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TIKISI IŠVESTI IZRAELIO KARIUS IS LIBANO
LABIAUSIAI NUKENTĖJO 

COALINGA MIEŠTAS
SAN FRANCISCO, Cal—Lai-: 

mė, kad žemė pirma tiktai su
drebėjo ir nepadarė didesnių 
nuostolių. Tai buvo įspėjimas 
visiems Kalifornijos- gyvento
jams, kad reikia eiti į laukus ir j 
ieškoti pagalbos nuo griūvančių 
namų.

Pirmas sudrebėjimas išvijo 
žmones iš namų, o kai antrą 
kartą sudrebėjo^ žemė ir. gilyd 
smuko namų sienos, tai žnionių 
namuose nebuvo, žemė smuko 
gilyn kokias .30 pėdų. Susidarė, 
įspūdis^ kad smukimas ėjo pa
grindine gatve, tiktai--kiek pla
čiau. Smuko gilyn visas šaligab 
vig ir visa kelių nąmų mūro.' 
siena; Atsirado toks plyšys, ku-
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SEKR. GEORGE SHULTZ TARĖSI 
SU IZRAELIO PREMJERU BEGINU

PRAEITĄ SAVAITGALĮ SEKRETORIUS BEIRUTE TARĖSI 
SU LIRANO VALDŽIOS PAREIGŪNAIS

Libano užsienio reikalų minis-

ris viską rijo: šaligatvio' akme-, 
nis, mūro šienas; vąndėnfiekid 
vamzdžius, gatvėje stovėjusius 
automobilius. Iš šono žiūrint, 
viskas tarytum peiliu nupiau.ta,,

Žmonės pastebėjo 
plyšius žemėje

Coalinga miestelyje žmonės iš 
anksto pastebėjo.keistus plyšius- 
žemėje. ' Ypatingai ' tie plyšiai 
liūvb aiškūs-soduose, daržuose ir 
truputi atokiau kelio. Plyšiai 
būdavo colio, dviejų, o kitur net 
ir trijų colių: pločio. Jie būdavo 
gilūs, kokių 6,. 7y ^ir daugiau 
pėdų. 'u Uu''. 3 h.. Ik

Antras žemės drs&,^jiip<j ženk
las buvo ?garai< besivėržsįanlieji 
iš;turlysiu; Tai buvo šil^; s1erąF 
dvokiantieji garai. / ‘ :

i Tretysis ženklas buvo pelės, 
voverės ir kiti gyTriai. 4Jie žemėš-i 
drebęjimą. pirma užgirsta, negu 
žmonės. Ūžesys' juos išgąsdina, 
bėga tolyn, dingsta iš namų, nuo; 
medžių, iškeliauja į laukus.

jCo^lingą. prieš Lėly je4 pądaryti 
milijoniniai nuostoliai. '\ 14. . •-
TAUPYMO BENDROVIŲ SUK

ČIAI EINA: Į TEISMĄ
CHICAGO, Ill. — Chicagos 

šiaurėje buvo Manning taupy
mo bendrovė. Ji buvo Buffalo: 
Grove apylinkėje. Pasunkėjus ■■ 
ekonominiam gyvenimui, šios * 
taupymo bendrovės priešakiu 
atsistojusieji žmonės nutarė 
greitai pasipinigauti.

Laimė, kad taupymo bendro
ves karts nuo karto patikrina 
Federal Savings Insurance Corp. 
Prieš porą metų šie žmonės pa
tikrino Manning taupymo bend
rovę ir patarė lengvų -paskolų 
nedaryti, gerus užstatus turėti.

Bet bendrovės vadovai pano
ro pasipelnyti skubos keliu. 
Manning bendrovės pirmininkas 
Harold Tricktin ir tarybos pir
mininkas Joseph Tricktin skoli-

JERUZALĖ, Izraelis. — Sek
retorius George Shultz pirma- 1 teris Elie Salem buvo nuskridęs 
dienį ir vėl . atskrido į Izraelį, Į į Damaską ir papasakojo apie 
kad galėtų galimai greičiau su-į sekretoriaus vedamus pasitari- 
mažirfti kliūtis, trukdančias Iz-Įmus ir apie viltį atšaukti Izrae- 
raelio vyriausybei atšaukti Iz-į lio karius iš Libano. Sirijos vy- 

j riausybės nariai apsidžiaugė ve- 
3 damais pasitarimais. Tik Sirijos 
užs. reikalų ministeris išmeti
nėjo Libanui ir kitų valstybių 
atstovams apie vedamus tokius 
pasitarimus. Jeigu Izraelio ka
riai bus išvesti iš Libano, tai Si-

raelio karius iš Libano.
j Praeitą savaitgalį sekretorius 
praleido 18 valandų, besitarda
mas su atsakingais Libano val
džios atstovais. Nepažįstami as- 
.m.nys paleido porą kanuolių 

; šūvių į namą, kuriame buvo ap- 
1 sistojęs sekretorius G
(Policija yra įsitikinusi, kad šū- 
jViais norėta pataikyti Shultzui, 
; bet sekretorius nekreipė į tai jo
kio dėmesio.

j Premjeras Beginąs pripažįsta, 
] kad su sekretoriumi Shultz la
bai malonu vėsti darybas. Jis;

'daro Jogiškas išvadas, tiksliai 
■formuluoja padarytus sutarimus 
ir tuojau eina, prie kitų aptaria-

■ mų kliūčių, ų
į • t *' r’

■. •- Y'S^reffffiūi Šhullz-. pavvko. iz-;
• aiICAGO *^- Pirmadienio-’Tarybos ■ pirmitftatn~fšririktas 7^Jann>^įrindiniu

popietę buvo sušauktas nuėsto pats E. Vrdolyakas. klausimu apie reikalą pasi-
tarybos posėdis. Nauja: išrink- Svečių tarpe buvo vienas juo- traukti • iš fnbano. Jeigu nebus 
tas miesto meras Harold Wash- daodis pareigūnas. Pirm. Vrdo- pavoia^s ^raeliui. iš Liba. 
ington nepajėgė susitarti su lyakas butų.galėjęs neduoti bal-^ pusė3tada izraelitams 

.-‘miestodarybos nariais dėl įmes- so, bet Vrdolyakąš leido jam laikai karius LL,
j to vadovybės, užtat jis sušauktą ti žodį. Jis priminė, kad nekaip- S^torius tąip. pal įtįU
J posėdį uždarė, nieko nesvarstęs J gti šioje padėlyfe^arybai 0 'izrae&US; kad Arafato v«-i
j Posėdin susirinko visi 50 all- -nutarimus, bet Vrdolyakas’ pa- dovaujanj^afl jau -nėra jėga? 
j dermanų. Skaičius rode, kad reiške, kad, merui įsejus, jls tūri Arafatfc palikes ’ginklus'Ir' 
į miesto tarybą sudarė demokra-! teisę pirmininkautu Dauguma“ jį-^palestinie^ Libane, pasilra^- 
t tai, bet ne visi buvo naujai is-[išrinko. ' ;•.tai Arafato prestižas
rinkto mero šalininkai. 29 alder- * “ - .. 1
manai buvo nusiteikę prieš nau
jai išrinktą merą Washingtoną.
Miesto taryboje jis turėjo lik
tai’21 ištikimą aldermaną. Visi
pripažino, kad Harold Washing- 
tonas yra miesto meras. Visi 

j taip pat pripažino, kad miestą 
į valdo veikiantieji aldermanai, 

o ne meras.
Miesto meras prieš porą dienų- 

buvo pradėjęs pasitarimus mies
to administracijai .sudaryti, bet 
jam nepavyko susitarti. Jis dau
giausia tarėsi su E. Vrdolyaku, 
bet šis nepritarė naujai išrink
tam merui.

Pirmadienį miesto posėdį ati-

Vietnamo vyriausybė skelbia, kad ji įsakė savo kariams trauktis iš Kambodijos. Pirmon eilėn bus ati- 
■ ■ traukti kariai iš Tailando pasienio. '

GR0MYKAI SKUODŽIO REIKALU 
SENATORIAUS PERCY LAIŠKAS

Š.m. balandžio 20 d. senatorius Charles H. Percy pasiuntė 
VLIKo pirmininkui dr. K. Bobeliui sekančio turinio laišką:

. ‘’Žinodamas, ,±aip Jums rūpi Benedict- Scott—(Vytauto į 
Skuedžid)f,'t929 m. Čikagoj gimusio ir 1930 riT. į Lietuvą 
emigravusio Amerikos piliečio byla, aš norėčiau Jus painfor
muoti apie savo vėliausias pastangas jo reikalu.

Koyo mėn. paskutinę savaitę mano Užsienio Reikalų Ko- 
niit^to^^^ūnas lar^^ ^yįę^^^iigciję...parinkti infor- 
maMjos . vy^ją^l“^m^«pliTąusinėjmiajns apie So-
vietų Sąjųn^f^jnetikos santykius. Jis įteikė mano laišką 

.Sovietų riąinistęrio pirmininko pavaduotojui, Andrejui Gro- 
^mvkai: šiame laiške aš raginau Gromvka imtis iniciatvvos 
. pergroti;^up'džio bylą ir leisti jam emigruoti. Aš pabrė- 

žiąti,. kad Skuodis! yra gimęs Čikagoj, Illinois valstijoje, ir 
■'ftod^^man^.jo.bv’lA yra as^iriiiškai svarbi. Aš taip pat jį pa- 
mformav.au, kad Sovietų Są’jungos-Amerikos santykiams ypa
tingai kenkia mums nepriitotinas Sovietų elgesys žmogaus, 

!teisiu klausimu. - --.n. ■ e ~

'" Aš tikiuosi, kad ši intervencija padės Vytautui Skuodžiui, 
'.kuris j&iiulgai ir įtemptai stengiasi sugrįžti namo. Gavęs dau
giau žiniųj aš Jus painformuosiu”. (Elta)

Washington, iš anksto nesusitaręs, 
uždarė miesto tarybos posėdį

VRDOLYAK TURI 29 TARYBOS- NARIUS.-O MERAS 
WASHINGTON AS TURI TIKTAI 21 ATSTOVĄ

ShuPz. rijos kariams nebus jokio rei
kalo ilgiau pasilikt- Libane.

Vienintelis, kuris protestuoja 
prieš sekretoriaus Shultz veda
mą darbą yra Arafatas. Jis spe
cialiai atskrido į Damaską, kad 
įtikintų Sirijos prezidentą neat
šaukti Sirijos karių iš Libano.

Jei Izraelis išves savo karius, 
tai Sirijos kariams reikės trauk
tis iš Libano.

į •

krito.

Į no pinigus be rimto užstato. Da
rban jiedu ir jų vadovaujami 25 
I direktoriai bei šėrininkai eina 
i teism'Sįn ir kalėjimam Be to, iš 
ijųišrrikalaus.27 mil. dolerių. 
Jie turės aljnokėti taupytojoms.

— Sekretorius Shultz jau pra
dėjo antrą pasitarimų savaitę 
apie karių atšaukimą iš Libano. 
Sirijos radijas skelbė, kad jo 
pastangos bus tuščios.

— Antradienį aukso 
kainavo $121.

uncija

Gegužės 4: Florijonas, Moni 
ka, Geidvilis, Dabilė, Beržas, 
Ziklė.

Saulė teka 5:44, leidžiasi 7:52.

A

Aldermanas Aloysius Majer- 
czykas ir aid. Frank Brady 
balsavo kartu su Vrdolyaku 

pirmame Chicagos tarybos 
posėdyje.

c

SUDARYS NAUJĄ ITA
LIJOS VYRIAUSYBĖ

ROMA, Italija. — Premjeras 
Amintore Fanfani praeitą penk
tadienį įteikė prezidentui San
dro Pertini atsistatydinimo pa
reiškimą. Buvo sudaryta keturių 
demokratinių partijų koalicija, 
kuri valdė Italiją. Tos partijos darį> meras Washington. Pama- 
turėjo parlamente daugumą ir | tęs pakeltą vieno aldermano ran- 
galėjo valdyti kraštą. Bet Ltali-Į 
jos socialistų partija pasitraukė 
iš koalicijos, nes premjeras A. 
Fanfani nesiima žemės refor
mos.

Prezidentas Pertini kreipėsi į 
Senatą, prašydamas, kad nepa
leistų parlamento. Prezidentas 
yra įsitikinęs, kad dažni rinki
mai naudos neatneša. Preziden
tas kreipėsi į krikščionių demo
kratų partijos vadovybę, kad su
darytų koalicinę vyriausybę iri 
valdytų kraštą iki ateinančių J manų nestitikėjo lokio žingsnio, 
rinkimų. Prezidentas S. Pertini. Jie atvyko į posėdį o meras, nie- . . , , . . 1. I _____ ______ i .1*yra įsitikinęs, kad nauja koali
cinė vyriausybė gali būti naudin
ga visam kraštui.

— Tailando užsiemo reikalų 
ministeris Šiči Savecila pareiš
kė, kad 15,000 ar 25.000 Vietna
mo kareivių išvykimas iš Kam
bodijos nieko nereiškia. Iš Kam
bodijos turi išvažiuoti visi Viet
namo kariai. '

ką, leido jam kalbėti.
— Aš siūlau sį posėdį uždary

ti, — pasakė ranką iškėlęs.
— Gerai! Pritariu, — tarė po

sėdį atidaręs meras. Jis stukte
lėjo plaktuku į stalą ir baigė: — 
Posėdis uždarytas.

Meras Washington 
išėjo iš posėdžio

Meras Washington, uždaręs 
posėdį, išėjo iš salės. Išėjo ir keli 
jo šalininkai. Dauguma alder-

ko nesvarstęs, posėdį uždarė ir

Už kiek-laiko salėn atėjo, me
tras Washington. Jis pasmerkė : Izraeli tai p'afyš norėjo kontrb- 
tokį sauvališką Vrdolyako elge
sį. Jis neteisėtas. Meras taip pat 
pareiškė, kad jis skaitys netei
sėtais visus pirmadienio popietę 
.padarytus tarybos nutarimus.
Jis turi tartis ir susitarti.

Meras pastebėjo, kad pirma 
dar reikėtų ištirti kelių alder- 
manų rinkimų eigą. Keli g; 
būti neteisėtai išrinkti. Tą klau
simą vertėtų patikrinti.

Vrdolyakas sutiko su šia me-( 
ro pastaba, kad galima būtų pa
tikrinti abejotinus rinkinius, bet 
tuo pačiu metu turėdamas teisę 
patikrinti ir Chicagos mero —( 
Washingtono rinkimus. Meras 
nieko daugiau nesakė.

PORTUGALAI NUTEISĖ 
ISPANŲ KUNIGĄ

VILA NOVA DE OUREM. - 
Portugalijos teismas nuteisė 
metų Ispanijos kunigą Juan Ma 
ria Fernandez Krohn metų 
kalėjimo už pasikėsinimą dur
tuvu. nužudyti popiežių Joną 
-Paulių II, kai praeitais metai: 
.atvažiavo į Fatiraos koplyčią. 
Ar■■.' •Kun. Fernandez Krohn teisme 
metu nepripažino teisėjams tei
sės jį teisti ir popiežių kaltine 
bendradarbiavimu su komunis 

. tais. Be minėtos bausmės už pa 
sikėsinimą, teismas jam dar pri 
dėjo 7 mėnesius kalėjimo u: 
portugalų teismo niekinimą. _

Tėvas Fernandez Krohn p.’’

liuoti pietinę Libano zoną, bet- 
-Libano kariuomenės vadovybė“ 
nesutiko. Bet kai sekretorius, 
pasiūlė falangistams kontroliuo
ti demarkacijos zoną, tai Begi- j 
nas sutiko. Bus sudaryta aukš i 
toji kariuomenės vadovybė, jų klausė konservatyviai tikincinji 

(lemai-- draugijai ir nepripažįsta popie 
palestiniečiams žiaus Jono Pauliaus II autori 

telo.

tarpe ir Izraelio kariai 
alėjo kacijos zonos 

kontroliuoti.

Vakar į Naujienas buvo 
užėjusi Senelė su lazdele. Šiomis 
dienomis dienraštyje pasirodys 
jos straipsnis.

— Chicagos kardinolas Joseph 
Bernardin pirmadienį aiškino 
suvažiavusiems vyskupams apie 
atominių ginklų kontrolę.

— 1,500 Vietnamo karių, ly
dimi lankų ir artilerijos, antra-( 
dienį iš Kambodijos iškeliavp 
pamo.

Tada Čikagos Demokratų par
tijos pirmininkas Vrdolyak atsi
stojo tarybos priešakin, pasmer
kė naujai išrinkto mero nelauk
tą žingsnį ir pasiūlė rinkti mies
to savivaldyliei reikalingus ko
mitetus ir atsalrfhgus pareigū
nus. Tuojau buvo sudaryta 
miesto tarybos administracija

Iranp kariuomenės vado
vybė skelbia, kad jų ginkluotos 
pajėgos paskandino Irako laivą 
Persijos įlankoje.

— Vietnamo ambasadorius 
pareiškė, kad dar šį mėnesį iš 
Kambodijos išvyks 10 tūkstančių 
Vietnamo karių. < ; £
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Žemė pirmadienio vakare drebėjo visame Kalifornijos 
pakraštyje, bet labiausiai nukentėjo Coalinga mies

telis, esąs tarp Los Angeles ir San Francisco.

mformav.au


MODERNI MOZAIKA IR M

ARĖJAS VITKAUSKAS

Auka Lituanikai Antrajai

Dėsto šio skyriaus redak

Kiną:
— Gėdykis, tavo amžiuje ai 

niekad nebuvau sumelavusi! .
— O nuo kurių amžiaus me

tų, man nųimyt, galima bus pra
dėti meluoti? -— ramiai klausia 
vaikas.

PASIRINKIMAS

J

anikos Antrosios šešėlis... 
kalbėjome lietuviai, kurie

teta?
rinkę
šian;

.4merikon:ška apybraiža

"Tris dienas* tris naktis, per 
girią ojau, ketvirtą naktelę gi- 

kvojau...” — skamba kvar. 
p.iegiaudGs saleje. Susi- 
senua domisi, klausosi, 
.n jųidiena. Lietuvių die.

r.a. Iš lietuvių kolonijos, geros 
širdies rūpesčiu, atvažiavo dai
nininkai, biznierius atvežė do
vanų. Seniai patenkinti. Šlu
buojantis Jukas nusibraukia aša
rą. Nelietuvis sudžiūvėlis se
nelis klausia jo:

— Kas yra “girio”.
— Forest (angliškai — 

kas)! — atsako Jokas ir
vieną ašarą, patekusią į burną.

— Jis veikia... — rodo žiluti 
meksikietis italui.

miš- 
ryja

Pasi- 
esame 

šioje įstaigoje, ir sudėjome iš 
viso aštuoniasdešimt centu... Pi
nigų nedaug, bet mes norime ir 
savo centu prisidėti... Kad būtų 
maloniau, girdint apie šį reikalą,, 
kurį remia lietuviai iš visų kraš
tų... Siuntimas atimtų kiek cen
tų iš šios sumos, tai aš sumaniau 
palaikyti kol atvažiuos lietuviai* 
geradariai iš -kolonijos. Dabar 
ir įteikiu tamstai, — perdauk, 
kur jie reikalingi...

Popieriukas su aštuoniasde
šimt čentų mano kišeniuje la
biau svėrė jį, kaip ta pati suma, 
jeigu būtų išreikšta doleriais. 
Juk aš su savimi vežiausi sva
jones apie rugiapiūtę ties Pa
nevėžiu ir apie Lituanikos Ant
rosios šešėlį, slenkantį jau Lie
tuvos žeme...
Chicago, Ill., 
1934.VIII.22 d.

Žmona pasakoja vyrui: j
— Gydytojas patarė iškėliau- j 

ii i šiltesnius kraštus. Kur 
nai, turėčiau vykti?

— Pas kitą gydytoją.

Pasikalbėjimas 
Maiklo 
su Tėvu

priminimas
— Reik vienybės, -- tūlas šaukia,
— Tautai gelbėt reik vienybės. 
Kol pakrikę ir padrikę, 
Trūksta mums tada galybės.

Nuo kada tas šauksmas girdisi? 
Ne nuo šiandie, nė nuo vakar. 
Tą visi seniai jau žinom, 
Idioto šachar-machar.

ma-

f

• Pasikalbėjimas vieno vyru-. 
ko su mergina: i

— Kuomet jūs tik nusišypsote, 
panelė Kristina, aš tuojau pra- 
flėdu galvoti, kad tamsta turė- 
tiirtlet ateit? pas manė.

— Jūs erate donžuanas, pone 
Pranaiti.

—.Visai ne, aš esu dantistą-

f

Po “linksmosios” dalies kal
bamės su seneliais. Mūsiškiai 
nėra užmirštami. Jie gauna nuo
lat lietuviškus laikraščius iš di
džiųjų kolonijų. Mėgsta juosi 
skaityti. Ir gal niekur taip karš 
tai nereaguojama į visus lietuvių 
reikalus, iškeltus spaudoje, kaip 
čia, plieglaudoje, meksikiečių 
ir italų tarpe...

—Tamsta neseniai iš Lietuvos.--
— kreipiasi į mane ką tik verku, j 
sis žmogus. — Mano pavardė 
Jokas... Nuo Panevėžio krašto...;

— Koks Jokas, žinau. Jis yra 
kaip ir seniūnas “lietuvių kolo-

• nujos” j j “/e prieglaudoje. Ži
noma visi čia žili ir seni, bet' 
apie Joko žilę yra susidariusi-

' nelyginant mža auseolė. Jo. ki-• • ‘ tti lietuviai klauso, sū juo skaito-j 
si. .1

— Dabar apie Panevėžį jau; 
rugius kertav. — susimąstęs,, lyg j 
su savo įsivaizduotu vaizdu kai-' ‘ ' A.-*-, r“ ‘ ‘ “ « į
bėt’amaš,-sako Jokas. • »*♦—»: i

— Taip, rugiapiūtė.... Į
— Kaip šiandien atsimenu,.] 

kai jaunais balsais užtraukdavo
me tą pačią dainą:

“Tris dienas, tris naktis
vėl sako Jokas.

— Ar po išvažiavimo tamsta
neri TJetuvoj buvęs? — klausiu.] DEŠIMT SOCIAL SECURITY 

— Ne. Pirma ruskio bijojau.]
Dabar prieglaudoj atsidūriau... 1; PATARIMŲ PENSININKAM 

Joko širdy buvo gaisras, ku-Į
rio pašvaistės jo akyse, kaipi L Tupėk kiek galima ilgiau 
ęretimo gaisrui namo languose,' prie televizijos ir jaudinkis kaip 
rtsispindėjo. Visas mūsų pasi-j 
kalbėjimas buvo toks iš nutrauk-1 
tų sakinių sudėtas, bet -daug- 
pasakantis mums abiems. Išei
nant, Jokas padavė popierėlį, ku. t 
riame buvo surašytos pavardės ir 
pažymėtos sumos. Prieglaudos 
žmonės pat.v> gyveno iš malonės, 
tai jų aukos neviršijo dešimties 
^entų. P'pierėlio viršuje buvo 
Joko ranka užrašyta:

"Auko> Lituan’kos Antrokių;
skridimui iš lietuvių N. prie-

Jis ŽODI IŠLAIKĖ

— Klausyk, tu gi vedei tur
tingą moterį? O visuomet saky
davai, kad vedybose pinigai tau 
visiškai nesvarbūs!

— Aš ir šiandien esu tos pa
čios nuomonės. Juk ir dabar 
pinigus turiu ne aš, o mano žmo
na.

* ❖ *
O KADA BUS GALIMA

Petrelis sumelavo savo moti
nai. Pasipiktinusi motina jį mo_

• Kai pasidairai aplinkui, tai 
pastebi visokių keistenybių. 
Pav. žmogus nusiperkęs naują 
automobilį, pėr kekius tris mė-.{ 
nesiūs nuo jo heatrtraukia rah-| 
kų, vis jį šluosto m apžiūrinėja.

Bet praėjus pusei metų, į att-. 
tomobilį mažiau kferpiarha dė
mesio, mat fis jau “pkšefto”. O 
kai ateina žiema ir automobilį, 
apsninga, tai dažnai jis sniegą 
vežioja ant mašinos stogo ikij 
saulė jo nesutirpina. Gatve

— Jau pavasaris, Maiki.
— Sulaukėme šiltesnių dienų.
— Tai pakalbėkime apie Mar- 

qtlette Parko įvairenybes, Maiki. 
Man tail tikras malonumas ste-

traukiant automobilio nesimato, bėri gale parko paukščius, o jų 
tik sniego krūva bėga.

Senesniais laikais, kai važinė
davomės arkliais, tai girtam 
žmogui nebūdavo jokios baimes 
“vairuoti”, ar vargo pakliūti į 
namus. Arklys pats parveždavo 
jį namo. ,

Automobilis gi namu nesu-} 
randa ir dažnai vietoje pargabe-Į
nūs į namus, nuveža Į policijos* žuvėdros. Iš vandens išlipa žą- 
stotį. Mat, arklys turi nuovokos, 
o metalas pasiliks metalu.

ten taip daug! Baltų žuvėdra 
tūkstančiai, kai sutupia pievoje, 
tai atrodo, kaip sniego lopai. Yra 
keturios kanadiškos žąsys, daug 
ančių ir karvelių. Visi paukš- ( 
čiai gražiai sugyvena. Geri žmo
nės pabarsto duonos ant kran
to ir į vandeni Įmeta, net gra-; 
žu žiūrėti kai suskrenda baltos

— Dabar, kai turime juodą '■ 
merą, Maiki, gali visko būti. Gra 
žąsis Marquette Parkas gali pa
sidaryti juodas ir pavojingas...

— Kai pamatysime, tada žino
sime. Dar sėdėkime kur sėdi
me. Kai bėgi, tai vejasi, kaip 
•anksčiau kalbėjome’ apie šunis.;:

— Gerai, Tėve, — būkime ten. 
kur buvome. 1

Ir kalbėta, ir rašyta 
Apie reikalą vienybės. 
Diskutuota ir svarstyta, 
Kad reik siekt per. ją galybės.

Ar prinokom, ar išmokom
Veikt vieningai, išmintingai?
Ar jau galim pasigirti,
Kad mūs darbas ein garbingai?

To nereikia niekam aiškint, 
Tą visi mes nuolat matom.
Gulbės, vėžio ir lydekos 
Veikimu lyg apsipratom.

Laimei mūsą vis netrūksta 
Norinčių vest j vienybę. 
Rodo, kaip visi mes galim 
Rimtą sudaryt galybę.

Išvežioja, pakartoja, 
Kaip kas buvo nuodėmingas. 
Rašinėja, rodinėja,
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nes tokiame maiste yra daugiau : 
kolonijų.

8. Naudok kiek galint daugiau Į 
riebalų, kad geroka: nutuktum. 
Kūnui esant minkštesniam, nu
griuvęs ant žemės nesusilaužysi 
kaulų.

9. Jei kankina nemiga, pa-

— Mes vis skaitome laikraš
ty e apie skridimą per vandeny
ną. Taip aš noriu. kn-d ant Lie
tuvos rugienų krisiu tos Litu-

bus rodomos nuogos moterys,
2. Pyk pats ant savęs, kad 

kvailoj vietoj gyv-eni, ir ant kai- trauk gerokai stipresniosios. Jos 
myntų j,ei anie pergarsiai šneka pagėrus, nereikės nei nusirengti, 
ar kosti.

3. Neik, niekad pėsčias, nor> 
ir vieną bloką. Visada važiuok 
automobiliu.

4. Pirk visokios rūšies vaistus, 
kure pa-duodami be receptų, ir 
kiek galint jų 'Jaugiau sunaudok.

u. Išeik iš gyvenamo buto tik 
ma stui, nu'ipiikti. jei nėra kam 
jo parnešti.

6. Bute visuomet laikyk Už-
'qa ;ylus Jaugus, ir jame kiek ga- piau šeivai 
i ima mažiSU judėk.

7. Valgyk riėdavirinią mais'

nei išbridus vėl apsirengti.
ir 10. Kai pradės! jausti, kad 

mirtis į nugarą stukseną, už- 
rašvk visus sutaupytus pailgus 
vaikams, kad anie turėtu iš ko” 
latravoti.

Gal kai kam šie Sori:d Secu
rity dešimt patarimų atrodo ir 
kvailoki, bet reik nepamiršti, kad 
i Iru gyveną seniai visiškai ištuš 
tino pensijų fondus. Kub trum- 

gyvens. tuo mažiau 
bus triukšmo Kongrese.

Video

X—1

— Kas čia dabar 
dai'ėsi?

—Oq i pa tVi r f įrita 
darbik.ri *r ka-

brėš -k-irrivnltfus.

s J sys. Gražiausias iš jų, tai ilga
kaklis žąsinas su juoda juostele 
per kaklą, atvesdamas kitas žą
seles. Visi paukščiai pripratę; 
prie žmonių. Ežerėlyje yra dvi 
salikės, kur paukščiai perisi ir] 
ten nakvoja^, nes niekas jiems' 

.netrukdo. Šūsirėnka daug žiū-! 
rovų prie paukščių vaišinimo 
vietos, kiti atveža duonos trupi- Į 
nių. Viena moteriškė atvežė pil-i 
na maiča duonos. Kai duoną ant - 
kranto pabėrė, tai pakilo -didelis 1 
pilkas būrys žuvėdrų. j

— Aš jau kartą ten buvau. įdo ■ 
m u. Tėve.

— Paklausyk, Maiki. Praeitą 
žiemą paukščių mylėtojas Kos
tas Butkus gaudė antis, norėda-' 
mas parsivežti per žiemą savo; 
garaže palaikyti, o pavasarį vėl ' 
paleisti į parko ežerėlius. įlūžo, 
ledas ir jis peršalęs gavo širdies 
smūgį, mirė ten pat.

— Žmogus gerą darė paukš
teliams ir neteko gyvybės..

— Gaila gero žmogaus, Maiki.
— Žmonės, kurie myli gyvu

lius. yra patys geri. Tokius n 
.gyvuliai supranta. Tau, Tėve, 
nurodysiu vieną pavyzdį. Kartą 
aš nuvykau pas savo pažįstamą 
į priemiestį. Jis tuiėjo tris pik- 

. lūs vilkšunis, pririštus tarp dviė- 
' jv. ąžuolu ant ištiektos vielo-.
kiekvieną atskirai. Mums su še", 
mininku vaikščiojant aplink na 
mą, vienas šuS nutrūkęs nuo ra; -: 
čio, pribėgęs, prie manęs la:?.e 
mano ranką. Seimininkas išsi
gando, manydamas.-kad jo švo 
sudraskys svečią. Jis sako: “Pik
tas šuo. maniau, kad jis tave su
draskys”.

— As. Maiki, šunų tai biją'.' 
Lietuvoje, atsimenu, kaimo šu
ny- kai mane užpuolė, tai su s - 
vo kardu kirtau, kaip tas turk i', 
švaisčiausi, bet vientas rudk:< 
griebė man uė bato auk>.

— Nuo šurts nen ifaa bėg’». 
Reikia stovėti. Kai stovi šuo

— Mano burna-'išdžiūvo nuo 
karštos saulės, einu pas Andrie
jų “masklionkų” išgerti.

— Tik nepasigerk nuo tų sa
vo maslionkų.

— Nebijok, Maiki!

» Daug -kaitysi — daugiau ži
nosi.

• įstatymuose pasakyta, ne
gali užimti valdiškos vietos toks 
žmogus, kuris kalėjime sėdėjo. 
Taip būdavo, bet ne dabar...

• Meškerioti reikia 'tada kai 
žuvys alkanos.

• Jeigu ant svarstyklių užde, 
turn dvi diktatūras: vieną mūsiš
kių frontininkų, o antrąją So
vietų Sąjungos, tai viena kitos 
n'persvertų.

• Miške gyventi saugiau, negu 
dideliame mieste.

• "Vienas Draugo vedamųjų 
įrišėjas lašo ne plunksna, bet ra
gais.

• žemė maitintoja, tik reikia 
pačiam pasisėti.

• Laikas amžinas, o mes atei
name ir išeiname.

• Aukštaičiai sakydavo: ‘.Vai
kai, būkite geri. Jeigu būsite 
blogi, tai žydas įsidės į maišą ir 
išsineš”.

• Žmogus ir iš gyvulių gaU 
pasimokyti. Pnv., mano dėde 
tu* ėjo "naturlyvą” kumelę. Kai 
važiuodavo, ji sustodavo nė lim
bas nepadėdavo. Mušk nemušk, 
ii stovi. Jam atėjo j galvą ge
li ai i mintis: Uždegė saują šiau 
du ir pak:šo laimelei po uo-1

— Marquette Parkas Ch’eago- 
je buvo ir dar tebėra gražus ir 
švarus. Yra Field House susi
rinkimams. galfo laukas, gėly
ną-', daug ežerėliu, sporto ir žai- 
<b>imc piemenių, Įvairiausių me4 ga. Kumelė nutiaukė pakmktū.s 
džių, tai vienintelis dar likęs ir nulėkė per Ikukus, u dėdė 
baltųjų žmonių parkas pasilsėti iškrito iš ratų.
ir pramogatrti. Aš žinau, kad , ... ...... ... . . . i • . -i. * • Vakaru Vokietijos Žaliųjųkiti dideli miesto parkai tusti. - ■ ■ J
žmonės bijo ten.eiti, net dienos 
metu. Angliškas žodis “šave”,*iie-

Kaip kas buvo neprotingas.
-- Priekabiauti,, priekaištauti, 

Ar tai kelias J vienybę ?;; . 
Akys mato, protas .šakot į

• Kad taip ugdoma šunybėj;
Kas tikrai nor bendro darbo, 
Tas apivarus paleidęs 
Kliūčių nęgi ieškinėja, 

■; Nei darbelis įsileidęs.
Senais priežodis mus- moko: 
Ką pasėsi, tą ir pjausi.
Kitas posakis mums rodo:
Vėją sėsi; audrą pjausi • -v* s

tuviškai tariant, reiškia — sau
gok ir mylėk pats save.

• Kai varlės baloje užšąla sep
tynis kartus, tada ateina pava
saris.

• Pavojingiausia profesija yra 
šnipo profesija.

• Yra daug visokiausių suva
žiavimų, bet dar niekad nebuvo 
mūsų laikraščių redaktorių ’ su
važiavimo nuo dr. P. Grigaičio, 
Leonardo Šimučio, Mykolo Vai- 
dylos ir adv. A. OIro laikų, ku
rie įsteigė ALTą. Tai buvo se
niai — dar prieš dypukų gady
nę.

• Dabar laukiame šviesiausių 
pasaulio lietuvių dienų.

'Ref. Don Pilotas

Perkūnas

KIVIRČO UŽBAIGA

— Mano vyras, — aiškina, vie
na moteris savo draugei — jau 
du mėnesius kovojo su elektros 
kompanija.

— Na ir kuo tas pasibaigė?
— Abipusėmis nuolaidomis: 

kompanija iš mūsų negaus pi
nigų, o mes iš jos — elektros.

* ♦ ❖
BŪSIMAS LAIKAS

Lietuvių kalbos pamokoje:
— Koks bus busimasis laikas 

veiksmažodžio “vogti”?
— Sėdėti kalėjime, — pone 

mokytojau. (
* * $

• Asilą apgavus, nėra ko gir
tis. J'

Jaunuolis..iš namų įbėgęs nuolykių ieškoti, 
vėl nutarė grįžti pas tėvus.

— —* —a Į ■■■M »UI11 nr-1 J-f
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. LIETUVOS ISTORIJOS PĖDSAKAI
ITA LIEKOJE ŠrEIČ4 RIJOJE

Šveicarijos itališkojo pietų 
kantono Tesino — itališkai Ti
cino — vietovių pavadinimai 
skamba mano ausims muzikalią- 
kai: Bellinzona, Lugano, Locar
no ir panašiai. Daugeliui skai-’ 
tytojų šių ęiyiejų pastarųjų mies
tų pavadinimai^ tikriausiai, yra 
bent’girdėti; mažiau žinoma Be
lie, zona. O kaip t|k tas miestas 
yra Tesino konteno sostinė, o ne 
Locarno ir ne Lugano. Tiesą, 
dar prieš 100 metų Tesinąs savo 
sostinę pakaitomis kilnodavo į 
šiuOs tris "miestus. Tik vėliau su
stota, ties Bellinzona kaip nuo
latinio administratracinio cent
ro.'' ž-' '/■ ' '•

Viena ^u, Lugano suaugusioji 
vietovė vadinąsi tokiu reikšmin
gu vardu kaip “Paradiso” lietu
viškai būtų ‘‘Rojus”.- ; Taigi, no
rint, į šveifearįnį rojų galima 
lengvai patekti ir net vėl iš jo 
sugrįžti. 'Kai Lugano miestas to 
pat pavadinimo ežero pakrantė
je neturi kur plėstis, naujieji 
vienbučių pąlociai dažniausia sta
tosi Paradiso. Savaime Šveicari
ja yra brangus kraštas, o nau
jųjų viešbučių kainos paprastai 
burti Mdr “r^e^iės”. - Iš to ta
rytum dėktų, kad šveicarų roju
je geriausiai gali jaustis žmonės 
su storomis .piniginėmis.

Kaip kone, visi ežerų pakran
tėse prigludę jsyeicąrų miestai, 
taip ir Lūganb''-išsistatęs amfi- 
teatrųr-kitaip tarkit, sudaro-- iš
vaizdų pusratį.’ Ką ir besakysi, 
gražūs miestas, Įsiterpęs tarp' 
dviejų ; kaitrų: Mbnte SalVatbrd 
ir Monte BrėĮ Tuo tarpu kąi pir
masis kalnas gana status ir ne
gyvenamas, > antrpjp kalno, ša^ 
vaimę ne taip jau aukšto, nesie
kiančio' nei pilno tūkstančio me
trų^ pašlaitėse kone iki pat vir
šūnės glaudžiasi vienas namas 
prie kito. Nesudarkytos gam
tos nedaug beliko. Į abu kalnus 
galima'nžvažiuoti keltas ir-paši- 
gr ožėti Lugano ežero' mėlynai
siais' vandenimis ir. didingų kal
nų vaizdais. Anoje ežero pusė? 
j e jau prasideda Italių, i

Tąšipats likimas, kaip ir dau-- 
gelio kitų šveicarų kalnuotų pa
ežerių vietovių, būdingas ir Lu- 
gano. miestųį turinči:an beveik 
3O;0€K>- gyyėfttojtį-.j'Per didėlę 
miesto;dąlį ežero krąntų vyksta

kiniąs^ znžfc;* ? kitas .okupantas irgi sįėkią niū^ų ' Vasario
gaus, Iširtą nutautinti ir. paversti ^6 d pasu^įęg nepriK^n&inybes
Ko-nėcJ visi ĮstcUgingie'jĮ , vrešbū- ' vietiniais^* žmonėmis). " Jaunasis-./paskelbir^^jdeklara^a. Beje, 
čiai-. . ezėD^.p^rąptėj.er^0 §ai£įys,\dąt mokyklos .laikais pa-
iškėtęs '-kbjąVjš:riėšbučio duFU Sblar^ jjsntv^ęs p^encąrijąU ^usanne . vyriausybė nutarė derybas nų?

patenki į nenutrūkstantį automį- 
bilių srautą. Ne vienas turistas 
pamatuotai nusiskundžia, kad, 
būdamas namie, jis turis dau
giau ramybės, nekaip poilsiavie
tėje.

Bet nežiūrint visko pietinis 
čvercarų kantonas metai iš mė
tų patraukia.' tūkstančius turis
tų. Apsaugotas Alpių kalyyno 
nuo žvarbių šiaurės vėjų, Lesi
nąs gali pasidžiaugti kone sub
tropiniu klimatu. Kiekviename 
turistus viliojančiame prospek
te būtinai atvaizduotos čia lais
vai, bent jau parkuose, augan
čios palmės. Šis italų kalbos žmo 
nių gyvenimas kantonas pelnė 
Šveicarijos saulėto balkono var
dą. Kažkas yra išsireiškęs, kad 
Viduržemio ' jūra prasidedanti 
jau Tesine.

Ir aš čia atsiradau, pasilgęs 
■ saulės bei .šilimos.

Bet, pasinaudojęs savo buvi
mu Lugano, šią proga einu ieš
koti šioje vietovėje lietuviškų

Jau minėjau Monte Brė. Pa
kilus keltu vos kokius 200 metru 
iki Suvigliana vietovės (ji įeina 
į Lugano miesto ribas) ir dar pa
ėjus į dešinę, koki šimtą metrų, 
pasieki vietą, kur atokiau nuo 
gatvės dar neseniai stūksojo vi
la, kuri vadinosi Casa Mafalda’bet iš jos 1899 metais pa- 
(Mafaldos namas). Tai paskuti- Į šalintas už lietuvišką nusisiaty- 
nio nepriklausomos Lietuvos val_ i Šaulys apsigyveno Vilniuje 
stybės diplomatinio atstovo Švei: ’r įsitraukė į darbą sostinei atlie- 
carijoje, įgalioto ministro dak-. tuvinti.. .
tąro Jurgio Škulio žmonos var- Mirus draudžiamo laikotar pio 
daš, Šauliai viloje apsigyveno ‘Varpo redaktoriui daktarui 
antrojo pasaulinio karo metu. Vincui Kudirkai, Jurgis šaulys 
1940 metų vasaros pradžioje. Lie. pasidarė ir -šio didžioje, hętuvy- 

. tųyos diplomatas šioje viloje štai > bės apaštalo darbo tęsėju ir vie- 
gi’ai ir mirė../Tai atsitiko 1948; nerius metus redaka^g“Varpą”, 
rn. spalio 18 d. į ’ Jau tuo metu Šaffi|o gyveni-

Jurgis Šaulys priklausė prie - mas glaudžiai susi.jo>su ^veica- 
nepriklaušomos Lietuvės valsty-j rija> su kuria jo ryšiai jau nie- 
bės -kūrėju.; Jo pavardė figuruo-' kada visiškai nebenųtrūko. 1904 
ja tarp tų 20 įžymiųjų lietuvių, i m- jis išvyko štūdijubti į Berno 

; kurie padėjo savo parašą po 1918 universitetą, kurį baigė, gavęs 
m.; Vasario 16 d. 'nepriklausomy-1 .daktaro laipsni. Nūn jis vėl ap- 
bės paskelbimo aktu. O ir šiaip ši gyveno Vilniuje. Ten, tarp ki- 
jam‘ užtikrinta garbingą vieta1 te, jis iki 1915 m. (kol pirmojo

K. .Šklėrius Estes portretas

įstojo į Vilniaus kunigų semina-

Mirus draudžiamo laikotarpio

• vėlai. Lietuvos de- t priešinimą ((prie. Lenkijos šu
legacija jau buvo sūtaiusi su len | žlugdymo, kaip žinoma, gėdm-;
kais toliau tęsti darybas Lugano, gai prisidėjo ir sovietinė rau-

vakaro;
• Penktadienį — nuo 9 vai. ry

to ligi 1 vai. popiet.
Surinkti pinigai už suaukotusBeie, dėl pavėluoto telegramos donoji jųpnija!), dr. šaulys grį- 

išsiuntimo gavo atsistatydinti tuo j žo į Lietuvą. Mūsų vyriausybėj daiktu* (juos pardavus) einą
nutarė jį pasiųsti į Berną ir Įpusto paramai neturtingiems 
įrengti; ten atskirą dipiomėtinę* posto nariams šelpti ir p&dė‘i 

Mūsų vyriausybei neliko kitos atstovybę, tuo labiau, kad jis. iri apmokėti jų ligoninių bei dak- 
išeities, kaip vėl’ atnuupnti su iki tol švencarijoje ėjo atstovo tarų sąskaitoms.

. . • kmetinis užsiė.iioų reikalu mini 
tras Voldemaras Čarneckis. •

■ sutart-das dei vbas. Pir-Į pareigas, nors savx>. tarnybinę 
būstinę Jurėjo. Berlyne, o,pa
skutiniuoju laiku (iki Lenkijos 
suklupimo) Varšuvoje. Taip 
šaulys vėl atsirado. Šveicarijoje, 
šį karta sostinėje Berne. , r , 
ą Reikia pastebėti, k< d dr. Šau
lio žmciia buvo phsiturintf mo
teris. Ji dar anksčiau buvo įsi- f' * ’
gijusi Lugano tpieste vilą. Mon
te Brė pašlaitėje, miesto dalyje, 
vadinamoje Suvighana. Namas i • ’ 
stovėjo vietoje, iš kurios atsivė
rė žavus vaizdas į Lugano mies
tą ir ežerą, šauliai ketino-ten, nup-.rkti man s^rybęiaiits! 
nuolat apsigyventi, kai ministras! Vyras: ^/Ątsrnunk, b-a

Į ji, kad angelai’nedvėsi skryl

naujausių laikų Lietuvos istori
joje.

Gimęs 1§79 metais Žemaitijo
je, baigęs Palangos progimnazi
ją, Šaulys anksti Įsitraukė į'lie-

pasaulinio karo metu sostinę už
ėmė vokiečių kariuomenė) reda
gavo “Lietuvos Žinias”. u

Dr. Šaulys greit . iškilo kaip 
vienas iš vadovaujančių asmenų,

skyrė diplomatinei tarnybai. 
Jis buvo pirmasis Lietuvos di
plomatas, kuriam kaip atstovui 
Bernyne suteiktas Įgalioto minis
tro titulas. 1919 m. Šaulys vėl 
atsirado Šveicarijoje, kur kelis 
mėnesius ėjo diplomatinio atsto-

. miniiikauti Lietuvos delegacijai 
į paskirtas dr. Jurgis šaulys. Kai 
į Kauno vyriausybė nematė pras- 
I mės su lenkais ilgai besiderėti, 
I kaul ui pavesta derybų neužvil- 
j kinti ir privesti prie greito nei- 
i giamo galo. Mūsų delegacijos 
i pirmininkas tą pavedimą tinka

mai atliko,ir derybos snąlio į5 
d. nutrūko, nedavusios jokių re
zultatų.

Bet 1928 m. gruodžio mėnesį 
Lugane vėl iškilo Lietuvos-Len
kijos ginčas. Tautų Sąjunga, pa- 
orastai posėdžiavusi Ženevoje, 
ši kartą susirinko Lugano. T. S. 
tarybos darbo tvankoje atsirado 
Lietuvos-Lenkijos byla dėl Vii 
niaus, ši kartą dėl susisiekimo 
tarp abiejų valstybių. Tarybos 
posėdžiuose Lietuvos delegaci
ją sudarė, ministras pirmipinkas 
prof. Augustinas Voldemaras, 
užsienių reikalų ministerijos ge
neralinis sekretorius dr. Dovas 
Zaunius ir pasiuntinys Berlyne 
Vaclovas Sidzikauskas. Kaip ma
tome. Lietuva Tautų Sąjungos 
tarybos posėdžiuose buvo atsto
vaujama pačių mūsų diplomati
jos viršūnių. t

Lugano posėdžių metu Lietu-

pasieks pensijos amžių.
4 (Bus . daugiau) '■

DARIAUS-GIRĖNO POSTO 
PAGĖLBINIO PADALINIO 

RUMMAGE! SALĖ •

Dariaus-Girėno j posto pagelbi- 
ąįis moterų padalinys š.m. gegu
lės mėn. 5 ir 6 dienomis ’Da
riaus - Girėno posto patalpose, 
4416 S. Western Ave.f ruošia - •- ' * - ■ X . «. _ • , • - ’ . 
įvairių suaukotų daiktų i šparda- 
vimą.: Toks, suaukotų daiktų iš
pardavimas vyksta- kiekvienais 
metais. Jei kas dąr noręių ką 
paaukoti, bus galima tai .padą- 

. ryti 'šįtrečiadienį,' gegužės mėn. 
^‘ dieriaWnietdsd patalpose?

- Šienas reikalams- Dariau^Gi- 
rėno pašto patalpos bus atdaros: 

. - ^Ketvirtadienį,-gegužės'5 d.;

(nw3nup miq)

— Nustatyta, kad respubliko
nų partijos komitetas, siuntinė-! 
damas laiškus, prašančius pini-' 
giųės paramos, siuntė juos :r> 
buy. prezidentui II. Trumanuij 
nors Trumu nūs jau miręs 1972? 
melų gruodžio .26 dieną. ;

„. Turi pagrindo

Žmoęa: — Pirmiau-mane 
dinai angeliuku, o dabar ne

va-
ioi t

»io--

tuviską visuomeninį darbą. Tai.. kurie vokiečių okupaccijos me- 
- buvo nuožmus spaudos drąudi-- fu rūpinosi-vLietuvos -valstybės 
mo laikotarpis, kai carų valdžiai; atstatymu, • Jis išrinktas į Lie-, 
morėjo lietuvių tautą surusinti / tuvos Tarybą; ouvo jos genera- 
ir. supravaslavinti (kaip -dabar-] įiniu. sekretoęium, paškum vicė- . .. ■ i- :• --.v ?-.T. y- - _ j.:—into '-JiJ.':-
tautą nūtautinti iri paversti t “>šo-į 16 d. pasi^^* nep^iklaųsomybės

j, 

šaulys dar mokyklos . laikais pa- {'į® 16 jž 19J7;\jnetais Šaulys buvo

• < - »- *• • * ? ' • m .• 'r . - •

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
C Mą LTTERATCRA, lietuvių Hterittfcros, meno b

; ta. metnjti*. Jame yrr vertingi, niekuomet nelemtą, Vln* 
Krėvės, Igno SlipeHo, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio! 
1. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matuseričiauf Ir T 
Meflans itraipsnlal bei rtudijos, muštruotos nuotraukom!! b 
M. K. čiuriionla. M. Lileikio, V. Kaiubct, A. RŪkltelės ir A. Vara* 
kūrybos poveikriaia. 365. puri, knyga kainuoja tik S3.

'• DAINp i VENTĖS LAUKUOSE, poetės, raiytojof .Ir tn 
Hnlų lokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dahn 
iventes b^ jų IriorŲą Ir, eigą. Įdomi skaityti Ir nedalnuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtiMuml Ir surinktais duomenim!! 
bei ufkuliriaia. Studija yri 151 pusi., kainuoja IX

'• VIENIŠO iMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apfaiy 
tu Faoso Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne aat»r 
gyreūhno braofq apralymo, bet tiksli to laikcrtarplo buitie* tite 
ratiirini atmfija, snkkfrrtyta skirsndi&is. Ta 206 pusltylų fcsyr? 
parduodama tik ni |ŠL • ■'

> LleII'UV lAKASIS PAMARYS, HearUo Tomo-TamaJasrt' 
įSomlai paraiyU itndija apie Rytprūdua, remianti* PakalnA! I 
Labguva apakrlfię duomenimis. Aprašymai įdomūs Idekvtenan 
Hefrovftd. Dr'dinri Siurtnteto crjori-tnkomK p«b*tvojt duodami 
ritovardtio p<radinIm*'*,T jų rertinlal f vokiečių kalbą. Labs- 
Bandlnfoje 535 puri, knygoje jts R.yt»rS«fq temihtpla. Kaina

V K-4 EAUIttB L1M1. OrirUa’*** itr
mla&ial tf ttdptyijrph Mrnwnls tr vietea arpriL. Lietuvoje fr pb 
mMirialt bolieviką oknpidjof metei*. Knygt turi 234 punliplus 
bet kalnnoj* tik t>. .

JULIUS JANONIS, poetą? Ir revoHncIouIerlus, 
las !r kJtl<£ngal interpretuojimsj. gyvenime Ir ĮtoUtikojel tik » j 
Jurgio Jsiinako knygoje tpfe Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
tŲą. Debar būtų jf galima pavadinti kovotoju ui žmogaus te'**1 

7^T- ?r;rixpli, kainuoja

> lATWNfR NOKTUS. M. klrySa. J.
-Itom. IM pri. tnyfoj* yr* V 15

fimern,-* Wasfl*«<*■•. ’?W S*. Rilrtri It. rMr*> 
gį W Ą.'fcttJrae' Tmc WMrrr*

miestą, kųr^dalyvavĮbį1?lietuvių 
konferencijose. > •

•- Atkūrus'valstybę, Šaulys pasi.

vo pareigas. Taip jo gyvenimas vos-Lenkijos klausimas įgavo; 
vis kryžiavosi su Švencarija Vė-/naują, mums sayaime'; pavojĮnr.' 
liau Šaulys paskirtas pasiuntiniu ga kryptį, kol 1931. na. pasibaigė 
prie Italijos vyriausybės, po to (to meto aul0čiausiojo pasaulio
jis atstovavo Lietuvai prie šven- teimo — Tarptautinių. .Teišnipį; - o ,
tojo Sosto. Rūmų Haagoj, Olandijoj; įpųįns’‘nuo 9.'vai. iyto7įigi .7 vai ,
,1925 metais rugsėjo mėnesį palankiu sprendįmūV lĮąagos 

Šaulys; ^vyriausybės vėl pasiųs- Tribunolas visais įteikėjų gaisais
Šveicariją, šį kartd prisipažino, kad tabgįaūĮinįai pa. 

į Lugano. Atsitiko- taip: tais me-T sižadėjimai neįpareigoja Lietu- 
tais Kopenhagoje vyko derybos vos užmegsti su Lenkija norma-; 
tarp Lietuvos ir Lenkijos miško linio geležinkelių susišiekiind. 
plukdymo Neipųnu reikalais. Būdinga, kad net; lenkų 
Nors' tarp abiejų valstybių dėt pasisakė ta pat prasme; Lietu- 
Vllniauš (užgrobimo buvo nu-, 
traukti bet kurie santykiai, betį 
to meto Lietuvos; vyriausybė su-]:

. tiko pradėti su Lenkija derybas,] 
tikėdamosi, kad miško plukdy-’ 
mas Nemunu iš Vilniaus krašto; 
bus.■pelningas -Klaipėdos- lent-J 
piūyėms. Kaip galima buvo lauk 

-fr, Varšuvos, vyriausybei ne tiek 
rūpėjo-ekonominiai reikalai, kiek 
įi-sieke su Lietuva užmegsti tie
sioginius santykius ir tuo pačiu 
palaidoti Vilniaus bylą. Tokios 
padėties akivaizdoje, Lietuvos

traukti.- Bet afšitiko techninė 
nesėkmė. Iš Kauno pasiųstoji 
telegrafu instrukcija pasiekė Kol

WISE

e&r pools
] -MVS gasolį-*,
■ aBonUss

tojo Sosto.

tas i

vos valstybei toks teismo spren
dimas reiškė didel|’-laimėjimą;

Bet grįžkime prie dr. Šaulio. 
1931 metais Šaulys paskirtas at- 
stovu Berlyne. Nors jo tarnybi
nė būstinė liko Berlyne, jo 
taip pat Lietuvos dipįęraątiųtib. 
atstovo pareigas įr^enčarįjpįe- 
Jis čionai prataipiąisT’įarnybj-' 
niais reikalais atvąžiuodavo./j'-<J

Bej e, Šaulys -1933 .mętajš/ 
dė garsiąją Berlyno' operps.'dai1- 
nininkę Mafaldą - Salvitih^'; ki
lusią iš Neapolio; .Italijos/' "

Antrasis pasaūįiniš' kafas:juž^ 
klupo šaulį diplpntatinio; ąfcfo-j 
vo pareigose: Varšuvojež Hitlerio1 
tankams sulaužius jenkų .pąši-

MAISTAS U EUROPOS SANDELIŲ

BW8 West 69th St, Chicago, HL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Dldelii pasirinkimai gero* rūšie* įvairių prekiv

M ARDA NOREIKIENt

r SIUNTINIAI I UETUV4 
Cosmos Parcels Express Corp.

MARQUETTE G0T PARCELS 8ERVIC1 
|W1 W. fftk St, Chloro, IH. W«2f ♦ T«L >25-2751 

T CK* ’ T. IIE1NTINA1

ižadėjimai neįpareigoja Lietu-

įte -§drašyt£ ;'-

- ■ ■ -■ •' _ -

jrVy.’.v --r > ——-—

SU ŠIVIENI JIM AS LIETUVIŲ AMERIKOJE
<■ *yra.'Wiiusia'/ didžiausia ' ir tųfii^ausia lietuviu fraternalinė

- orgaĮiiz^oiją, iįętuviams ištikimai tarnąujanti jąų per 97 pietus.'
SLA—^atlięka,kultūrinins, darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 

,? u ;• darbus-dirba; ‘ ■’ ’ \
L. v';■> V ■ •; XA. v--"'- '■ ' ■ ■■» .

SLĄ — išmokėjo daugiau- kaip AŠTUONIS MILIJONUS dolerių
■'^-Pdrąudų - sačd nariams/;'• <<'/.<'' '' ' ■
: .SLĄ — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLĄ neieško pelno, 

. . nariams patarnauja tik savišalpos' pagrindu.
.Kiekvienas, lietuvis;ir lietllvMį draiigas gali 

.' v • . Susivienijlnje ^apsidrausti Ba $10,000. - / '•
SLĄ—apdraudžia‘ir -Taupotnąja 'apdrauda ĮL; Endowment 

naildįpgą jaunimui; siekiančiam 
Ptad^ąi.

SĮĄ ^>JiJ^sr;^p^^ud^-5]4ęa terminuota apdrauda: už 
&/-/j'.:$lįGOO.Įapdr^rddp- ‘Šimų 'IŠLŠJ metams.

u-"'J •• ' 'r -

Eudowwent

e

50 metų studijavęs, kaip į

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ ?

JAY DRUGS VAISTINE

w anuxnu ejscxfiai • fajtoūi mat mju
pUMTNAI ? lOSMmXOS &KXMXNY8 

Atdari žlokiadieniais nn«

parašė 700 puslapiu knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalbi buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
Ir Betuviij kalbą. Jlą rno^ėsd kartu bu kuru Jaunium ir prof. K- 
Būga pas gviiausras &Btffiečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias Ištraukas, paruošą tikslius vertimui 

tr patarė" mums toliau studijuoti

Raitai tl
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Kun. Prunskiui nereikėjo kištis
Kuri. Juozui Prunskiui visai nereikėjo kištis į ne

lemtą Grožvydo Lazausko, klausimą, liečiantį Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybės reikalą. Lazauskas yra pa
kankamai didelių kaulų, kad galėtų pats apsiginti, o jeigu 
jis pats nepajėgia apsiginti, tai ta vieta, kurios jis taip 
atkakliai siekia — ne jam.

Kun. Prunskiui nevertėjo kištis visai dėl kito dalyko. 
Kun. „Prunski:s. mėra ;joks ALTo. valdybos narys. Jeigu 
krikš'čįoh^s demokratai būtų- jį paskyrę.ALTo yadovypėn 
it būtų’įsakę Gr. Lazauską.gintų tai. būtų tsuprantamas 
reikalas.. Bet ■ l^ik^ioh^ ’ dėmokra tai to bepadarė. Jie 
kun. Prunskt.gSrfaū pažįsta, negu bet kurios kitos poli
tinės grupės nariai. Niekam nekyla jokios abejonės, kad 
kun. Prunskis yra krikščionis, bet demokratijos princi
pai, švelniai tariant, jam yra neaiškūs. Kartais jis ima 
ir suabejoja, o kai toks klausimas iškyla, tai jis išeina 
į lankas. Didokas abejojančių demokratų skaičius taip 
padaro. Užtat krikščionių demokratų vadovybė tą žino, 
jaučia ir kun. Prunskio savo atstovu neskiria.

Šį kartą klausimas yra visai kitas. Kun. Prunskis 
nėra ALTo valdybos narys, bet jis yra ALTo informaci
jos vedėjas. Užimdamas šias pareigas, pasižadėjo tole
ruoti visas ALTą sudarančias grupes ir jų paskirtus at
stovus. Jeigu jis nepajėgtų vienodai toleruoti visų ALTą 
sudarančių giupių atstovų, tai jam ten nereikėjo kojos. 
Įkelti. Jeigu jis ten būtų veltui dirbęs, tai dar galima 
būtų suprasti, bet kada ALTas jam už atliekamą darbą 
moka, tai jau tikrai jam nevertėjo kištis Į kilusi nesu
tarimą. Visiems aišku, kad konfliktas yra politinis. Ap
mokami tarnautojai Į politinius reikalus nesikiša. Pačiam 
kun. Prunskiui būtų lengviau apsiimtas pareigas eiti. 
Būtų geriau ir p. Lazauskui, kiti ALTo nariai nežniotų, 
kas yra negalvojantis jo gynėjas.

Kuo. Prunskis žodžiu pranešė,-kad Lazauskas rlažnai 
jo matytas ALTo centre, o dabar net laišku pranešė Nau-1 
jienų redaktoriui, kad Naujienų paskelbtoje žinioje pasi
taikė ne vienas, bet net keli netikslumai.

Naujienų redaktoriui M. Gudeliui kun. Prunskis at
siuntė tokį laišką: ,

Gerbiamas Redaktoriau,
Ačiū, kad dedate Amerikos Lietuvių Tarybos in

formacijas. Už tą esame dėkingi.
Pakartotinai labai prašome nejungti prie ALTo 

informacijų ateinančių iš kitų šaltinių žinių, net taip, 
kad susidaro įspūdis, jog tas informacijas pateikia 
ALTas.

Toks nemalonus atvejis pasitaikė “Naujienų” 
bal. 22 dienos numery, suplakant ALTo žinią su pa
šaline informacija, tuo labiau, kad prijungtoje infor
macijoje pasitaikė netikslumų. Viena, ALTo sekre
toriui inž. Grožvydui valdybos nebuvo pareikštas 
nepasitikėjimas, o antra, ALTas nebuvo be sekreto
riaus, nes tas pareigas iki perrinkimo ėjo tas pats 
inž. Gr. Lazauskas.

Turiu viltį, kad ateityje malonėsite atsižvelgti 
Į šiuos pageidavimus.

Su pagarba,
Kun. J. Prunskis,
ALTo informacijos vedėjas

Kun. Prunskis dėkoja Naujienoms už spausdinamas 
ALTo informacijas, bet jis nepatenkintas, kad Naujienos, 
rašydamos apie tą patį klausimą, kartais pasinaudoja 
pašaline informacija. Kun. Prunskis nieko nesako dėl 
pašalinės informacijos, tiktai blogai, kad tos pašalinės 
informacijos suliejamos su oficialia ALTo informacija.

Kun. Prunskis savo laiške nepasako, kad ta pašalinė 
informacija būtų buvusi netiksli. Netikslumus jis labai 
greitai pastebi ir reaguoja. Laiške nė vienu žodžiu heuž- 
simįna, kad informacija būtų neteisinga. Tuo jis pripa
žįstą, kad Naujienų informacija teisinga.,Jis net nesako, 
kad ta informacija būtų melaginga. Jeigu tokia būtų bu
vusi, tai kun. Prunskis būtų pasakęs. Mes pripažįstame, 
kad tarp vienos ir kitos žinios reikėjo Įdėti brūkšnelį, ku
riuo žinios atskifi^mos; Laužant puslapius, brūkšnelis 
kartais iškrinta, ypač kai trūksta žinioms vietos.

■Bet mūsų manymu, daūg svarbesni yra kun. Pruns
kio kaltinimai, su kuriais nenorime sutikti ir kaltės prisi
imti. Pasitikėjimas^ ar nepasitikėjimas p. Lazausku-ne
buvo įrašytas Į ALTo dienotvarkę. Bet mes visi-.žinome, 
kad ALTo valdybą renka valdybos nariai. Po konferen
cijos susirinkusi ALTo valdyba Vienbalsiai išsirinko 
ALTo pirmininką. Juo visi. pasitikėjo ir pasitiki. Prieš 
dr. Kazio Šidlausko išrinkimą nepasisakė nė vienas ALTo 
valdybos narys. Jam visi vienbalsiai pritarė.

Kai buvo renkami ALTo vicepirmininkai) visi praėjo
vienbalsiai. O kai atėjo sekretoriaus rinkimai, tai riša 
rinkimų eiga sutreškėjo. Sekretorius negavo reikalingos 
dviejų trečdalių balsų daugumos. Rinkimus atidėjo ki
tam posėdžiui, tarėsi, bet 2/3 daugumos negavo.

Čia buvo tie patys valdybos nariai. Nė risi p. Lazaus
kui pritarė. Visiems buvo aišku, jog tai buvo nepasitikė
jimas. Jeigu kun. Prunskis nepadėjo į ALTo archyvą 
p. Lazausko jam rašyto laiško, tapusio viešu dalyku, tai 
tame laiške pats Lazauskas kun. Prunskiui primena, jog 
tai buvo jam pareikštas nepasitikėjimas.

Bet kun. PrUnškib laiške yra dar vienas netikslumas. 
Laiško pabaigoje jis tvirtina, kad p. Lazauskas sekreto
riaus pareigas ėjo iki “perrinkimo^. ALTo reikalais besi
rūpinantieji žino, kad sekretorius nebuvo perrinktas. Ba
landžio 15 dieną susirinkusi ALTo valdyba, matydama, 
kad nepajėgs susitarti dėl sekretoriaus, įpareigojo ALTo 
pirmininką pasirinkti sekretorių. Pirmininkas norėjo 
gauti 2/3 balsų šiam klausimui spręsti. Jeigu jis tokio

(Dabar šioj vietoj O’Hara Aeroportas) M. ŠILEIKIS ' KaiS’ės sode

A. AIAJERCZYKAS TVARKYS VTSUS
CHICAGOS SVEIKATOS REIKALUS “SX d” 

kimittėš kampanijos metu propa
gandą ir žadėjo dirbti kartu.

Pirmadienio vakare Washing- 
tonas pasisakė prieš Vrdolyako 
hU tarimus; be.t antradienį ap
svarstė _ visus . reikalus, sakėsi 
pripažihsiąs nutarimus teisėtais 
ir taršis su alderman ais, kaip 
kartu administruoti _fmfijonini

Vakar Albysiuš Majerczyk pa-, 
skirtas visiems -Chicagos sveika
tos reikalams tvarkyti. Toms 
pareigoms jį paskyrė -Chicagos 
aldermanai, šuširihkę į miesto
tarybos posėdį.

-Kitoje vietoję rašome, kad 
naujai išrinktas meras' pradėjo 
posėdį, 'leido kalbėti vienam al- 
dermanui/, o ’kai - tas pasiūlė 
baigti suširiiikimą, tai meras 
VVashingtonaš 'pokštelėjo plak
tuku į Stalą, pasakė, kad pasiū
lymas priimtas, posėdis baigtas

Vrdolyaką paimti miesto tary
bos vadovavimą, suorganizuoti 
pačią tarybą ir pradėti miesto 
savivaldybės organizavimą.

Aldermanas A. Majerczyk bu
vo paskirtas Chicagos sveikatos 
komisioiliėriumi. Jo žinioje bus 
visos Chicagos ligoninės, gydy
tojai, vaistinės, sanitarijos 
kalni, ambulatorijos) medicinoj 
mokyklos ir kiti su sveikata su
rišti reikalai. . -i < - ' i.

A. Majerczyk ilgus metUs bu
vo Chicagos policininkas. Jis 
yra susipažinęs su nliėsto admi
nistracijos reikalais. Jis, jau ket
verius metus bUVo 12-to \vardo 
aldermahas. Rinkimų metu .jis, 
rėmė Bernardą Eptohą mero

į \Va'sliihgfė:nąs bus Chicagos 
meras, o Majerczykas bus svei
katos komisioniėlTus.

—- Dabartinė Kinijos vyriau
sybė priėjo įsitikinimo, kad bu
vusi Kinijos vyriausybė padarė 
labai didelės žalos Tibeto taute
lei. Ji prašo, kad visi pabėgu
sieji grįžtu. Jiems padės atitai
syti skriaudą.

Ištinkti • .aldermanai šitokio 
mero pasiU?čiojimo nepriėnlė, 
bet pakvietė Čikagos demokra
tų partijos pirmininką Edvardą

pasitikėjimo nebūtų gavęs, tai mes ±r šiandien būtume 
be ALTo sekretoriaus. ALTo pirmininkas df. K. Šidlaus
kas, gavęs pilniausią pasitikėjimą, ALTo sekretoriumi 
pasirinko ja; Lazauską.

Naujienos, norėdamos, kad ALTo nariai ir visi Ame
rikos. lietUri'aL žinotų tikrovę, pirmame puslapyje parašė, 
kad ALTo sekretorius ne rinktas, be,t pirmininko dr. K. 
Šidlausko pasirinktas.

Jeigu p. Lazaūškas ir kun. Prunskis nieko būtų ne-- 
sakę, tai niekas nieko būtų ir nesakęs. P. Lazauskas būtų 
ramiai ėjęs sekretoriaus pareigas ir niekas jam būtų 
nieko nesakęs.- Kun. Prunskiui pakartotinai Įtaigojant, 
kad jis buvo “perrinktas”, turėjome ši netikslumą pa
koreguoti.

Kuriais sumetimais kun. Prunskis ne tik biuletenyje, 
bet ir laiške Įtaigoja, kad sekretorius buvo “perrinktas”?

— Branduolinio karo atveju, 
trims ketvirtadaliams švicarijos 
gj’ventojų jau įrengtos slėptu
vės. Apsaugos-planas prieš ato
minius kritulius bus pilnai įvyk
dytas apie 2000 metus.

— Levies, Italijoj, jaunuolių 
grupė pagamino 14 pėdų aukš
čio velykini kia ašinį. Gamybai 
panaudojo apie pusę tonos šo
kolado.

— Irano moterims bus leista 
pačioms kelti skyrybas. Skyry
bas dėl moralinių ar ideologinių 
priežasčių, jos galės gauti be 
vyro sutikimo.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
CTęšiltyB)

— Na, kas jums? Nenoriu, kad Verktumėc 
Sakykite, kas jums?

— Nieko, nieko! — atsakė palengvėjusių bai
su Zbyška. — Reikėtų prisivefšii kafiėti. Kas bu
vo, praėjo. Jau man linksmiau.

— O gal saldaus vyno išgertumėt?
— Rūpestinga mergaitė! —sušuko Zychas.— 

Kodėl sakai: jūs? Sakyk jam: Žbyška, o tu jai: 
Jagienka. Juk pasipažįstate iš pat mažens.

Ir toliau kreipėsi Į dukrą:
— Kad jis tave seniau užgavo — niekniekis. 

Dabar taip nedarys.
— Nedarysiu, — linksmai tarė Zbyška. — Te

gu ji dabar man atsilygina, jei nori.
Jagienka, norėdama ji visai pralinksminti, su

gniaužė kumštį ir juokdamasi pradėjo vaidintų 
lyg muštu Zbyška.

— Tį.i tau už mano sumuštą nosį! Še, še!
— vyno! — šaukė pralimcsmintas Zychas. 

JagiehKa pašoko Į šalutinį kambarį ir netrukus 
-nešė akmeninį ąsotį s i vyHU/du^puodukus, pa- 
i i -i labrim this gėlėmis, Vroclavo auksaka
lių ri;.rb\ p ią iš tolo pakvipusių pyragaičių.

Budam« jau įsigėręs, Zychas visai susigrau- 
tnn. -ų'įęphn p prispaudė prie krūtinės ir. 

matytų manydamas, kad tai Jagienka, pradėjo 
kalbėti:

— Oi tu, dukrele manoji! Ką aš Čia veiksiu, 
tavęs netekęs, ką aš pradėsiu?

Tu ją turėjai jau seniai išleisti! — su
šuko Zbyška.

Zychas pradėjo juoktis:
“ Mergaitei dar tik penkiolika metų, o- jaū 

vyrai ją traukia. Jei tik iš tolo pamato kurį, tai 
net kelius trina!

— Tėveli, aš išeisiu! — tarė Jagienka.
— Neišeik, su tavim taip gera...
Paskui pradėjo paslaptingai merkti Zbyškai:
— Užsuka čia du: vienaš jaunas Vilkas, se

nojo Vilko iš Beržinės sūnus, ir antras — Precla- 
vas iš Raginės. Tave čia pamatę, pradėtų dantimis 
griežti taip, kaip kad vienas Į antrą griežia.

-r- Matai. — tarė Zbyška.
Paskui kreipėsi į Jagienka, Zycho pageidavi

mu vadindamas ją tu:
—- O tau kuris geriau patinka?
— Nė vienas.
— Vilkas — širdingas vaikis, — pastebėjo 

Zvchas.
— Tegu kur nors kitur keliauja.
— O Preclavas?
Jagienka pradėjo juoktis:
— Preclavas toks kudlius, kad net akių ne

matyti, o taukų — kaip pas lokį.
Zbyška. tarytum ką staiga atsiminęs, sudavė 

sau į galvą ir tarė:
— Bet, kai tokie geri esate, tai jus dar vieno 

dalyko paprašysiu: ar jūs neturite namuose-lokio 
taukų, nes dėdei jie vaistams labai reikalingi, o 
Bogdaniece negalėjau gauti.

— Buvo, — atsakė Jagienka, — bet vaikai iš
nešė į kiemą kilpiniams tepti, or šunes iki pasku
tinio suėdė...

— Nieko nebeliko?
— Net išlaižyta.
— Na, tai nėra išeities — reikės miške pa

tykoti.
— Padalykite medžioklę, nes lokių netrūksta, 

o jei medžioklinių įrankių reikia — duosime.
— Kur čia man laukti! Išeisiu kurią naktį prie 

bičių drevės. -
— Pasiimkite kurį nors iš pelkių bernų — 

puikūs vyrai.
— Daugelyje neisiu, nes gali than žvėrį nu

baidyti.
— Tai kaip? Su kilpiniu?
— Ką patamsėję miške su kilpiniu veikti? 

Mėnulis dabar nešviečia. Paimsiu spygliuotines 
šakes, gerą kirvį ir eisiu vienas.

Jagienka valandėlei nutilo, ir jos veiduose 
pasirodė išgąstis.

— Išėjo praeitais metais iš mūsų, —- tarė, — 
, medžiotojas Bedvasis, ir lokys jį sudraskė. Visa- 
’da yra pavojinga lokius med&Mi, nes jis, naktį 
pamatęs vieną žmogių o ypač prie drevių, tuoj

| ant dviejų kojų stoja.
— Bėgančio jis niekada nepavys, — atsakė 

I Zbyška.
— Prisnūdęs Zychas tuo metu prabudo stai

ga ir pradėjo dainuoti:
O tu, Kuba, darbininkė/
Ir tu, Macka, medžiauninke, 

. Eikit anksti rytą laukų arti —
Aš su Kaze eisiu siausti...

— Žjhai, jų- yra du: Vilkas iš Beržinės ir 
Preclavas iš Raginės, o tu...

Tačiau Jagienka, bijodama, kad Zbyška ko 
nors į tai neatsakytų, prisiglaudė prie Zbyškos ir 
pradėjo klausinėti:

— Kada eisi? Rytoj? ; ,
— Rytoj, saulei nusileidus.
— 0 prie kurios drevės?

, — Prie mūsiškių, hetbli jūsų lauko, pagal
\ Radzikoco pelkes. Man pasakojo žmonės, kad ten 

apsčiai lokių esama.
* ♦ *

XII
Zbyška išsirengė, kaip buvo sakęs, nes Macka 

kas kaitą vis blogiau jautėsi. Iš pradžių jį pa
laikė džiaugsmas ir užsiėmimas apie namus, bet 
trečią dieną jį vėl pradėjo kankinti kaišu s ir 

i skausmas šone, kad net atsigulti turėjo.
TRrs dsegitu)

I Vpiij <-rv:.'. ( hjcag.'k, D’ Wednesday. May 4. 1983
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VAKARŲ VEJAI
112 modemioB poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naajieuos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608 

aMiiMiimm ... .

Service 855-4506, Past 06054

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

LPfiCLALYBt: AKIŲ LIGOS 

West 103rd Street 

Valandos pagal sisitarimą

SUSIRINKIMŲ

Tab; 562-2727 arba 562-2728

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. Manheim RcL, Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—d darbo dienomis

s

Potvynio MadonaM ŠileikisUpytės Draugiško klubo narty susi 
rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
6 d., 1 vaL popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Talman Avė.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys, rast.

Brighton Parko Lietuviu Motery 
klubo nariy susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužės 5 d., 1 vai. popiet, 
Anelės salėje, 4500 S. Talman Avė,. 
Narės prašomos atsilankyti, ir atsi
nešti savo įstojimo knygutes.

Po su si rinkinio — vaišės.
Eugenija Strungys

TAUTOS FONDO AUKOTOJAI

Ir L. Noreikai, NY;

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2618 W. 71st St Tai. 737-5149 

rikrina akis. Pritaiko į Vinį r.

ir “contact lensei”,

LINKOLNO LIKIMAS

Abraomas Linkolnas buvo de
vynių metų vaikėzas, kai staiga 
nuo nežinomos ligos mirė jo 
motina.- Ji mirė 1818 metais, 
tuoj pat po jos dėdės ir tetos 
mirčių, kurios irgi nebuvo išaiš
kintos. Tik kaimynai spėliojo

Or. LEONAS SEIB UTIS apie kažkokių “pieno ligą”, pa
stebėję ganykloje “drebančias” 

t karves.
Ta liga tik 1927 m. buvo nu- 

; statyta. Vargingoje Linkolnų 
. ūkelio ganykloje karvė iš bado 
' priėdę nuodingų baltųjų “gyvat- 
šaknių”. Apnuodytą pieną išgėrė 
F.inkolno motina, jos dėdė ir te- 

: fa. Kaip išsisaugojo jaunasis A‘. 
Linkolnas, galima tik spėlioti. 
JAV istorijoje galėjo nebūti 
garsaus prezidento Abraham 
Linkolno vardo.

INKSTŲ. PŪSL1S Ift 
PROSTATOS CHIRURGUA 
2*54 WEST S3rd STREET

Yalandoa; azurad. 1—4

Ofiso telefonas; 776-284$, 
<MWaci|«« folo&i 446-5545

Prostatos, inkšti} ir ilapmoo 
takij chirurgų*. 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33/1 i 

Tek (813) 321-4204

PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

JfeRKRAU$TYMAI

Leidimai — Pilna apdrauča 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chant 
ir VISA kartelei.

it 6ER8NAS. TaL 92S-40M

Apdraustas porkraustyma* 
ii frailty atstumy, 

ANTANAS VILIMAS 
T»L 376-1882 artos 4765996

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

(Tęsinys)
PAVIENIAI:

Po 25 dolerius

E. Strynski, FL; D. ir S. šuke- 
lis, MI; M.V. Sutkus, CA; K. 
Tamošaitis, MA; J. Tamošiūnas, 
CA; B. Tamulienė, CA; M. ir K. 
Tijūnėlis, OH; J. ir D. Tričius, 
IL; A. Tumosa, MI; L. Tvirbu.- 
tas, MA; dr. J. Urbanavičiūtė, 
NY; J. P. Vaičaitis, FL; L. Vai
čiūnienė, IL; S. Vaičius, IL; J. 
Vaineikis, IL; V. Vaitiekūnas, 
FL; M. ir J. Vaitkus, MD; dak
tarai Ą./ir A./Vahs,;,FL;>M. ir 
E. Valiukėnas^, IL; A. Vaiiušai- 
iis, FL; J. Vembrė, MA;. J. A. 
Venckus, CA; J. Venskus, CA;
J. Veteikis, Australija; G. ir L 
V’ildžiai, CT; S. žadeikis, IL; A. 
Zavadzkas, CT; B. ir T. Žemai
taitis. CA; S. Zupka, FL.

Po 20 dol.: B.- Acalinas, IL;
K. Aleksandravičius, FL; L. Al- 
marik, NY; L. Andersen, CT; 
A. Andriušis, MA; H. Andruška, 
N Y; V. Anelauskas, CA; B. ir 
N. Aras, CA; G. ir J. Asminas, 
Ml; A. Balašaitienė, OH; J. Bai
ba tas, OH; J. Balčiūnas, IL; S. 
.Balčiūnas, FL; J. Balsys, CA; 
P. ir V. Balynas, MI; I. Banai
tienė, N Y; a.a. J. Bartkus, N Y; 
S. Batūra, IL; J. Baužys, IL; L. 
Bliskis, FL; A. ir S. Boucher, 
Ml; E. Brkdis, CA; B. Brizgys, 
MI; E. Bublaitienė, NY; B.. Bud- 
reika, MA; a.a. B. Burba, MI; 
A. Burneika, CT; K. ir F. Čer
nius, IL; L. čėsnienė, NY; A. ir 
R. česnavičius, NY; J. ir E. Dir-

ginčius, FL; B. Dirsė, Kanada; 
J. Domeika, Kanada; A. Dragu- 
nevičius, CT; P. J. Dromantas, 
IL; D. ir G. Drozdowski, MI; 
B. ir A. Dūda, CA; O. ir A. Dum
čius, IL; V. ir D. Eikinas, MA;
F. Flecker, MI; R. Gaidytė, NY; 
B. Gajauskas, CA; J. Galinis, IL;
G. Giedraitytė, IL; dr. J. Gim
butas,. MA; H. Gineitis, MA; 
kun. A. .Goldlkovskis, OH; A. 
Grabauskas, FL; L. Grauzinie
ne, CA; S. E. Grušas, FL; V; Ieš
mantas, IL; D. Ivanauskaitė,

Jasaitis, :E. Jpdinskas, MI; V. 
Jonikas, FL;A. Josi ūkas, Kana
da; J. Jurkus, NY; Ž. ir Z. Jū
riai, NY; G. Kaunas, CA; M. Ka- 
zakaitis, CT;; V. ir V. Kazlaus
kas, CA; O. Kiesylienė, IL; A. 
Kizlaitis, IL; J.-ir F. Klimaitis, 
OH; P. Kliorys, OH; J. ir M. Kli-

-M

SOPHIE BARČUS For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight.

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax is 
“The Overnight Wonder’

CA; S. ir L. Pac- 
kauskas, MI; J. ir S’. Paškaus- 
kas, CA; S. Paulauskas, IL; L. J. 
Pečiūra, MI; R. Penkiūnienė, 
VA; J. Petkevičienė, OH; J. Pet
rikams, IA; A. ir K. Pintscli, NJ; 
A. Polikaitis, CA; J. ir R. Povi
laitis, FL; A. Pranskevičius, IL; 
P. Puidokas. N Y; G. ir G. Puniš- 
ka, FL; E. ir J. Purtulis, FL; 
M. ir V. Pužauskas, CA; V. Ra
monas, IL; B. Repeika, IL; S. 
Rudokas, IL; A. ir D. Samusis, 
N Y; K. ir E. Sapetka, CT; J. 
Šerkšni.nė, CT; V. šeštokas, CA; 
S. Shepetys, CA; D. ir L. Sie- 
maška, N Y; kun. V. Siliauąkas, 
CA; A. ir K. Šimėnas, MA; 1. Si- 
rutavičius, MA; V. Sirvydas, CA; 
L ir J. Skirgaudas, CA; B. Sko- 
rubskienė, IL; J. Skruzdis, CT; 
J. Skudzinskienė, MA; A. ir S. 
Slabis, IL; N. Šležienė, MA; St. 
Šmitas, MA; J. ir K. Sniečkus, 
OH; J. špuras, FL; L. Staškū- 
nas, FL; A. Stekas, CA; prof. 
J. J. Stukas, NJ; A. N. Tonkū
nas, CA; V. Trumpa, MD; M. 
Vaitkevičienė, MA; M. Valatka, 
MA; S. Vebrienė, IL; O. Vileniš- 
kis, MA; M. Vilkas, NY; J. Vyš
niauskas, IL; Witartas, IL; kun. 
S. Yla, CT; Zablockas, FL; V. ir 
D. Zakaras, AZ; R. Zaura, IL; 
L. V. Zeikus, IL; A. Zenkus, 
MA; V. Žibąs, FL; P. Zigman
tas, OH; E. Žitkus, IN; E. ir J. 
Žukas, NY.

18 dol.: P. Gaižutis, CT.
17 dol.: E. Mačiulienė, FL.
16 dol.: K. Vilkauskas, Ka

nada.

M. ir E. Kučėnas, IL; A. Kok
čioms, IL; J. ir P. Lampsaitis, i 
IL; H. Laucius, IL; I. Laurinai- i 
lis, OH; L. ir M; Lendraitis, MA; 
V. Linartaš, J. Linkus, IL; B. 
Lukas, IL; J. ir A. Mackevičius, 
IL; A. Mackus, OH; K. Martin- 
kus, CT; P. Matiukas, N Y; O. ir 
B. Maželis, OH; K. Mažonas, 
OH; D. ir O. Mtkišius, CA; V. 
Merkevičius* NB; N. Meškaus
kas, IL; B'. Michelevičius, FL;
P. Mičiulis, FL; J. Mikalonis, 
CA; D. Mikcliūnas, IN; V. Mik
lius, FL; D. A. Mikoliūnas, OH; 
E. O. Milkauskas, MI; A. Mo
riarty, MA; B. ir A. Morkiai, 
CA; M. Nagys, IL; E. ir P. Noa- j

RADUO iEIMOS VALANDOS

Sežtadieniaig ir seknulieniafr

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

7159 So. MAPLEWOOD AVB 
CHICAGO, IL 40*29

Kkwtieti auo pirmadienio Od peak 
tadienio 8:30 TtoL vakarą 

Vtxw Laido* d WCEV utotfaa.

Vedijt — Aldona Dauioia 
T«lef.; 778-1545

Stoti** WOPA - 1496 AM 
transliuojamo* i* mGay riudij* 

Marquette Parka.

S" Tdetuvos Aida»
KAZt BRAZD1IONYT* 

wd.|a

MC-nsi

CXMtC«t M. UAVTK

I OF IMC

OUM. asorti POSH

•CHOCK. K W

St Peterabdrc. Fit, 12:30 vnL p-r> 
ii WT1S stoties, 1110 AM bange

2686 W. 7Ut Street

Cbkajtė. DHnoū 60624 
T«W. 778-5374

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

1729 S. Halsted St
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

B

EUDEI
GAIDAS - DAIMI

8ENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Po 15 dol.: O. ir J. Andrius, 
CA; A. ir S. Astrauskas, IL; S. < 
Astrauskas, OH; S. Augonis, 
MA; S. Aušrota,. CA; £. Babic-. 
kas, MA; A. Barčas, IL; V. Bar- 
tuška, OH; P. ir J. Kliudžius, 
Ml; A. Brusokienė, IL; dr. V. ir 
S. Bublys, MI; V. ir G. Čepas, 
MA; H. Čepas, MA; dr. B. Cipli- 
jauskaitė, WI; M. Cutherson, 
IL; Vi. Daukantas, FL; A. Diš- 
kėnas, FL; P. ir D. Domkus, CA; 
L. Dubauskienė, IL; S. Galdikie
nė, MA; F. Gylen, Belgija; K. ir 
S. GHcms, FL; O. Grikavičienė, 
CA; T. ir K. Grikinas, CA; dr. K. 
Jablonskis, IL; J. Jokubka, IL; 
Z. ir E. Kačinskas, FL; A. Kon- 
cė, NY; J. Kreivėnas, IL; M. Ku
dirkienė, CT; G. ir V. Kulpa, 
N Y; J. Lapinskas, MA; J. Lau
cevičienė, NY; E. ir S. Lungys, 
FL; E. Manomaitis, MA; A. 
Marina, IL; S. Mečkauskas, IL; 
V. Mieželis, AZ; A. A. Milkevi
čius, CA’; P. ir I. Navazelskis, 
MA; K. ir I. Nenortai, MA; A. 
Pakalnienė, NY; P. ir E. Pama
taitis, CA; A. A. Petrauskas, FL;

į (Bus daugiau)

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 • 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai

JEAN VANCE ir GEORGE SŪRINI

Aikštes automobiliams pastatyti

Anthony Dias Blue

PINEAPPLE SPARERIBS “
Port tnd fruit go well together, and the combination of 

vpareribs with the sweet and sour taste of pineapple is a natural.
Before being cooked over a charcoal outdoor grill, spare

ribs should be precooked by being boiled until tender. This 
process of partial cooking is called parboiling.

If you are unable to devote the time or the refrigerator 
space to the marination procedure in this recipe, just omit the 
step. The ribs will taste a little less of pineapple, but theyH 
still be quite delicious.

This rather robust dish Is Ideal for a barbecue party. For 
larger groups, allow 1 pound of spareribs for each person and 
increase the amount of basting sauce accordingly. Accompany 
the ribs with cold potato or macaroni salad, sliced tomatoes, 
toasted French bread/and the pineapple sauce for dipping.

Serve beer, iced tea, Sangria, chilled rose wine, or the white 
Tine you used to make the sauce — a cold Chablis or Soava.

Grilled Pineapple Spareribs
Servings: Six
Cost: Moderate

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Teh RE 7-1213

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

Degrtt of difficulty: Easy 
Tum: 1 hour, plut 1 day of 
VLarinatiūg 
fcgrediento:- - -pound* fpnreritM, 

trimmed of excess fat

M
2
2

1

cup lemon fme* 
clove* garlic, minced 
tablespoon* soy sauce 
tablespoon molasses or 

brown sugar 
tablespoons vegetable 

oil
teaspoon pepper

2

%

pineapple juice
ean (8U os.) crushed 

pineapple, undraioed 
cup dry white wine 
Parboil the tpareribe in simmering water for 30 minutes.
Place the ribs in a roasting pan and pour the pineapple 

Juice over them. If the juice doesn’t quite cover the riba, top 
off with witer. Refrigerate for 24 hours.

e Meanwhile, prepare the basting sauce. Combine the 
crushed pineapple and its liquid, the wine, lemon juice, garlic, 
soy sauce, molasses or sugar, oil and pepper, in a saucepan 
Bring to a boil and simmer for 10 minutes.

a When ready to grill, place the ribs 6 to 8 inches above a 
medium hot fire, and cook, turning frequently, for 30 minutes.

a During the last 15 minutes of cooking, baste often with 
tf>e pineapple sauce, saving some of it to serve with the ribs.

a Remove ribs to a warm platter, cut into Individual ribų 
and serve.

A Conaimat Senice from the CYANAMID AęicuttusS

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Hlinois 

Telefonas — 652-1003

j“1-,1, ■«■■■■■■.. . .■ -- - —~ J — — _ MIM
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Mire K. Dundulis ' nis su*!:inl'im.'is Įvyko balandžio 
i Z3 d. A. Kojak salėje, esančioje

Po sunkios ligos, balandžio ( 4500 S. T Jman. Pirm. P. Masilio 
25 d. mirė Klemas Dundulis, su
laukęs 68 metų amžiaus. Gyve
no Chicagojo, Marquette Parko 
apylinkėje.

Gimė Lietuvoj, Joniškio vals
čiuje. Amerikoje' išgyveno 33 
metus.

diliame liūdesyje liko okup. 
Lietuvoje sesuo Bronė Vii-iaus- 
kienė ir du broliai — Juozas ii 
Stasys su šeimomis, bei kiti gi 
minės.

Kūnas buvo pašarvotas penk 
tadienį D. Petkaus Marquette 
koplyčioje. Vakare maldas su
kalbėjo būrelis moterų ir kan 
V. Zakarauskas. Po maldų stigie 
dota “Marija, Marija’’.

Balandžio 30 <1. 9 vai., po mal
dų buvo iškilmingai palydėtas 
į šy. Mergelės Marijos Gimime 
parapijos bažnyčią. Mišias alna 
savo ir pamokslą pasakė kan. V 
Zakarauskas. Solo gi.dojo I) 
Stankaitytė, vargonais grojo A. 
Kalvaitis.
j Po Mišių, velionio kūnas bu
vo palydėtas į Šv. Kazimiero

. Liet, kapines. Apeigas atliko 
kan. V. Zakarauskas. Pabaigai 
sugiedota “Marija, Marija”.

1). Petkus visus, dalyvius pa
kvietė į Gold Coast restoraną 
pietums. Dalyvavo apie 50 asme-

.nų. Vienas dalyvių prieš valgį 
sukalbėjo maldą.

n;s atidarė svsHnkimą ir dėkojo 
nariams, kad taip gausiai atsi
lankė. Pranešė, kad yra mi
rę du klubo nariai: Frank Pin
kus ir Martha Masiulis. Jie bu
vo pagerbti minutės tyla, o šei
mom išreikšta gili užuojauta. 
Klubas buvo suteikęs gėlių vai
nikus prie karsto. Gaila, kad 
nariai vis retėja.

Nutarimu raštininkės perskai
tytas protokolas ir kitų valdy
bos narių pranešimai priimti 
vienbalsiai. Man apsirgus kovo 
mėnesį, negalėjau dalyvauti su
virinkime. Tai ponia Bemice 
Zemgulis atliko raštininkės pa
teigus. Ačiū jai, o koresponci- 
ja liko neparašyta. Tai šį kartą 
stengiaus parašyti. Aš noriu 
pranešti, kad klubas dabar 
turi pakeitęs susirinkimų dieną 
iš sckm.adienio į šeštadienį, 2 
vai. po pietų. Nariai prašomi ge
rai įsitėmyti, kad klubas nuta-i 
rė šaukti seka ntį susirinkimą 
gegužės 21 dieną šeštadieni, 2 
valandą po pietų, nes prieš Me
morial Day bus visi užimti ka
pų puošimu, todėl susirinkimas 
yra atkeltas viena savaitę anks-( 
ęiau.

Po susirinkimo sekė vaišės ir 
malonūs pokalbiai.

Rožė Didžgalvis, koresp.

AUTOBUSAI KAPINIŲ 
LANKYTOJAMS

pra-Nuo š. m gegužės mėn. 
džios Chicu.goje kiekvieną 
madieni ir Memorial Day — pir
ma.! ienį (gegužės 30 d.) auto
busai bus galima lankyti MT. 
Obvert, St. Casimir (šv. Kazi
miero). Holy Sepulchre ir Re- 
sureciion kapines. Autobusai iš 
sankryžio Western and lllth Str. 
kapinių kryptimi išeis 9 vai. ry
to ir kursuos ligi 4 vai. popiet. 
Iš šios v-e‘os autobusai išeis kas 
30 minučių.

! MEŠKERIOTOJU DĖMESIUI! *-
i

Taisome, išvalome visokių rūšių 
rpsškeilojimo špūles (leelą). Tu
rime pasirinkimą meškerioji
mui: žiikų, kabliukų, mešk-rių, 
tinklų ir 1.1. Parduodame “live 
bail”: redworms, m i n n o w s, 
nightcrawlers. Parduodam meš

keriojimui leidimus (license), 
i Atdara: Pirmad., ketvirtad. ir 
1 penktad. nuo 9 vai. ryto iki 9 v. 
vak. Antradieni ir trečiad. 9 vai. 
rylo iki 6 v. vak. šešlad. 1 vai. 
rylo iki 6 vai. vak. Sekmad. 1 
vai. rylo iki 1 vai. popiet. Kai-j 
baine lietuviškai. 7106 Archer* 

’Avenue. (Windy City Fishing. 
• Tackle and Repair) j

‘i

i

Anthony Cooper (Skupas) i

%

(Tapyba)

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

MauuiL — Pardavlmvl 
85 AL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
Ui ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

. Meiml, Žo>n4 — 7
I REAL ESTATE FOB SALE

ELEKTROS {RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leldte^ 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUT11 
.4514 S. Talman Avė.

TeL 927-3559

BUTŲ NUOMAVIMAS
9 NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATA5 • VERTIMAL

'fISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA
1 BACEVIČIUS — BELL REALTY!

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233 ;;

.. Kodėl buvo laidojamas po pen
kių dienų? Mat, iškvietė į laido
tuves brolį. Atsakė telegrama, 
kad neišleido.
y Būdinga, kad draugai sergan
tį globojo, iškvietė advokatą, su 
Uare testamentą ir labai gražiai 
palaidojo. Verti didelės padėkos. 

J., Velionis buvo malonaus ^cha
rakterio, turėjo gerą tarnybą ir 
bdvn' įsijungęs - į \šėrų prekybą. 
Teisybę pasakius, mažas procen
tas lietuvių ‘dalyvauja'šiame biz
nyje.

Klemai, tebūna lengva ši sve
tinga žemelė! '

K.

į Žagarės klubas
Lietuvių Žagarės klubo eil

aitytojij Balsai,

— Motinos Dienos minėjimą ’
j ruošia R.L.B. Marquette Parko

. • apylinkės valdyba gegužės 8 d., •
| sekmadienį. Prie Marquette Par-!

į ko parapijos bažnyčios 10 valan-; 
dą ryte pakelsime vėliavas ir ’ 
organizuotai dalyvausime pa- j 
maldose. Motinų garbei, prie! 
altoriaus padėsime gyvų gėlių I 
vainiką.C

Visus prašome dalyvauti ir (4,300 kilometrų) ilgumo ir per 
vėliavas pakeliant, ir iškilmin- ją laisvųjų vakaru kraštai: Vo- 
gose Mišiose. Valdyba

TIKRAS KURIOZAS!
Kardinolo kurija išsiuntinėjo ’ 

vokelius- ateinančiam' sekmadie-. 
niui aukoms katalikų labdarybei 
CJiięagoje. ' .... • v

Kardinolas J. Bernardin su j" 
Amerikos vyskupais sušaukė} 
konferenciją prieš atominių gin
klų naudojimą. Amerika juos 
panaudotų lik gynimuisi, o So
vietai — puolimui, užgrobimui, 
bet prieš juos nereaguoja. PasiJ sias ir kebliausias natūralių du- 
m-tfmo žymės. jų linijos statymo darbas jau

munistai darban pakinkė tūks- kad laikas nuo laiko linijos vamz 
tančius politinių kalinių, jų tar
pe ir daug lietuvių.

Maskva paneigė Vakarų tvir
tinimą, kad statyba vykdoma 
naudojant kalinius, bet nesutiko 
leisti vakarų organizacijoms vie
toje reikalą ištirti. i

džiai 
jami 
tas

bus anti-komunistų žalo- 
ir dujų tiekimas sutrukdy- 

A. Venteris

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

2 butų medin;s — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų. Brighton Parker S35 000. Ma
žas įmokėjimas, savininko paskola. .

ŠIMAITIS REALTY
VĖŽYS IR KARAS I

1887 m. protingas ir malonus 
Prūsijos sosto įpėdinis prineša 

Kai linija bus galutinai užbaig. • Prūsijos sosto įpėdinis princas 
ta, ji sieks apie 2,700 mylių F lės negalavimais. Vokiečių gydy

1NSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

D Ė M E S I/O
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllle 
Liability apdraudimas penalais { 

kims. Kreiptis:
A. LAURAITI! :

*445 So. ASHLAND AVL
TeL 523-8775 ė

DUJŲ VAMZDŽIUS 
TIESĖ VERGAI

Maskva sako kad pats sunkiau-

į kieti j a, Italija, Prancūzija .ir 
kitos kaimyninės valstybės, gaus 
Sibiro natūralias dujas. Ameri
kos valdžia įsitikinusi, kad lais- 
vieji europiečiai neišmintingai 

F pasirašė su Kremlium kontrak- 
I tus, pagal kuriuos jie turės už 
• dolerius pirkti dujas ir tuo pa-me timo žymės.

■. Lauksim rezoliucijų. _ _ _
P.S. Aukomis parapijiečiai'^} užbaigtas’prieš7umatyUTaiką'."Į.do,eriai ?ra labai ^kalingi pir- 

“T • 1 • • •! ] • ’f -B ‘ w 1

N n o m o s 
RENTING IN GENERAL

Dengiame ir taisome visų ri)^ 
šiįjstogus. .Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ų ARVYDAS KIEL A 
.yį 655Z S. Talman Avenue 
į j 2:f.Ch^cogo, IL 60629 
434-9655 ar 737-171^

tojai konstatavo vėžį ir patarė 
operuoti. Tačiau tuo laiku žy-.j 
mus gerklės ligų specialistas . 
britas M. Mackenzie paneigė tą *. 
vokiečių daktarų diagnozę 
operacija nebuvo padaryta.

1888 m. birželio 15 d., po 99 
dienų soste, Fridrikas mirė nuo 
gerklės vėžio. Jo sūnus, ka’zeris 
Vilhelmas, mažiau protingas, 
bet labai karingas, pradėjo kelią 
j Pirmąjį Pasaulinį karą.

Daugelis gydytojų manė, kad 
operacija būtų išgelbėjusi Frid
riko gyvybę ir karo nebūtų 
buvę. į

MARQUETTE PARKE išnuomo
ji jamas 5 kambarių apšildomas 
i1 Į butas. Skambinti 476-0723.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

m

baigtas ir, kad visas projektas bus ’> Maskvos jM?- Kremliui

kimui įvairių vakarinių demo
kratijų gaminių ir produktų. Su 
savo rubliais jie nieko negali 
Šiapus geležinės sienos pirkti. 
Su linijos atidarymu Maskvos 
bėdos nebus pasibaigusios. Bijo-i ° Valdžios pažadais nebūsi so-} 
masi kad bus daug sabotažo ir, tus. į

laiko parapijas ir kardinolo ku- Kaip laisvasis pasaulis žino, ta Į
rijQ- pirmoji vamzdžių dalis, apie 7001

N. Skaitytojas mylių, statyta Sibire, kur ko-j

XW3

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

g

w»xx«
!

i 8

Aleksas Ambrose/

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausia

,. Chicagos lietuvių istorija r, 
(1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

i KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siųsti Čekį: v

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMA!

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

knygą išleido chicagos lietuvių 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naajienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy

tojo, Yi>aomenč« veikėjo ir rašytojo ataiminimua.
Dr. A. Gnwn — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 19OT 

metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
•usirūpmlmą . 

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 
Dr. A. J. Gn*sen — AUKŠTA KUT.TCRA — ŽIAURŪS 

SMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik ____
GaHma taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekį arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant SI persiuntimo išlaidom*.

ir« fa. KALBTKD IT., CHICAGO, IE

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological 

Tarot Card Readings 
S10 ;

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer A v?.

Tel. '523-3685 (Pr

Miko ši’eddo apsakymų knyga 
“Liscija* jau atspausdinta.

“LIUCIJA” j
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo, ' 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROM?
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali dau/r 
aadėtl teisininko Prano šULC 
paruošta — teisėjo Alphonst 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos" 
šleis+a knyga su legališkomi: 
formomis;

Knyga su formomis gauna, 
ria Naujienų administracijoj* •

J 
j j

Laikrodžiai tr braasenyMa 
Pardavimu ir Taisymas 
iW Watt f9Hi Street 
Tat REpuNIc 7-1941

Siuntiniai į Lietuvį 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

r M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERVICE 

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

šymai ir kitokie blanktu

HOMEOWNERS POLICY

6O64Z - 424-4454
4 u e CasvaBv Co~

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
Z649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

Sandoi, Ine . Lincoln. Nebraska 68501

F2.00

ADVOKATŲ DRAUGIJA 

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

$606 S. Kedzic Avė. 
Chicago, III. 60629 

Tek: 778-8000

PATS SKAITYK JR DAR KI 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRASTį "NAUJIENOS’1 ,


