė padaryti. Pirmo susiti
kimo metu kosmonautai buvo 50 mylių žemiau dirbtuvės,

Į antro, skriejimo metu prašvilpė aukščiau, o kai buvo tame 
pačiame aukštyje, tai skriejo šalia dirbtuvės. Kol kosmo
nautai nežinos greitai ir tiksliai skaičiuoti, tai Andro
povas karo nepradės. Jis jaunai Amerikos mokinei pra
nešė, kad rusai nori taikos. Kad Amerikon atvažiavę lie
tuviai neįpūltų į dideli nusiminimą ir nepradėtų , šųii-š 
uodegiauti rusams, kaip daro kai kurie gydytojai, ma-'; 
nome, kad verta susipažinti ir su Dešimtojo Keliautojo 
matytais ir girdėtais tolimos kelionėn įspūdžiais.

Pirmiausia verta pasakyti, kad šis Keliautojas buvo 
iškeltas į erdvę Cape Canaveral pastatytuose galinguose 
pečiuose. Canaveral vra ne kas kitas, -kaip cukraus- Dend- 
rių laūkai. Nendrės augo ir tebeauga Ndhd'rių iškyšulyje, jjg užsuka aparatą ir pradeda kalbėti.- Kol mokslininkas 
Is ten pakilo pavys galingiausieji ir naujaūsieji.Amerikos pasiekia Keliautoją, užtranka beveik penkias minutes, 
ei dvėlaiviai. Savo laiku rusai ten-sukinėjosi kaip po savą Kol grįžta atsakymas, praeina kitos penkios minutės.-

EP (Europos Parlamentas) bu
vo įtraukęs į savo darbotvarkę 
ir Pabaltijo klausimą.

Pagrindą šiam klausimui įneš- 
< t* į darbotvarkę davė 45-rių pa- 

feahiėėių krapintasis į viešąją 
pasaūlib opiniją, 23-eią rugpiū- 

; „f# 197/ o.etais, ryšium su gė- 
Į Jihga Molotovo—Ribbentropo
1 pakto sukaktim — 40 metų.

EP, susidomėjęs šiuo memo- 
; .andumu (taip pavadintas minė
tas kreipimasis), nagrinėjo Pa- 
oaitųo klausimą. Buvo pasmerk- 

- as tuome inis Vokiečių Reicho 
if Sov. Sąjungos gėdingas sande. 

’ ns ir k.eiptasi į SNO Dekolo- 
mzacijos Komitetą.

šio, pabaitiečiams draugiško 
gęsto organizatorius, įnešęs Pa- 
bal iio klaus mą į dienotvarkę, 
yra EP narys, dr. Otto von Hab- 
omg. Jis ir toliau rūpinasi, kad 
šis klausimas nebūtų pamirštas.

Europos pailamentarui Otto 
r9!r i aosfcūrg neseniai teko ki
ta garbe. 18-tą kovo Moenchen- 

i Aią^oacno mieste, senojo bene- 
Jikfirių , vienuolyno rūmuose, 
kui dabar talpmasi miesto rotu
šė, dr. von Habsburg buvo iškil- 
.nuirai įteikta Benedikto premi
ja, Šia premija atžymiflu žmo- 
nes ypatingai fiūši^eln'ę tradi
cijų ir papročių puoselėjime. 
Tarp kitko dr. ton Habsburg yra 
parėiškęs savo gilų susirūpini- 

. mą Pabaltijo kraštais, kur jam 
šafta politinių motyvų — neri
mą kelia fū tautų rusinimas, 
ypač religinių — tautinių pa- 
pročių^sist^natiškas ardymas. 
t ='Hž jo rūpestį, ir dėmesį etni
nėms grupėms, bei jų tradici
joms jis ir buvo pristatytas kan
didatu šiai premijai gauti:

.Už jo aukščiau suminėti ini- 
i .ciatyva <Eueqpesfepmlamente.

Dešimtasis Keliautojas, be antenos, turi tris kojas. 
Be kojų,- tūri dar ilgus virbalus,- iškištus į erdvę. Užpa
kalyje antenos,-stovi elektros Baterija. Jeigu ji visą laiką 
pTahėšihėtų žetiiei, ką ji daro, mato ir jaučia,..tai bate- , 
rija greitai-išsieikvotų ir užgestų. Ji veikia tiktai ribdfo-T ?sft^tiėčių>'jTi^uviųį latvių ir 
mis darbo valandomis. Baterija visą laiką papildoma 
Saulės energija.

Mokslininkas FummeI kiekvieną dieną pasikalba su 
Keliautoju. Kai tik Žemė atsisuka į Keliautojo pusę, tai

daržą, bet prez. Carteriš ėmėsi priemonių rusams neįleisti 
Į-Cape Canaveralą. Jeigu rusai nepavogs Amerikos greito 
apskaičiavimo planų, tai-jie nepajėgs Keliautojų iškelti.

Dabartinis Keliautojas jau skrieja erdve vienuolika 
metų. Jis nuskriejo du bilijonus ir 800 milijonų mylių, 
bet jis ir toliau skrieja. Ne tik skrieja, bet kiekvieną 
dieną, lyja ar sninga, šalta ar šilta, jis praneša, kurioje 
erdvės vietoje jis yra, ką mato, ką jaučia ir girdi.

Dešimtojo Keliautojo burna — antena yra tiktai, de
vynių pėdų diametro. Pati antena nėra toks svarbus da
lykas. bet josios visas grožis yra tame, kad josios burna 
visą laiką nusukta Į Žemę. Ji gali sukinėtis apie Jupiterį, 
gali nukreipti akis į Saturno žiedus,-bet antena visą laika 
nusukta į žemę. Ne tiktai į Žemę, bet į vieną Kalifor- 
nijos-tašką, kur Amerikos mokslininkas Richard O. Fum- 
mel kiekvieną dieną užmezga ryšį su Keliautoju ir gauna 
iš jo visas žinias.

Mokslininkas nepraleidžia nė vienos dienos. Šventė ar 
darbo diena, dr. FummeI nustatytu laiku prašneka į Ke
liautoją, o tas tuojau atsako. Ankščiau žinia pasiekdavo 
Kaliforniją į tris ar keturias minutes, o šiandien reikia 
net’penkių. Ankščiau aiškiai girdėjo kiekvieną Keliau
tojo žodį, 0 dabar jis jau nebekalba, bet tiktai pakužda, 
kur jis yra, ką mato ir ką jaučia. Keliautojo kalba virto 
kuždesiu dėl nepaprastai didelio tolio.

Be šilumos, Saulė leidžia radiacijos spindulius. Iki 
šio meto Saulės radiacija buvo matuojama. Juo toliau 
Keliautojas nuo Saulės, tuo silpnesnė tą radiacija. Moks
lininkams šie daviniai labai svarbūs.

Mokslininkas, praleidęs beveik 12 metų su Keliautoju, 
žino, kad jis atsiskyrė nuo Saulės sistemos, įskriejo į 
šaltą ir tamsią erdvę. Dr. FummeI nujaučia, kad jo kūdi
kis pajuto už milijonų mylių esančią žvaigždę. Taip pat 
žiho, ka dgalės dar kuždėti apie du bilijonus mylių.

estų atstovai atsilankė šia jo'ap
dovanojimo proga. Lietuviai 

j įteikė tatrtinę juo&tą, ėstai—stal
tiesę, o latviai — monetų kolek
ciją. Visiems Sos šventės-daly
viams buvo išdalinta if45-Tių me
morandumo-’ kopija.

Auksinį Benedikte medalį su 
mėlynu kaspinu laureatas sakėsi 
supratęs ir kaip tolimesnį įpa
reigojimą rūpintis nacionali
niais papločiais ir tradicijų savi
tumu.

Šventines kalbas sakė miesto 
burniistras Bblcehius ir EP vi
ceprezidentas dr. Klepsch.

Po iškilmių, jau grįžęs į na
mus, dr. ton Habsburg atsiuntė 
šių eilučių autoriui padėkos laiš
ką. kuriame jis tarp- kitko ra
šo: “...ač esu Junis dėkingas už 
nepaprastai prasmingą dovaną. 
Užtikrinu Jus, kad ir toliau gali
te manimi pasikliauti, irT jei ne
pailstamai reikalausime savo tei. 
šių — mūsų svajonės išsipildys, 
anksčiau, ar vėliati.” Šventę ap- 
-rašė ir vokiečių spauda.

Rimtautas Gumuliatiskas

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(tęsinys)

— Tai nepažinai, kad anas — Žbyška? — 
juokdamasis paklausė Mačka.

— Tai tas Zbyška? — sušuko tėl
pažvelgusi Į jaūhąjį riterį.

— O kaip gi!
— Duok ir m dėl pažinties lūpas^ — linksmai 

suirk) Z y cha s.
Jagionka vikriai pasisuko į Zbyška, bet stai

ga susilaikė ir, pridengusi akis ranka, tarė:
— Kad gėda...
— Mes juk iš mažens pažįstatrii! — atsilie

pė Zbyška.
— Taip, gerai pažįstami. Pamenu aš tave, 

pamenu! Prieš aštuonerius rheitis blitote atvykę 
pas mus su Macka, ir velionė matrt) matha atnešė 
mums riešutų su medumi. 0 jū§, bfldfimas tiž ma
ne vyresnis, išėjote iš trobos it tuojau man kumš
čiu į nosį, o riešutus vienas suvalgėte!

— Dabai jis taip nedarytų! — tarė Macka. — 
Pas k imgaikštį Vytautą buvo, Krokuvos pilyje 
'Veciavosi ir dvariškių papločius gerai pažįsta.

Bet Jagienkai kas kita atėjo į galvą ir, atsi- 
s ęži. i Į .^byšką, paklaus* .

— Tai jū zub ą nušovėte?
- Aš. • -
— Apžiūrės' n. kur strėlė lindi1

— Nepamatysite, nes visai po mentimi pa
lindo.

į — Dūdk ramybės ir nešnekėk, — tarė Zy- 
chas. — Visi matėme, kai jį nušovė, ir dar ką 
nots geresnio matėme, nes kilpinį be įtemptuvo 
įtempė.

Jagiefika trečią karą pažvelgė į Zbyška, bet 
šito k?tza stobėdmnsi:

-- P° i^emntuvo” — ųaklausė,
Zb \ška pairto j' s bal-e tom tikra ?.hpįo: rrt4. 

todėl v m įrčm-; kilpinį i žemę, akies mirksniu fį 
įtempė, net geležinis lankas sugirgždėjo ir, nnfė- 
damas pademonstruoti dvaro papročių žinoiimą, 
priklaupė ant vieno kelio ir ištiesė Jagienkai.

Mergina, užuot paėmusi, paraudo staiga, pati 
nežinodama kodėl, ir pradėjo taisfti ant krūtihėe 
atsilapojusius marškinius.

f . * >• *

I XI
1 Ki*ą dieną po atvažiavimo j Bogdaniecą, Mac
ka ir Zbyška pradėjo dairytis po senąją savo 
sodybą ir greitai pastebėjo, kad Zychas teisybę 
sake, jog iš pradžių jie ras didelį Vargą.

Su ūkininkavimu dar šiaip taip vyko. Keletas 
rėžių žemės buvo dirbamų dar iš seno paliktų 
žmonių arba naujai abato Įkurdintų. Kadaise Bog- 
daniece dirbamos žemės buvo daug daugiau, bet 
nuo to laiko, kai kautynėse prie Plovcų jų gimi
nės žmonės buvo beveik visi sunaikinti, pritrūko 
ir darbo rankų. 0 po Silezijos vokiečių puolimo ir 

po grimalitų ir nalenčių karo, kadaise buvusios 
derlingos Bogdanieco dirvos didele dalimi užaugo 
ki-ūmais ir miškais. Macka negalėjo susirasti išei
ties. Veltui jis prieš kelolika metų stengėsi par
traukti čia laisvuosius Kresnos ūkininkus ir duoti 
ji :m' dirbti žemes, esančias už pievų, bet pasta- ’ 
rieji bevelijo geriau sėdėti kad ir ant mažo savo 
pačių žemės ploto, kaip dirbti svetimos Žemės di- 
deltos plotus. Šiaip taip jis prisiviliojo keletą ne
turinčių namų žmonių; be to. įvairiuose karnose 
paėmė keliolika belaisvių, kuriuos aptesdiAo, 
Įkurdino pastatuose ir tokiū būdu kaimas pradėjo 
vėl gyventi. Bet tas jam sunkiai vyko, it, kai tik 
pasitaikė proga žemes įkeisti, Macka mielai visą 
Bogdaniecą įkeitė, gahddafliaš, kad tutUngam 
vienuolyno viršininkui bus kngvau įdirbti žemę 
ir kad tuo metu jam ir Žbyškai ftaifitMSe kiruo
se dalyvaujant, pavyks prisigyventi ir Žmonių, .ir 
pinigų. Abatas veikė iš tikrųjų greitai. Bdgdanie- 
co darbininkų šeimybą tuojau padidirto penkio
mis naujomis šeimomis; taip pat padidirto ir gal
vijų bandą ir arklių skaičių; be to, pirtatydino 
svirną, ir karvėms bei arkliams pašiūrei Tuo me
tu negyvendamas Bogdaniece. apie narnės nesirū
pino ir Macka, kuris tikėjosi grįžęs rasti pilį ap
tvertą ir pakeles apsodintas medžiais, tikrumoje 
rado tai, ką paliko, tik tuo skirtumu, kad namų 
sienos jau buvo pakrypusios ir atrodė žemesnės, 
nes buvo sulindusios į žemę.

Jo sodybą sudarė didelė menė, du talpūs »yr- 

venamieji namai su sandėliais ir virtuve. Gyvena
mųjų namų langai buvo iš plonos odos; viduryje 
trobos buvo ugniavietė, su aplinkui plūktomis as
lomis ; iš ugniavietės dūmai išeidavo per pašelme
nėje iškirstą čiukurą, kuris geresniais laikais 
buvo naudojamas ir kaip mėsos rūkykla. Ant tarp 
krėklių įtvirtintų lazdų buvo kabinami kiaulių, 
šernų, lokių ir elnių šoninės, užpakaliniai stirnų 
kumpiai,- jaučių nugaros ir daugybe dešrų virti
nių. Tačiau dabar Bogdaniece lazdom buvo tuš
čios, ir sienose įtaisyti kabliai, ant kurių kitose 
trobose buvo kabinami metaliniai ir moliniai in
dai, taip pat buvo tušti. Bet namo Sienos neatrodė 
tuščios, fiės Zbyška jsąkė ant jų sukabfhėti šar
vus, s&lfnus, ilguosius ir trumpuosius karutis, o 
toliau ietis, šakes, lankus ir arklių aprangą, 
šarvai nuo dūmų pajuodavo ir turėjo būti dažnai 
valomi, bet toks išdėstymas buvo patogus, nes 
viskas buvo parankėje ir įvairūs vabalai dabar 
nelfetė strėlių ir iečių medinių dalių ir kirvakočių. 
Godusis Macka įsakė visas medžiagas sunešti į 
kamarą, kurioje jis miegodavo.

(Bto dstteiatn
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Chicagos Lietuviu Suvalkiečiu drau
gija ruošia pavasarini pikniką sekma-

■ dienį gegužes 1 d., Vyčių salėje ir 
I sodelyje, Z455 W. 47th St. Prad^a 
į 12 vai. Gros gera muzika, bus skanių
i valgių, veiks baras, ir bus gražių do
vanų laimėjimas. Kviečia komisija.

L'eL: 562-Ziz, arba 562-2728

<liUXaOb ^i>«ir>nrru|

VALGYKIME

SveutauienisSOFIJA PACEV1Č1UTE
Svarbu yra ne vien ką valgo

me, bet ir kaip valgome. Gyven
dami laikotarpy didelio įtempi-

DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Waste h aster Community klinikos 
Medicinos direktoriui

1938 S. Manhaim Rd, Westchester, 111.
Valandos. 3—a aaibo dienomu

uiu r iXATSik ruECAAb 
OP LOMEI RISIĄS 

kalba lietuviškai
26)8 W. 7i«f Si. T»L 737-5149 

rtkriaa aina Pritaiko akūiiut 

ir “contact lensež".

I fck 444-8552 
••rvtc* 455-450*. M05«

utū zk. a, ui-iEv LcKAij
GYD) IO4A5 iK vHIRwRGA5

A A. i 9 u.|GOl

iQ3ro $trec>

vakarų vėjai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkau 

viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 
tokiu adresu:

Waiijieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60WJK

LieiuviŠkiėms burščiems inw 
ma rūkyta kiauliena ir raugin
ti, raudoni burokėliai. Sekantis 
žingsnis yra pasigaminti sultinį 
arba bulioną. Tani reikalinga:

Svaras mėsos su kaulais, 1 
: svogūnas, 1 morka, gabalėlis sa

lierų. petražolės, 1 lauro lapelį, 
I 10-15 pipirų, 3 ir pusę kvortos 

vandens.

SUS1RINKU1L

Sv. Pranciškaus seserų rėmėjų 
apskrities metinis banketas su pro
grama Įvyks gegužes 1 d., 3:30 vaL 
pop-et, šaulių saieje, 2417 W. 43rd St. 
^komisija ir valdyba kviečia visus at- 
silanKyii ir paremti seseles pranciš- 
kietes.

Rožė Didžgalvis, rast.

■

į Prieš virimą mėsą ir kaulus 
reikia nuplauti šaltu vandeniu. 
Paskiau kaulus sukapoti nedi
deliais gabalais, sudėti kartu su 
mėsa į puodą, užpilti šaltu van
deniu, puodą uždengti dangčiu 
ir virti ant stipresnės ugnies.

Užvirus puodą nudengti, nu- 
• graibyti putas, sudėti nuvaly

tas ir stambiai supiaustytas ap
kepintas prieskonines daržoves 
ir atidengus virti iš lengvo 2-4 
valandas. Atsiradusius pavir
šiuje riebalus reikia kelis kar
tus nugraibyti. Dalį riebalų sul
tinyje reikia palikti, nes jie tu
ri aromatinių medžiagų, kurios 
sultiniui duoda malonesnį skonį.

Nuo sultinio paviršiaus 
graibymus riebalus galima 
toli daržovėms spirginti, 
sultinyje mėsa išverda ir
daro minkšta, ją reikia išimti, 
o sultinyje likusius kaulus dar 
pavirinti dvi-tris valandas. Sul
tiniui baigiant virti, įdėti drus
kos.

Išvirusį sultinį reikia palikti, 
kad nusistotų, pc to perkošti per

Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

GAIDAS” DAIM1D
t

iGENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGA 

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

nu- 
var- 
Kai 

pasi-

0r. LEONAS SEIBUT1S 
iHKSTŲ, PŪ5L1S 

PROSTATOS CHIRURGUa 
2^ WSST SSrd STRMT 

įveria. 1—4

Ofise tetefeass 776-23K, 
Sssteaciiee Mat: 445-5545

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir ilapgmo 
Ukg čhirurgij&c 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 337lt 

Tei. (8132 321-4201

tame keletą pagrindinių taisyk
lių, kurių visad reiktų prisilai
kyti prie valgio, o pirmoje eilė
je — lėtumo.

Maistą privalome gerai su
kramtyti;; o ne praryti jį šmo- 

i tais. Net ir mikšti bei skysti 
valgiai neturi būti įstumti j 
skilvį paskubomis. ‘

Valgiui reikalingas ne tik lai
kas, bet ir ramumas. Kas ner- 
vuojasi ir jaudinasi prie stalo, 
tas kenkia pats sau apsunkinda
mas virškinimą. Net ir tinka
miausia dieta neišeis mums į ge
rą, jei valgydami neprisilaikysi
me aukščiau paminėtų taisyklių.

® Grybuose yra nemažai A ir 
D vitaminų.

ss

»ERKRAUSTYMA1 KNOW YOUR HEART

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS J

Ifc: " - MHHMK ZiftlHlUliiZ mjfM

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai

Kas pakenkia moteries 
grožiui

Ne vien kosmetika papuošia 
moters veidą

■ Kiekviena moteris siekia įgy
ti ir išlaikyti grožį ir tiki, jog tą 
tikslą galima atsiekti sn pagal
ba brangių kosmetikų. Nedau
geliui tačiau ateina i galvą min
tis, jog jų vartojami kremai, ku
rie gelbsti išgydyti ar prašalinti 
kai kuriuos netobulumus ar <

tumas, pavydas, kerštas ar 
tos neigiamos ypatybės, tai gro
žiui mažai bepalieka vietos.

Negali būti gražus tas veidas, 
kuriame atspindi, rūstybė, iro
nija arba puikybė, vietoje šyp
senos ir linksmumo.

Taigi čia jr. prieiname prie pa
grindinio dėsnio, jog besirūpi-

ki

Dabar eikime prie pačių lietu
viškų barščių gamybos

Paruošę sultinį arba bulioną, 
raugintus burokėlius supiausty- 
kime mažais pailgais gabalėliais 
arba sutarkuoti stambia tarka ir, 
užpylus sultiniu, atskirai ištroš
kinti. Paskui sudėti Į perkoštą 
sultinį. i

Miltus svieste paspirginti ir 
atskiedus sultiniu, supilti į sriu
bą. Prieš duodant valgyti, rei
kia užbaltinti rūgščia grietine. 
Prie šių barščių tinka keptos 
bulvės.

j
į nant apie grožį, pirmiausia reik

tų pažvelgti į savo būdą ar cha
rakterį. Savo pačių pastango-

* * *
TURI TOKIŲ VITAMINŲ

Petražolė (parsley) — yra va
saros metu viena vertingiausių 
šaltinių vitamino C, chlorofilo 
ir vitamino P. Todėl sukapojus 
ją įdėkime į kiekvieną išvirtą 
sriubą.

Žalią pertražolę galime pridė-

1

RADUO <EiMO$ VALANDOJ

I

<ia|a — Aldona Oaufcm 
Talafj 778-154$

NEPATIKIMAS PADĖJĖJAS
— Koks asilas padėjo tau iš

spręsti šį uždavinį?
— Tamstos sūnus, pone moky

tojau.

Laidimai — Pilna apttragęį- 
ŽEMA KAINA

priimam Master 
ir VISA korteles.

«. iERĖNAS. TaL 925-ttC

nuo 8:30 iki 9 M tsL ryto.
. Stoti*. WOPA - 1496 AM 

tran*liuoj«mo« H mū«y rfudijer 
Marąuotto Parka.

apie kitus žmones.
Neatlikus to, jokios pudros ar 

kremai nepadarys mūsų veido! 
simpatingu, gražiu ir žavėjan- 
čiu.

I

I

c**~r*rh K**-**

St Petersburg, FUl, 12:30 vai. p p 
<* WHS AtoUea. UW AM banga

2644 W. 71«t Btrete

Kasdien nuo pirmadienio Qn peni 
tadienio 8:30 **]. vakaro 

VUoa lartaa ii WCEV rtotU.

FEEDING 17P3
DOGS NEED M0fit .TM*N ' 
40 SEPARATE NDWtlENTS TO ..

• AGHėVE A BALANCED CTET. 
BOWSER WILL GET ALL OF 
THESE NUTRI&rrS IN A 
HIGH QUALITY PREPARED 
DOG FOOD.

“Lietuvos Aidai
KAZt BRAZD1LONYT9 

ProgramM vedė | b

mti------ 4 r r ° i
’ - - . mis mes lengvai galėtumėm at- j

fXtus“v7idV‘iiTn7iite>gS pa-i
! ypatybių, kaip piktumas, pavy-. [j jr prje kitokių patiekalų, ypa- 

das, kerštingumas ir neatodaira tingai mėsišku.
* 1 __ i v

A3or«ust*j perkrmttymEs 
ii ivairly aMumy, 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. J74-1M2 arte 2744994

SOPHIE BARČUS

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 
CHICAGO, IL 40C29

Mew
W5ANDEbW 

MAKE WtMftCKWMEN K 
UOCS them OFF. SPONGE 
BOWSER’S PAWS WHEN 
ME COMES IN FROM A 
WINTER WALK*

Chicago, IUino*» 6O62S 
T«J«f 778-6374

daryti veido skaistesniu, links-j 
mesniu ir nuotaikingu.

Niekas taip aiškiai neatspindi 
mūsų veide, kaip vidujinės mū
sų nuotaikos. Todėl ir gražiausi 
veidą gali užtemdinti tamsesni 
jausmai, kurie prasiveržia iš vi
daus. Jeigu tai įvyksta paseko-Į 
je kokio nors nepasisekimo, li
gos, susijaudinimo, tai dar nė
ra taip bloga, nes, laimei, visa 
tai greitai praeina ir rūpesčiai 
pradingsta.

Bet jeigu tos nemalonios nuo
taikos išplaukia iš mūsų charak
terio, jeigu jose pasireiškia pik-

♦ ♦ ♦
Lietuvišku barščiu 

pagaminimas
Paimkime'svarą kiaulienos, 2 

raugintu burokėlių, daržovių ir 
prieskonių, pusę stiklinės grie
tinės, vieną šaukštą sviesto, vie
ną šaukštą miltų, 3 ir pusę kvor
tos vandens.

* * *
« Nuėjęs Į mėsos krautuvę už 
dolerius gauni didoką gabalą 

mėsos. O nuėjęs į vaistinę tai už 
10 dolerių gauni mažą bonkutę 
piliulių. Vadinasi, vaistas, tai ne j 
maistas.

Magdalena šulaitienė

R 
K

i

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

g

VANCE FUNERAL HOME

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

I 
S

į
THE AGING DOS'S HEARNS 
AND EYESIGHT CFTEN BK0M1 
LESS ACUTE,BUT OLD FIDO 
DOES NOT SUfflER. HE 
COMPENSATES for these

TA LOSSES WTH7HE DOG'S 
SUPERB SCENTING ABILITY, 
THE ONE ®66 liiAFFECT®

AGE-

MSARS i* Bwrmc*noM» 
VG3 ATM1 TIMES. AMMAL | 
SPel"ER9 ttPOaTTMAr 
UOiCf LOeNHROKnoH M 
1NE MOST COMMGN 
CAUSE OT p| 
usrrsia. k

TWO DOGS TO AUC2KA

FOR GUARDING, THB 1 
CTWSZ. A SPANIEL 
FOR. HURTINS,

EXTRA FUEL TO MAJNTAIN BOCY 
TEMPDU3TJRE. NCREAOE P.003 
DIET 3YAT LEAST ONE 
CURMfl SBOBL CAD

1424 South 50th Avenue 
Cicero, I1L 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aitsres automobiliams pastatyti

------------------ --

LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois
Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

—_

Naujienos, Chicago, 8, Ill Thursday, April 28, 1983
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BALFo5skyiriaus susirinkimas
1983 lų. balandžio 21 d. 11.30 dingai ir 

*. vai, Marquette parko salėje* kr^’g" Įrašus
BALFo 5 to skyriaus pirminiu- t

• kas J. Mackevičius pradėjo susi
rinkimą. Į prezidiumą pakvietė: 
A.,Dz:rvoną pirmininku ir A. 
Repšienę — sekretore.

A.-Dz'rvonss padėkojo už pa
sitikėjimą ii perskaitė valdylxs 
patiektą dienotvarkę, kuri buvo 
prilipta.

1 Vienos minulės atsistojimu 
pagerbti mirusieji nariai ir 
aukojusieji.

Praeito susirinkimo protokolą 
p .rskartė G. Giedraitytė. Pri-

• inuas.
Pirm. J. Mackevičius padarė 

Skyriaus veiklos praneš iną, ku- 
‘ris buvo smulkiau paminėtas 
apskrities suvažiavimo apra- 
šyme. Valdyba turėjo keturis 
valdybos) posėdžius; rugpjūčio 
29 d. Vyčių salėje gegužinę; 
T982 Ui. balandžio 4 d. susirin-, 
kimą, kuriame dalyvavo 111 at- j 
ętovų; -dvi pinigines rinkliavas} 
prie bažnyčios, kur surinktai 
IL729.17; kun. A. Trakis prie! y.
£-a v o parapijos bažnyčios surin-j ,K‘ 1 : e’ 
;ko $315; nario mokesčio surink- ‘ 
:įa $1,191. '

k Kasininkas J. Blažys .padarė! K. Čepaitis, 
išsamų kasos pranešimą. 1982 * Povilaitis.-

Šalpos darbe pasižymėjusiems

ai siideii

Visus narius p'raš ine

kai. š.m. balandžio mėn. 25 d. 
turėjo pasitarimą VLIKą ir 
AL fa liečiančiais klaus'mais.

A f

ci j oje. 
gausiai

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAS 

• NOTARIATAS « VERTIMAL

dokumentai atitinka 
Protokolą5 ir raš- 

bylose chronologine 
tat vaidyba, aukų

rinkėjai ir aukotojai verb gilios 
padėkos už vargstančių lautie- 

. Veiklos pranešimą 
apyskaitą pasiūlė pa- Blinstruhas, ALTo vicvpirrninin-

iš dienotvarkės buvo 
sveikinimo punktas, 
valdybos kasininkas,

Žiu šelpimą 
ir piniginę ; 
tvirtinti.

kadangi 
išbrauktas 
tai Centro
pirm. M. Rudienei negabnt <la- 

• lyvauli (sūnaus vestuvės), pa
sveikino Centro valdybos Vardu 

j ir padėkojo už aukas. Paininė- 
| jo, kad paketėliai siunčiami į 
Lenkiją, Vokietiją. Prašė šiltų 
rūbų ir avalynės.

A. Dzirvonas, aktyviai įsijun
gęs Į gaunamų prašymų kontro
lę ir piketus, padeda valdybai 
nukre pti pi a.šytojams.

Po apyskaitos priėmimo, no 
minacijos komisijos pirm. J. Mi- 
C.'ūnas perskaitė valdybos kan- 
fiidatų sąrašą, kuris vienbalsiai 
priimtas: J. Mackevičius. G.

Paškevičius, 
J. Sasnauskienė,. J. Blažys, A. 
Kleiza, J. Kavaliauskas.

Revizijos kemisijon išrinkti:
K. Rožanskas ir K.

Jšsamų kasos pranešimą, 
metų sausio 1 d. saldo $91.38., 
p) Vajaus metu surinkta aukų' nariams Įteikti padėkos ženkle
li 6,097.50, b) kitos pajamos liai. Įteikė G. Giedraitytė ir K. 
$2,881.26. Iš viso $19,070.14. j Čepaitis. Ne visi dalyvavo.

Atskaičius rinkliavos išlaidas! Apskrities valdybos pirminin- 
^25.35 ir grąžintus BALFo cent- kas St. Vanagynas visiems dė- 
tųi $15, kasos saldo 1983 metų, kojo už dalyvavimą veikloje, 
gausio 1 d. $19,029.79. vajuje ir prašė telkti -daugiau
- 1983 m. gauta aukų ir nuo-! jaunesniųjų.
šimčiy $81.21. Tad iš viso paja- j J. Mackevičius dėkojo kleb. 
£nų $19,111. A. Zakarauskui už leidimą da-
*<-.Ralfo Centrui per apskritus ryti rinkliavas prie bažnyčios ir 
Valdybą įteikta $18,800. j parapijos salės naudojimą be 
J-1983 m. balandžio 1 d. kasos atlyginimo.
šaldo $311. j Dar kartą K. Čepaitis dėkojo

Pipigai/laikomi Midland Sav-iir linkėjo; sėkmės visuose ine- 
■iirgŠ^įąndcLoan Assn. einamoje' tuose.
sąskaitoje — $205.70 ir pas ka- j Susirinkimas baigtas Tautos 
šininką -$45.30. • himnu. Dalyvavo 47 atstovai.

Revizijos komisija (K. Čepai- Labai sumaniai pirmininkavo A. 
lis ir K. Povilaitis) v-bos veiklos - Dzirvonas, C. Genutis padarė 
patikrinimą padarė balandžio dalyvių nuotrauką.
1^8 d. K. Povilaitis perskaitė K. P.
protokolą. L ■ - .
Ąįtskaitomybė vedama pavyz- PIRKITE JAV TAUPYMO bonus

■■

Ko \ cepirmininkas orgamzao 
niams reikalams, ir dr. Lianas 
KrirueJiunas bbi Teodoras

EAST CHICAGO, INI).

P<. Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės valdyba šauk'a meti
nį narių susirinkimą šeštadienį, 
balandžio mėn. 30 d., 3 vai. po- • 'f

5.

RucmL — Pardavimui - Namai, Žamė — PardavioRĖ 1 
KtAL KSTATK FOR SALI { ARAL ISTATI FOR SALA

PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS. 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

PETRAS KAZANAUSKAS, Presidents .
2212 W- Cermak Road Chicago, I1L Tel. 847-7747

CLEVELAND, OHIO
Raketbolo žaidėju dėmesiui!

Clevelando lietuviai raketbolo 
(Racquetball) žaidėjai organi-' 
zuojasi. Clevelando LSK Žai
bas įsteigė raketbolo sekciją, 
kurios vadovas yra Algis Motie
jūnas, 4817 Stacy Ct., Richmond 
Heights, OH 44143. Telefonas: 
382-0973. Sekcijos tikslas yra su
burti raketbolo žaidėjus tarpu
savio parungtyniavimui ir orga
nizuotam dalyvavimui kitose vai 
žybose, š. m. birželio pabaigoje,1 
Chicagoje. Visi raketbolo žai-l 
dėjai prašomi susirišti su A. Mo.j 
tiejūnu, dėl smulkesnių infor-1 
maccijų. J

Gegužės 7 d., šeštadienį, 10:00!
vai. ryto visi raketbolo žaidėjai) jos kariuomenės vadovybė pra- 
kviečiami susirinkti Racquettime'neša> kad praeitą antradienį Si- 
klube, 25080 Lakeland Blvd., I rjjos kariai paleido šūvius į Iz- 
Euclid, Ohio (tarp Babbit Rd. ir,raelio karius, norėjusius užimti 
East 260 St.). Po trumpo pasi- s-rijos karįų iaikomą poziciją

Beka slėnyje.
Izraelio kariai ne tik atšaukė 

Į savo karius, bet atitraukė ir bul
dozerius, kuriais planavo už
versti pafrontės poziciją užėmu
sius Sirijos karius.

Sirijos kariuomenės vadovybė 
laukė galingesnio Izraelio puo
limo, bet izraelitai pasitraukė ir 
daugiau pafrontėje nebesirodė.

— Prez. Mubarakas sukvietė 
Egipto ir užsienio žurnalistus ir 
papasakojo apie pokalbius su 
sekr. George Shultz. i

Egipto prezidento Muba- 
nuomone, Amerika per-

tarimo bus galima ir pažaisti.

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

VISŲ RCŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALT2 
INCOME TAX SERVICE

S529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Žaibo visuotinis, susirinkimas
Gegužės 7 d., šeštadieni, 5:00 

vai. p. p., D. M. N. P. parapijos 
mažojoje salėje, šaukiamas vi
suotinis LSK Žaibo narių ir ne
pilnamečių narių tėvų susirinki
mas. Dalyvavimas yra labai svar

: bus visiems, kadangi bus spren
džiami klubo dalyvavimo reika- 

■ lai Il-se Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaidynėse, š. m. birželio 26— 
Liepos 2 d., Chicagoje ir kiti gy
vybiniai klubo reikalai.

rako 
švelniai elgiasi su užsispyrusiais 
Izraelio vadais.

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

2 butu medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė' pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto lateCHį 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžininga L 
" KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
TaL 927-3559

SUSIŠAUDYMAS TARP 
SIRIJOS IR IZRAELIO

BEIRUTAS, Libanas. — Sili

Tuo reikalu Jums gali dau, 
AiiOėtl teisininko Prano ?UI.' 
oaruošia, — teisėjo Alphons 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
šleista knyga su legališkomi 
ormcmii

Knyga su formomis gsutp 
na Naujienų administracijo)

JAU ATSPAUSDINTA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

Mr. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

J. KLAUSEIKIO KNYGA

— Trečiadienį aukso uncija 
į kainavo $ 137.

“LIUCIJA”
Mike šileikio apsakymų knygu 

‘‘Liucija’1 jau atspausdinta.

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

kymai, lS4 psl. Kaina S5.

Gaunama “Naujienose” ir. par 
autorių: 6729 So. Campbell

Ave. Chicago. IT. 6OH29.

i

1

1

1
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Aleksas Ambrose,

CHICAGO?LIETUVII’ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

. . • Chicagos lietuvių istorija .... --
(1869 — 1959 metai).

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

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

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St 

TeL: 436-7S78

HELP WANTED — MALE-FEMALE
Reikia Darbininku ir Darbininkiy

$250.00 TO $500.00 WEEKLY 
PAYCHECKS

(fully 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, 
1040 Lone Star Dr., New Braun
fels, TX. 78130.

PERSONAL
Asmeny Ieško

PAIEŠKAI! SUSIPAŽINTI gyvenimo 
draugės, 55-75 m. amžiaus. Esu. tik’ 
išėjęs Šoc. Seč. pensijon. Turiu gali
mybių turėti namą. Esu sveikas, 
Amerikoj, gimęs ir Lietuvoj užaugęs. į 
Atsiliepiant, nereikia gyvenimo apra- j 
Šymo; svarbu tik, kokia finansinė Į 

į (Security) padėtis. Pridėkite savo 
| aiškią nuotrauką, kurią, prašant, su- ; 
į grąžinsiu. Smulkiau išsiaiškinsime su- 
| sirašinėjime. Rašyti:

% Naujienos, Box 267, 
1739 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

1

HELP WANTED — MALE 
Darbininkų Reikia

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

MAŠINŲ PARUOŠIMAS

Chicagos gamintojui reikalingas 
patyręs mašinų paruošėjas, galįs 
suderinti besisukančias verpstes 
piauli ir šveisti metalą. Turi mo
kėti vartoti National Acmes, 
New England arba Bullard 
Multi-Au-Malics mašinas. Turi 
sugebėti paleisti grąžtus, paga
ląsti karbiduses, paaštrinti grąž
tus. Vertingi įvairūs priedai ir 
geras pradedamas atlyginimas. 
Telefonuokite angliškai susita
rimui.

KOVOS DĖL LIETUVOS
326-6595

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

DĖMESIO
62-fO METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomebllie 

Liability apdraudimas pensini*-
kams. Kreiptis: ;

A. LAU RAITU
4445 So. ASHLAND AVI.

e- TeL 523-8775 7.

Dengiame ir taisome visu 
šių slogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171 fa

Laikrodžiai Ir brangenyMa 
Pardavimas ir Taisymas 

2fr?4 West $tra«į 
TaL REpuMIe 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, 111. 60632. Tel. YA 7-5980

M. š I M K U S
Notiry Public/ 

INCOME TAX SERVltl

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

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

W. 95Hi M- 
kvtfiL Park, J1L 
40642, . 424-8454

S*a?e Ferm Fk* Casualty

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
N* a j ienose galima gauti nepaprastai |d antiną gydy
tojo, visuomenė®' veikėjo ir rašytojo atalminimua.

A- Sunken — MINTYS IR DARBAI, 259 pal^ liečia 1905 
metų' įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
susirūpinimą ______________________________

Dr. A J. Gassen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais  

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

SMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ___
G*Iinu taip pat užsakyti paštu, atsiuntus ček| arba 

money order}, prie nurodytos kainos pri
dedant Si persiuntimo Išlaidoms,

-------------------T " 1 ■ ■ " ""

N o o m o a
RENTING IN GENERAL

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

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

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, UI 60629

13.00

F4.00
F3.00

S2.0R

advokatų draugu a 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, IIL 60629 

TeL: 778-8000

IT*? S*. MAL8TKD IT, CHICAGO, IE CHM

MARQUETTE PARKE išnuomo
jamas 5 kambarių apšildomas 
butas. Skambinti 476-0723.

Q — Naujlei)*®, Chicago, 8, ID. Thniiday, April 24, 1983

PATS SKAITYK IR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DLENRA8TJ “NAUJIENOS”


