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SOVIET UNION

vos Bičiulių Draugija, J. Ged- v 
mintas ir J. A. Petrauskas — 
SLA 754a kuopa, P. A. Rauli- B 
naitis —- Lietuvių Fronto Bičiu
liai, A. Audronis ir J. Mitkus — ’ 
Ramovėnai, L. Mažeikienė ir II. 
Butkus — Lietuvių Respubliko
nų Sąjunga Kalifornijoje, H. Bal- 

Kalifor-

AFGHANISTAN

AMERIKOS LIETUVIU TARYBA 
STIPRĖJA KALIFORNIJOJE

(PASTABOS IŠ TOLO)
Metinis Amerikos Lietuvių 

Tarybos Los Angeles skyriaus 
susirinkimas šįmet (1983 m.) 
įvyko balandžio mėn. 21 d. lie
tuvių parapijos (šv. Kazimiero) 
patalpose (mokykloje). Susirin
kimas buvo numatyta šaukti 
net keliomis kitomis datomis
anksčiau, bet skyriaus pirmi- cerienė ir K. Statkus — 
ninkas inž. A. Mažeika, derinda-J nijos Lietuvių Kredito Unija, 
mas skyriaus susirinkimą su ki-, A. Jakubėnas — šaulių Kuopa, j 
tų organizacijų dar anksčiau nu- 0. Mekišienė ir St. Žukauskienė 
matytais susirinkimais ar kito-j— Katalikių Moterų 74-ta kuo-* 
kiais neatidėliotinais renginiais, pa, VI. Pažiūra ir A. Butkus — 
ALTos susirinkimą nukėlė į ga- j BALFas, Br. Skirienė ir J. Ruk- 
limai vėliausią sekmadienį, kada šėnienė — Lietuvių Moterų Klu- 
mažiausia buvo kitokių renginių 
(Ką galite pasakyti net ir či£a-' 
gįečiai, kadr mūsų palyginamai 
mažoje kolonijoje kai kada bū
na net 5 ir daugiau renginių tą 
patį sekmadienį . Nebuvo gali
ma išvengti kitų, nors ir ne tiek, 
daug, renginių ir šį (balandžio 
24 d.) sekmadienį, nes be ALTos^ 
metinio susirinkimo, tuo pat lai
ku parapijos didžįojoje salėje 
vyko' kitas' renginys — Ateiti-' 
ninku šeimos šventė, kur daly
vavo gana daug ateitininkų su 
šeimomis ir jų svečiais. T

ALT oš susįrinkiirtę į dalyvavo; 
23 (dvidešimtJtriji^tvrpr|anizą- 
cijų atstovai,*'kuriu-, buvo, virš 
40. SkaiMojų' informjuįijai čia., 
išvardinu kokių organizacijų at
stovai šiame susirinkime dalyvą-. 
vo: Bronius. Dū<ja Ir Johas Pet
ronis — Lietuvių Tautinių Naujų. 
atstovai, F. Masailis ir J..Moc-J 
kus — Tautinės S-gos, A. F. Ski-: 
rius ir L. Oksas — Lietuvos Vy
čiai, Albinas. Markevičius ir Lai.-; 
ma Wheeler — Santa Mdnikbs 
Lietuvių Klubas, K. Karuža —J 
Kalifornijos Lietuvių Filatelistų 
Draugija, J. Kutra ir E. Balceris
— Lietuvių Protestantų S-ga, 
K. Rakūnas ir A. Galdikas — 
Lietuvių Amerikos Piliečių Klu
bas, v. s.-N. Mockuvienė ir M. G. 
Leškys — Lietuvių'Skautų Ra
miojo Vandenyno Rajonas, J. 
Petronienė ir R. Šakienė — Bi- 
rutietės, V. Skirius ir J. Venckus
— Lietuvių Rymo Katalikų Su-! 
sivienijimas,. Aloyzas Pečiulis ir- 
E. Gedgaudienė -L Korp! Neo 
Lithuania, VI. Bakūnas ir K. 
Prišmantas — Mažosios Lietu-

bų Federacija, Alf. Vilkas — 
Kalifornijos Lietuvių Radijo 
Klubas.

Susirinkime dalyvavo visa 
skyriaus valdyba, su pirmininku 
įnž. A. Mažeika imtinai: A. Ma< 
žeika — pirmininkas, A. Skirias 
— vicepirmininkas (jis yra šio ■ 
skyriaus garbės narys), R. Paš- . 
kauskas — vicepirm., E. Ged
gaudienė .— ęxkt. sekretorė, Ra- . 
;mūrras Bužėncis ‘ iždifrinka?, ' 
Simas Kvečįis-’— finansų’sėkrė- 
tbrrus. Nedalyvavo susirinkime t 
sekr. Arn'..^ung\’S, atsiprašęs iš 
anksti^d^^^^ad nor^^aly-J. 
vauti ^iėiŠn^įi?Į^^ei ■ 
tėję. -T ■ M- ė

•Trumpų ; „žodžiu . pasveik inęs • 
susirinkimo dalyyiųs, pirminin
kas A. Mažeika susirinkimui va- 

.dbvaūti. pakvietė anksčiau (ro
dos, net 4 metus) buvusį ALTos. 
skyriaus pirmininką F.'Masaitį, 
sekretoriauti J. Mockų (šiuo me-, 
tu Tautinės S-gos Los Angeles 
skvriaus pirmininką). Abu su
sirinkimas tom pareigom pri
ėmė bendru nuplojimuį — nie
kam nepasisakius prieš. Pirmi
ninkas, pagal susirinkimo die
notvarke, papunkčiui — labai 
sklandžiai pravedė visą susirin
kimą, pradėdamas su mandatų 
komisijos.sudarymu, kurion viso 
susirinkimo pritarimu buvo iš
rinkti: VI. Pažiūra — BALFo 
atstovas, Edv. Balceris — Liet. ■

į Protestantų S-goso atstovas ir 
i H. Butkus — Liet. Respublikonų 
atstovas.

VI. Bakūnas 
(Bus daugiau)
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Prancūzijos prezidentas Miterandas tariasi su 
Kinijos premjeru apie sąlygas pagelbėti skriau
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SOVIETU KARO JĖGOMS TENKA 
LABAI BRANGIAI MOKĖTI

PAKISTANAS, IRANAS. EGIPTAS SIUNČIA GINKLUS 
KOVAI PRIEŠ B. KARMALĮ, SOVIETŲ KARIUS

WASHINGTON, D,C. — Ad- Afganistanan taip pat ėjo 
niinistracijos pareigūnai tvirti-j ginklai iš Irano, šios sienos Šo
ną, kad paskutiniu "metu padi- vietų kariai nepajėgė uždaryti, 

patrankų,' Afganistaniečiai pavojaus va
landomis vyko į Iraną, o pavo
jui praėjus vėl grįždavo į Afga
nistaną.

— Rusai jaučia afganis'anie- 
čiams teikiamą pagalbą, — tvir- 

[ liną diplomatai.
Tvirtinama, kad Andropovas
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Pekine Miterandas tariasi su Kinija apie Kam bodiją ir nepaprastai sunkią Kambodijos gy
ventojų būklę. — Afganistaniečiai gavo naujų ginklų kovai prieš Sovietų ginkluo;as pajėgas.

' '■ J. Aiidropovas sutinka mažinti 
vidutinio dydžio raketų skaičių 

^^OW>PAGERBĖ R. VOKIETI JOS KOMUNISTU VADĄ 
AjOCKĄ -UONECKERĮ, ŽADA IŠVEŽTI KITAS RAKETAS

Andropovas sutinka palikti 
Europoje tiek raketų, kiek 

turi šiaurės Atlanto Są
jungos valstybės.

i pastebėjo, kad Amerika turės 
pasižadėti negaminti žemės pa
viršiuje nešamų raketų ir Euro
pon jų nevežti. Jeigu preziden-

■ tas Reaganas šių planų neatidės 
į šalį, ir jeigu jis vis dėlto tas 
raketas gamins, tai tada Sovietų 
Sąjunga turės imtis priemonių 
toms pačioms raketoms gaminti. 
Šitas J. Andropovo pranešimas 
apie vidutinio dydžio atomines 
raketas “Tasso” paskelbtas.

MASKVA, Rusija. - Jurijus 
Andropovas, kalindamas ban
kete Rytų Vokietijos komunis
tui E. Honeckeriui pagerbti, pa
sakė, kad jis sutinka sumažinti

į Sovietų vidutinio dydžio raketų 
' skaičių iki šiaurės Atlanto Są
jungos valstybių Europoje turi
mų raketų skaičiaus.

(Prezidentas Reaganas, paty
ręs apie šį Sovietų valdžios pa
siūlymą, pareiškė, kad pasiūly
mas naujas ir verta jį svarstyti.)

Andropovas pareiškė, kad į šį 
skaičių įeis visų šiaurės Atlanto 
Sąjungos valstybių turimų rake
tų skaičius, čia įeiną Prancūzi
jos, Anglijos. (Iladjjos, Vakarų 
Vokietijos ir kitose valstybėse 
dabar esančios vidutinio dydžio 
raketas.

Raketas rusai išveš 
į Sibirą

Banketo dalyviams Andropo
vas pabrėžė, kad Sovietų Sąjun
ga viršijantį vidutinio dydžio 
takelų skaičių yra pasiruošusi 
išvežti iš Europos teritorijos. 
Andropovas pasijuokė iš nutari
mo raketas sunaikinti. Brangiai

ŠVEICARAI APGAVO 
IRANO TURTUOLĮ

CIURICHAS, Šveicarija. — 
Trys Šveicarijos sukčiai apgavo 
Irano turtuolį Sadeg Tabalabai, 
pareiškė prokuroras Armin Fel
ber. Sukčiai suimti ir paimti iš 
jų 30 milijonų doleriu. Kita iš
viliota suma ieškoma.

šveicariion atvyko Irano tur
tuolis ir ryžosi Šveicarijoje 
pirkti Amerikoje gamintus pa
čius naujausius tankus. Jis susi
rado šveicarus, kurie prižadėjo 
jam tuos tankus parduoti. Taba
labai sumokėjo šveicarams 43.6> 
mil. dolerių. Pinigus jie gavo, 
bet tankų negalėjo iraniečiui 
pristatyti. Turtuolį Tabalabai 
įtikino vienas šveicarų biznie
rius, anksčiau besiverčiantis 
drabužių vaivoru.

Tabalabai yra- artimas mulos 
R. Chcincini giminė. Vak. Vo
kietijoje jis buvo sulaikytas už j 
narkotikų pardavinėjimą.

MITERANDAS PASMERKĖ 
KAMBODIJOS KOMUNISTUS

PEKINAS, Kinija. — Prancū
zijos prezidentas Fr. Mileran 
das, išsikalbėjęs su Kinijos 
premjeru Žao Zijangu, pareiš
kė, kad Vietnamo komunistai

LEIS TIKRINTI RASTUS
HITLERIO UŽRAŠUS

BONA, V. Vokietija. — Žur- 
nalo Stern bendrovės vadovybė- 
antradienį paskelbė, kad ji leis 
specialistams žiūrinėti ir tyrinė
ti rastus Hitlerio dienoraščio (50 
sąsiuvinių. Iki šio meto SteKn 
vadovybė neleido niekam tyre 
nėti rastų Hitlerio užrašų, jię- 
leido žiūrinėti tiktai tuos laptop, 
kurie jau buvo spausdinti dvie
juose žurnalo Stern nunieriuosfe.

Labai plačiai pasklido gan
das, kad tie užrašai yra klastoti. 
Atsiliepė Hamburge gyvenantis, 
advokatas, kuris prieš 40 metų 
kasdien pietavo kartu su Hitle
riu ir užrašydavo visas diktato
riaus pastabas. Advokatas, su
laukęs 70 metų, virtiną, kad jis 
su Hitleriu išsikalbėdavęs įvai
riais klausimais. Jis tikrai ži
nąs, kad Hitleris jokių užrašų 
nevedęs. Ir britų specialistai 
mano, kad tie užrašai buvo 
klastoti. Dabar Stern vadovybė 
nutarė leisti tuos Hitlerio sąsiu
vinius tikrinti.

Prez. Miterandas šia proga 
laikraštininkams pareiškė, kad

kainuoja jas pagaminti, užtat jų 
nenaikins.

Tuo pačiu metu Andropovas

privalo išsikelti iš Kambodijos 
ir leisti vietos gyventojams tvar
kyti savo reikalus.

dėjo prieštankinių 
mortyrų. kulkosvaidž:ų ir kitų 
ginklų siuntimas Afganistano 
kovotojams, sindikuotoje skilty
je rašo žurnalistas Leslie Gelb.

Jis tvirtina, kad prezidentas 
Reaganas, negalėdamas įtikinti 
Sovietu valdžios atstovu, kad at
šauktų savo karius iš Afganis^j 
tano, pasakė, kad Sovietų vai- buvo prešingas įsiveržimui į 
džia bent brangiai mokėtų už. Afganistaną, o dabar nežino, 
įsiveržimą j taikią ir neturtingą" kaip atšaukti savo jėgas, 
kaimyninę valstybę. Afgafiista- ‘ 
piečiai taip pat gauna iš peties; 
šaudomų priešlėktuvinių pa
trankų.

ŠVEDAI IEŠKO NAUJO 
NARLAIVIO

STOC.KHOLMAS. — Švedijos 
. Prez. Carleris, atsisakydamas! laivyno vadovybė antradienį 
dalyvauti Maskvos olimpiadoje, I pradėjo ieškoti naujo narlaivio 
pranešė, kad JAV padės afga-, švedų vandenyse, švedai tikrai 

ečianis vesti kovą už sa-' žinojo, kad Sovietų narlaivis 
buvo jų vandenyse, bet jie ne
paleido gilumos bombų ir ne
privertė narlaivio pakilti, o vė 
liau narlaivis pakilo^ pabėgo, < 
oficialus Sovietų pranešimas p i- 
skelbė, kad Sovietų narlaivj 
niekad nebuvo švedų vand ny e 

Sovietų narlaivis bandė pra 
lįsti po švedų nuleistą tinklą 

imti ginklėidš rusų, bet netru-j švedam paleidus gilumon bom 
kus jie nušlatė, jog tai buvo So- bą, narlaivis nusileido ir alsių:: 
vietų ginklui, palikti .įvairioje' lė ant dugno smėlio, o vėliau pa

vo -krašto laisvę ir nepriklauso
mybę, bet jis nesiėmė konkrečių 
pagalbos kovotojams žingsnių.. 
Tačiau, pradedant praeigų metų- 
gruodžio jęėnesiu, ginklai pra-' 
dėjo plaukti į Afganistaną. Be
veik visi ginklai , buvo* sovietinės 

gamybos. Pradžioje rusai manė, 
.dteul tai lųįva,afganistaniečių at-

pasaulio vietose.
Maskva norėjo,’kad Pakilsta

nas pripažintų Balzako Karma- 
lio vysiausybę ir pradėtų pąsi-

kilo ir pabėgo, švedų narai misi 
leido į dugną ir nufotografavi 
smėlyje paliktas Sovietų nariai 
vio įspaudas, o rusai tvirti .a

Pemington būtų norėję

tarimus, bėt’-Pakistanas atsisakė kad Sovietų narlaivis niekad n 
toki dalvkaTdarvti. Pakistane buvo švedu vandenyse, vi k —
atstovai ąiškiai pasakė, kad B.
Karmalio vyriausybė Sovietų 
durtuvų atvežta. Įsimaišęs Jung- Baton Rouge mieste pasta-y-
tiniu Tautu; gen. sekretoriaus I medicinos centra, kuris studi 
pavaduotojas A. Cordoves pa- juotų žmogaus maitinimo sis.:
jėgė tuos pasitarimus išgsĮlieti.

Afganistahiečiams pirmon ei
lėn padėjo kiniečiai. 'Lie ginklai 
ėjo per kalnus, bet jie pasiekda
vo afganistaniečius, kurie tuo 
metu priešinosi rusams.

Afganistanan ėjo pagalba ir iš' tojo pareigoms Alfred S. P.c; 
Egipto. Sovietų valdžia paliko nery.
Egipte didąką kiekį ginklų ir i '-------------------
šaudmenų. Tie- ginklai rado k?-' - Kanados konservu t' r
lią į Afganistaną su Saudi Ara-1 partija .skyla. Vadai nesutar 
bijos pagalba dėl vieningos vadovybės.

mą ir sveiką maistą, bet ur. 
versi lėto' vadovybė galės daryt 
kas jai labiausiai reikalinga.

Senato Teisių komitelr 
patvirtino pirmininko paradui

.a,.-ua.-,u..,unoul, .

Pol Pot, buvęs Kambodijos ko
munistu va<las, labai žiauriai ei- . 
gesi su krašto gyventojais. Jis : 
miestuose suėmė tūkstančius 
gyventojus, nuvarė juos į lau- ' 
kus ir ten vertė juos per dienų 
dienas^ be vandens ir dažnbi be 
maišto, dirbti saulės deginaįnųą- 
se laukuose. Daugelis žmonių 
mirė bedirbdami.

KALEN DORELIS

Gegužės 5: Pijus. Traidenis, 
šviesa, Nėris, Griždutė.

Saulė teka 5:13, leidžiasi 7:53.

Oras vėjuotas, truputį šiltesnis.

Pakistano vyriausybė nepripažįsta Babrako Kar-
malio vyr augybės, bet ji tariasi su Sovietų ka

ria s, kurie leidžia teikti maisto pagalbą 
badaujantiems algamštaniečiams.



Toronto Lietuvių Filatelistų 
Draugija buvo suorganizuota 
1964 m., kurios tikslas — ne vien I 
lik sujungti Toronto lietuvius] 
filateli-tus j organizaciją. pasi
keisti infoimacijomis ir pastoj 
žanklais. bet ir išeiki Į viešumą.■ 
ruošti porcj.-.s, palaikyti ryšius 
su kitų tautybių filatelistais ir 
garsinti Lietuvos vardą.

Filatelijos paroda, suruošta To" 
ronto Lietuvos Fil. Draugijos, Į 
įvyko kovo mėn. 26-27 d. Ang-i 
liškai tokios parodos vadinamos. 
Lithuanian Philatelic Exhibition,

• sutrumpintai — Lithpex. Paro
da ivvko Lietuviu namu kara
liaus Mindaugo menėje. Šioje j 
salėje kiekvieną šeštadienį vyks 
ta koncertai ir kiti parengimai: 
f lateliniai rodiniai atrodė labai 
gražiai — nesugrūsti mažose pa
talpoje ir darė labai gerą įspū
di. Vien tik lietuvių suruošta 
filatelijos paroda buvo jau penk-

■ ta ir todėl vadinosi Lithpex V.
Kiekviena paroda yra rengia-; 

. ma kokiam nors Lietuvos istori
niam įvykiui paminėti. Lithpex 
V buvo skirta mūsų didvyrių S. 
Dariaus ir S. Girėne skridimui 
per Atlantą paminėti. Tam tiks
lui buvo išleistas specialus vo
kas su S. Diliaus ir S. Girėno 
atvaizdais. Vokai per abi paro
dos dienas buvo anspauduojami 
Toronto pašte su specialiu ant
spaudu, kuris turėjo tokį įrašą:

Lithuanian Philatelic Exhibi
tion, Exposition de Timbres. 
Lithpex V, March 26—17, March 
1983.

■ S. Dariaus ir S. G’Tėno testa 
•rrientas albumo lapo didumo, bu- 
A’o antspauduojamas Toronto paš 
•te su parodos pašto antspaudu. 

‘-Toks pat testamentas (miniatū- 
rinis) yra Įdėtas i kiekvieną su- 

ivenyrini voką, kuris turi pašto 
i antspaudą.

. Paroda buvo.atidarvta Toron- 
, to Lietuvių Bendruomenės pir-

IS 
ten

pa-

TORONTO FILATELIJOS PARODA 
LITHPEX V

mo žodyje jis pasidžiaugė, kad 
Lietuvos vardas garsinamas ir 
tokiu būdu — su filatelija. Pa
linkėjo ir toliau dirbti Lietuvos 
labui.

Teisėjavo žymūs filatelistai: 
W. Norton. A. Crcnm, dr. M. 
Kamienski ir * M. Medesker. 
Teisėjai pasidžiaugė, kad mūsų 
fdatelinės parodos darosi vis 
aukštesnio lygio — darome pa
žangą. Pastebėjo, kad yra tokių 
rinkiniu, kurie galėtų būti 
statyti tautinėse paiodose ir 
būtų gerai Įvertinti.

Kaip iš praė usių Lithpex
rodų patirta, matome, kad tokios 
parodos priverčia draugijos na
rius pasitempti ir nesutvarkytus 
rinkmius paruošti parodai. Drau 
gija turi įsigijusi 120 rėmų fį- 
hrieliniams rinkiniams išstatyti. 
Nuosavi rėmai yra didelis pa
lengvinimas organizuojant pa-< 
rodą.

Parodoje išstatyti pašto ženk
lai sudarė du pagrindinius sky- 
r^as: nepriklausomos Lietuvos 
ir kitų ' valstybių. Nuo .pirmo 
iki aštunto rėmo turime W. Nor-| 
tono puikų rinkinį — studiją — 
3. Dariaus ir S. Girėno skridimo 
per Atlantą su Lituanica. Rinki
nyje yra gausu vokų, kurie bu
vo perskraidinti per Atlantą ir 
kai kurie buvo grąžinti į JAV 
su Lietuvos pašto ženklais. Dė
mesį kreipė vokai sū lakūnų au
tografais. Sklidimo proga išlei
sta Lietuvos paštų valdybos 6 
p. ženklų serija, prie kurių, yra

Naudingi patarimai tr įdomūs dalykai

Karaliaučiaus pilis

i!iuuuą; StfhlūB ““‘(‘U

ajai p. ž. buvo perforuoti tik iš i paminėjimas ir filatelijos pare-- 
dviejų ar trijų pusių. Rinkinyje 
gausu baltųjų p. ženklų ištisais 
ląpais. Daug lapų yra rekons-

I truota. šįš rinkinys pelnytai bujuos sukūrusių dailininkų para-j 
šai: D. Tarabildaitė, J. Gaučys,| vo įvertintos aukučiausia pre. 
t t...—.-x.-... si. * “brand Award”.

A. Ruzgas rėmuose NR. 17-26 
parodo labai įdomų ir retą vo
kų rinkinį, kuris buvo įvertintas 
pirma premija. Čia aut vokų 
yra atvaizduota: pirmoji tauri

J. Jaksevičiųs ir R. Krivickas;^ mijįa “Grand Award”. 
Šis rinkinys nebuvo premijuoja
mas. ' ' -

Sekantis rod ilty s Jono Balta
kio užėmė 8 rėmus (Nr. 9-16)’. 
Čia yra vien tik Lietuvos vadi* 
namų baltųjų p. ženklų studija -nė olimpijada Kaime (1938 m.), 
(Šcott Nr 1-26) . Tie p. ženklai 
buvo spausdinami ant laikrašti-

da Telšiuose.
A. Dilkas rėmuose Ni. '27-31 

parodo S. Dariaus ir S. Girėno 
transatlantinio skridimo istori
ją. Čia labai gausu fotografijos 
nuotraukų iš jų gyvenimo, pasi
ruošimo skristi ir jų paminklų, 
Rinkinys buvo premijuotas tre
čia premija.' ų

Rinkinys (Nr. 32-34) yra V. 
Stabašinsko kolekcija vokų Vil-

B. Abramonis; (Nr. 77-82) pa.
rodė skautų, pašto ženklus išleis-Į

PRIEMONĖS APSAUGOTI 
VEIDĄ NUO RAUKŠLIŲ

Yra visokių plačiai garsinamų 
kosmetinių priemonių, kurios 
gelbsti palaikyti gyvumą veido 
odoje ir apsaugo ją nuo apdžiu- 
vimo ir raukšlių.

Bet ir gamtoje turime nema
žai pigių ir naudingų elementų, 
kurie palaiko grožį odoje. Se
nesniais laikais buvo vartoja
mas plauti veidą lietaus van- 
3uo; jį galima ir dabar naudoti 
perkošus per vatą arba ploną 
audeklą. Toks vanduo, be jokių 
priemaišų, atgaivina ir apvalo 
odą. Plovimas veido rytmetine 
rasa, surinkta nuo lapų, sulaiko 
pasirodymą riaukšlių, ypatingai 
po akių.

šviežių agurkų sunka yra ge
riausias vaistas nuo rudų dėme
lių veide (freckles) ir apdegimo 
saulės spinduliais. Taip pat nau
dinga patrinti .'veidą raugintu 
pienu, panaudojanta pusę stik
linės ir nušluostant rankšluos
čiu. Geriausia tai daryti einant 
gulti. .

Visos, šios natūralios priemo- j 
aės nepakenkia odai, bet suteikia 
jai daugiau tikrojo, nedirbtino 
grožio.

Bet duonos vaidmuo virškini
mo proceso metu yra reikšmin
gas tuo, kad jinai verčia žarnas 
veikti energingai ir reguliuoja 
mūsų virškinimą.

* » »
KAIP PARUOŠTI PIENIŠKĄ 

DARŽOVIŲ SRIUBĄ
Patimti 6 bulves, 2 morkas, 

ketvirtadalį galvos kopūsto, 1 
šaukštą sviesto, 1 kvortą pieno. 
' Visas daržoves paruošti tokiu 
pat būdu, kaip ir kitoms sriu
boms (bulves supiaustyti ma
žais gabaliukais, morkas galima 
sutritinti stambia tarka, kopūs
tus supiaustyti kvadratiniais ga
balėliais).

Daržoves išvirti mažame kie
kyje vandents. Pirmiau dėti tas, 
kurios ilgiau verda, būtent, mor
kas, paskui kopūstus ir bulves. 
Kai daržovės išvirs, sriubą už
baltinti pienu, pridėti druskos 
ir sviesto. Supylus pieną, ge
riau nebeužvirinti, tik pakaitin
ti.

antroji skautų stovykla Pane
munėje (1938 .m), Europos krep- 
š riio pirmenybių vokai, Lietu-

' čiaus. Savo trumpame atidary
mininko adv. Algio S. Pacevi-- mo popiečio ir be klijų. Lapė.}

sudarė 20’p. žėnklii.’ir kraštuti- vos Nepriklausomybės 20 metųrcatream Machine.
W piac* that ta iMde

I

1

drauM OMM orto for year*.

«tx y®*r*. Th* t mecn« your dream* 
<*oame true faster than ever before.

You can buy ahares in your paru- 
•»l*r drcMuo by yxnine the PaynJl 
klerra^e Plan where yon work. or th* 
'fon«i-a-Mo»w h pie a where you bnuk

Before ynu know it, your Aajaruo&a 
.ire *"- •'ill b®- & reality.

SBRILS E

tlake stock in America

tus įvairių valstybių. Pirmame- 
lape matyti skautų ‘.įkūrėjo Ba
den Powellio.nubtrauiia, o šalia 
— kita nuotraūka jo'kapo, kuris-j 
yra Afrikoje — Kenijoje. Tai yra* 
dalis didelio rinkinio iš įvairių i 
pasaulio' kraštų. Rinkinys buvo! 
įvertintas trečia premija. i

Algis Štuopis (Nr. 83-85) pa-; 
rodė Lietuvos karo našlaiviams 

niaus universiteto 400 m. sukak- šelpti išleistus p. ženklus. Nau-; 
čiai paminėti. Pažymėtini 6 vo- jas draugijos narys K. Raudys* 

(Nr. 86-88) parodė nepaprastą 
rinkinį — tai ženklų, medalių ir, 
nuotraukų montažas.’ R. Zemld 
(Nr. 89-100) ■— jaunas filate
listas parodė įdomią Vokietijos 
p. ženklų kolekciją, kur matė-, diubui, bet ir poilsio metu, ries 
si daug suvenyrinių lapų, atvi
ručių ir vokų. Ši kolekcija bu
vo jaunų’ų skyriuje ir laimėjo 
pirmą vietą.

Parodos pirmą diena Toron
to rytinis dienraštis “The Globe • nos iššaukia nutu-
and Mail” “Stamp Corner” sky-į 
riuje įdėjo gražų straipsnį apie 

į Lietuvos p. ženklus su tokia j 
antrašte: "Lithuanian postage 
stamps still popular with col- 
lectos”. (Įdedu to straipsiio nuo., 
rašą). J

T.L.F. draugija yra dėkinga 
Lietuvių Namų valdybai, Tor. 
Prisikėlimo parap. kredito ko
operatyvui. Paromos k "edit, ko
operatyvui ir Kanados Lietuvių 
Tautos Fondui už nuolatinę pa
ramą ruoš:ant viešas filatelines, 
parodas. Be ju pagalbos tokios 
parodos būtų neįmanoma suor- 
camzuoti. O

Parodos suvenyriniu vokų dar 
galima užsisakyti pas T.L.F. 
draugijos sekr. K. Kaminską, 25 
Norma Cres.. Toronto. Ont.. 
M6P 3G9. Jų kaina — 25 c.; su 
pašto ženklu ir parodos — Lith
pex V pašto antspaudu — 75 c. 
S. Dariaus ir S; Girėno testa
mentas albumo lapo didumo su 
parodos pašto antspaudu kainuo
ja $1.00. J Varčius

kai ant kurių yra atvaizduoti bu
vę Vilniaus universiteto rekto- 

• riai.. šis rinkinys buvo įvertin- ’ 
tas antra premija. <

Antanas Sopranas (Nr. 35-43) 
i parodo žiemos olimpijados paš-.
■ to ženklus ir. vokus. Tai labai
> idemi o. ženklu ir voku kolek- ■ 

cija su specialiais pašto antspau-' 
’ dais. Sportas yra labai populiu-1 
. rus visame pasaulyje. Be abejo, į 
' sportas pašto ženkluose taip pat Į 
: yra labai populiari filatelijos ša-! 

ka ir turi datig rinkėjų.
Filateliniai labai stiprus TLF: 

i draugijos narys Ant. Laurinai-j 
; tis rėmuose (Nr. 44-53) parodė; 
. labai vertingą p. ženklų rin- j 
; kinį —■ Kanados p. ženklai nuo 
' pirmųjų (1851 m.) iki 1957 m. 
‘ Tai yra labai turtinga ir vertin-j 

ga senų ir labai brangių p. ženk- j
■ lų studija. Rinkinys buvo įver- j 
. tintas pirmąja premija.
' S. Vaivados (Nr. 53-61 rink'- 

nyje buvo parodyta Kanados mi
nisterial pirmininkai blokais ir Į 
vėliau išleisti, miniatūriniai ia-{ 
par po 20-25 p. ženklus. Tai Įdo-j 
mi ir graži p. ženklų kolekci
ja, kuri būtų nelengva dabar 
surinkti.

Rėmuose Nr. 62-67 K. Kamins- j 
ko rintkinyje parodyta tarptau- ’ 
tinės paštų unijos (U.P.U) šimt. j 
meč:o proga išleisti p. ženklai.! 
Tucse p. ženkluose buvo įjung-J 
tas paminklas, kuris buvo pasta
tytas Šveicarijoje — Berne mies
te švenčiant 25 m. tarptautinės 
paštų unijos sukakti. Tas pa-| 
minkiįis vaizduoja globą apjuos-į 
tą žmonėmis, kuriuos jungia 
laiškai.

Jadvyga Butkienė, kuri iš mo
terų pirmą kartą išdrįso pasiro
dyti su savo Vatikano kolekci-j

DU0NOS VALGYMO 
REIKŠMĖ ŽMOGAUS’

ORGANIZMUI*

Nuo neatmenamų laikų duo- 
nes vartojimas žmonėms buvo 
jau žinomas. Duona yra nevien 
pigus mūsų kasdieninio maisto 
produktas, bet ir maistingumo 
atžvilgiu labai naudingas." 100 
gramų ruginės ar -kvietinės duo
nos teikia 225 kolonijas. Tos ko
lonijos yra ireikalingos nevien

toji energija reikalinga mūsų 
širdies, plapių veikimui, virški- 
kinimui ir pan.

Moterys pastaruoju metu bu
vo pradėjusios manyti, kad duo

kimą. Bet atlikti mokslininkų 
tyrinėjimai įrodė, kad nutuki
mą pagreitina pergausus mais
to suvartojimas ir jpermenkas 
judėjimas, netinkamas liaukų 
veikimas ar medžiagos apykaitos 
sutrikimai.

Duona pasirodo dėl nutuki
mo nieko nekalta. Ir jos išbrau
kimas iš valgiui sąrašo yra be
prasmis ir netgi organizmai kenk 
smingaš.

Be gausių kolorijų. kurias 
mums suteikia duona, joje yra 
vitaminai B ir vitaminai E. or
ganizmui labai reikalingi.

■ —-

GERAI TURĖTI KAPOTOS 
SILKĖS UŽKALNĮ

Kiekviename .pietų sezone ge
rai turėti užkandžių padarytų iš 
mėsos, žuvies, varškė^įr pana
mai. Čia patieksimas^ 
kaip pasigaminti ŪŽkžridĮ^u ka
pota silke. ■ - i5ri

Paimkite: 2 silkes, 2 riekes 
baltos duonos, 2 šaukštu alie
jaus, 1 obuolį, 1 svogūną, 2 kiau
šinius. •

Silkes gerai išmirkyti, nulup
ti, kaulus išimti, smulkiai su
kapoti. pridėti nuspaustos duo
nos, smulkiai supiaustyto, ir alie
juje ar svieste -spirginto svogū
no, tarkuoto obuolio, kietai vir
to kapoto kiaušinio, maltų pi
pirų ir viską gerai išmaišyti.

Iš tos masės padaryti vieną 
kukulį, paviršių apibarstyti kie
tai virto kiaušinio baltymu ir 
tryniu, papuošti obuolio skilte
lėmis. Lėkštėje aplink kukulį 
išdėstyti paraidorų, agurkų, ri
dikėlių ir salotų lapelius.

* * T

šiai sriubai reikia: 2 stiklinės 
miltų, 1 kiaušinis, pusantros 
kvortos pieno,, pusė kvortos van
dens,. pusė šaukšto sviesto, tru
putis druskos ir cukraus.

Iš miltų, kiaušinio ir vandens 
užminkyti kietą tešlą ir padary
ti, mažus kukuliukus.

Pieną su trupučiu vandens už
virinti, sudėti druską, kukuliu
kus ir pavirinti. Duodant į sta
lą'. Įdėti sviesto.

Magdalena šulaitienė

ymų

j SOME CHICAGO MOTOR CUJC TIPS OH

; tra pirm i ja. šiame rinkinyje gau i 
' su pirmos dienos vokų ir įvai-| 
. rių įvykių paminėjimui išleistų j 
j vokų. Tarp kitų yra pažymėti- Į 

ni keletas Šv. Kazimiero ir Auš- ’ 
ros Vartų Dievo Motinos vokai.iI

Sekantį kolekcija V. Staba 
šinsKo (Nr. 74-76) buvo labai 
įdomi, nes turi voką didelio for-

I rucKc. ant kurtė yra visų provin
cijų premjerų parašai. Tokį rin
kinį surinkti reikėjo padėti daug 
pastangų ir kantrybės.

PIFKITE JAV TAUPYMO BONU5

THAT Afte ALuOvvihO- SAHF 
FOLLOWING DISTANCES-. ~

MEET THE CHALLENGE!

Ųjūrsday,

SERVE WITH PRIDE IN 
THENATIONAL GUARD



LIETUVOS ISTORIJOS PĖDSAKAI
mė, tikriau pasakius, uola. Nu
sistatau aplankyti kapines, pri
klausiančias švento Jurgio Cas- 
tagnolos vietovės parapijai. Ne- 

. didelė bažnyčia- dėl savo me
ninės vertės įtraukta į saugoti-L 
nių architektūros paminklų sąra-11 
šą. Šaulio ir Šaulienės karstąi 
įmūryti į uolą. Prie sienos pri
tvirtintas užrašas lietuvių ir ita
lų kalbomis.

Dr. Jurgis šaulys. 5.V.1879— 
18.X.1948, Lietuvos Ministeris, 

r pasirašys Lietuvos Nepriklau
somybės aktą.1 Kitoje lentos pu- M 
sėje itališkai: Ministro di Li- 
tuania. Firmatoric kiell’Atto 
dTndipendehza della Lituania.

Užrašai Šaulienei:
Mafalda Palvatini — šauly 

17.X.1888—13.VI.1971.
Šaulienė pasakojo, kad jos vy

ras pats pasirinkęs kapinių vie
tą. Iš jos matyti aukštasis Mon
te Salvatore kalnas ir Lugano 
ežeras. Bažnyčią puošia paveiks
las vaizduojantis šventąjį Jurgį, j 
smeigiantį kardą smakui į gerk-}

, Bet likimas lėmė kitaip. Tik ' 
abiėms šauliams atvažiavus" į 
Berną, prasidėjo Lietuvos di
džiosios nelaimės: Maskvos uiti-, 
ipatiiiras, raudonosios armijos 
tankų įdardėjimas, Lietuvos klas 
tingas suSoyietinimas ir prievar
tinis įjungimas j Sovietų Sąjun
gą . .

Pasiuntinybė Berne buvo 
įi engta, bet ji jau dirbo neno^ 
malinėmis aplinkybėmis-: Tau
pumo sumetimais pats xšaulys 
aps'gyveno Lugano ir tik reika
lui esant atvažiuodavo į Berną. 
Reikia pastebėti, kad dar prieš 
sovietinę okupaciją to meto už
sienių bęikalų ministras Juozas 
UrbšjĮi. paskyrė pasiuntinį Ro
moje Stasį, Lozoraitį užsienyje 
buvusios1 diplomatijos šefu tam 
atvejui, “jeigu Lietuvą ištiktų 
katastrpfa”, kaip,.pasakyta atitin
kamoj^Urbšio telegramoj. Nūn 
toji katastrofa Įvyko ir Lozoraitis 
pradėjo eiti jam. pavestąsias pa
reigas. • Minėtąja Urbšio telegra
ma pasiuntinys Paryžiuje Petras 
Klimas paskirtas pirmuoju dip
lomatijos šefo pavaduotoju, pa- 
siųptįnys Šveicarijoje Jurgis 
šaulys; : antruoju pavaduotoju. 
Kai Lųgoraitis ir Klimas gyveno 
kariaujančiose valstybėse, nusi
statyta, kkd ? patogiau bus šefo 
pareigas eiti Šauliui gyvenusiam 
r.eutraliniame krašte, šu kuriuo 
buvo' lengviau* sušišiėkti. 'Taip 
šaislyjsfnuo 1941 m.; iki karo :pa- 
baigos ėjo Lietuvos Diptomąti-. 
nės^..;Tartiyboš' šefo pareigas.- 
Kaip minėta, Lietuvos pasiunt.i-4 Kilimo 
nybė (kad ir "su apkarpytomis Jurgis Šaulys, prelatas su juo, . .

' p -- -■ - •• ■ ’ ■ t • • • abu j m. liepos 23 d. mirė --didelių gą-
amžių artimai draugavo, bumų dailininkas Jonas Macke- 

Liėtuvą ištikus didžiajai nelai- vičius. Jis nuę 1914 iki 1929 m.

Povilas Kaupas

Of 3\w

■S?“?

eių paskambino Mafalda Salva- 
iini-šaulienė, pranešdama liūd
ną žinią, kad jos vyras naktį į 

į spalio 18 miręs.
Turbūt, buvau ir paskutinis 

•lietuvis, aplankęs prelatą Kazi
mierą šaulį. Paprastai jis lan
kytojus ^įtikdavo svečių- salio- 
ne. Bet šį kartą jis mane pii- 

i-ėmė savo kambaryje ir pasiliko 
i žodžiai 

įsirėžė atmintin: “Užgesiu kaip 
žvakė!”.

Taip netrukus ir atsitiko, 
į: . įe‘ <

Tesino kantono žemė priglo
bė dar vieną iškilų mūsų tau
tietį. Roveredo vietovėje 1954

Ką darai, daryk gerai, Drungeli

* * »

Lugano nuo 1946 m. iki mir
ties 1964 m. gegužės 9 d. gyveno 
kitas Vasario 16 d. akto signata
ras: prelatas Kazinr’eras Šaulys, 
auktšas Lietuvos Bažnyčios dig
nitorius, arkivyskupo Skvirec
ko generalinis vikaras, popie-Į lovoje. Jo paskutiniai 
žiaus rūmų prelatas, apaštališka
sis protonotafas • (t. y. aukščiau
sias bažnytinis ^titulas, skiria
mas nevyskupui) Vytauto Di
džiojo universiteto profesorius.

• iš to paties krašto, kaip ir

teisėmis); toliau veikė sostinėje 
Berne, bet į»ts šefas gyyeno Lu_< 
ganot; Ten būdairias, jis priėmė' 
n e vieną svarbų grendi mą. Tad 
kelerius metus iš eilės Lugano 
būyo Lietuvos Diplomatinės Tąr 
nybos šėlo būstinė;' tuo pačiu? 
įeidaitias į mūsų'.krašto istoriją. .

Paskutiniuoju laiku Šaulys pra 
dėjo negaluoti, širdimi. 1948 m.' 
spalio18 naktį jį ištiko širdies 
smūgis. Skubiai" pašauktas gy
dytojas. ? nebegalėjo • pagelbėti ;fr. 
širdis nustojo'. plakusi. Šis tau- 
tai'tir.- valstybei didžiai nusipel
nęs lietuvis .mirė, nepasiekęs nei 
70 metų amžiaus.

šąųlkyžippna mirė Lugano 1971 
metais,-eidama 83-čiūosius me
tusi' Jos vardu pavadintos vilos 
irgi jau neberia^ - iškilo ’ naujaš- 
paštatas, • -..C;--' . - ■ i.'jg, . i ,.‘j

Sąyaiine nė taip jau toli nuo

tebuvb tolima giminė, 
.visa

gyveno Capri saloje, Italijoje. 
Įsikūręs Lietuvoje,. Mackevičius 

• profesoriavo Kauno meno mo
kykloje. Dailininkas yra nuta
pęs, be kitų, daug paveikslų Lie
tuvos 6 istorijos’ ternomiš. ' Pb 
Antrojo pasaulinio karo; jis su- 

frado prieglobstį :§veicaHjdjė. “: 
'• Ministras dr. Jurgis Šaulys, 
gyvendamas kaip diplomatas Ro 
moję, buvo.'- įsigijęs kelis daili
ninko Mackevičiąus . paveikslus, 

L nužertus pietų, saulės. . yf -*';
•■ Lugano jau "daug metų gyveną 
kun. Albinas Arminas,:einąs.pa
reigas Lugano vyskupijos kuri- 

-jpje. Bet jis, lietuvių bendruo
menės gyvenime nedąlyvąųja.

- Tuo tarpu jo brolis! Aleksandras, 
Sąčąiine nę taip jau toli nuo. nietų < norėčiau paefirbėti savo ■ irgi kųnigąsį - pasireiškė Brazi- 

Mafajdos vąrdp buvusi^ - vilos;', tautai”; p gyventi . jLtikėjosi dar starpbus .įiėtoyįų:įyęiį!
abu šatilius.pfiglobė švėicaru že- ilgiau. Už kokiu dviejų savai-

mei — maskvinei okupacijai, — 
prel. Šaulys kartu su arkivysku-j 
pu J. Skvirecku pasitraukė į va- 
'karus. .Ministro Šaulio rūpės-* 
čiu , tiek arkivyskupas, tiek jo 
generalinis vikaras galėjo at
vykti į Švencąriją.- Arkivysku
pas apsigyveno. Austrijoje, kur 
riiirė 1959 iriėtais. Gi .prel ■' Šau
lys pastoviai- apsigyyeno ‘ Luga
no, švedų šventosios Brigitos or
dino seselių poilsio namuose 
(pensionate). Po mirties pra-i 
džioje palaidotas Lugano kapi
nėse, bet vėliau velionies -palai
kai perkelti i Romą. ■ \ ■ i

Dar 1948 m; rudenį aplankiau 
dr. Jurgį Šaulį. Jis atsisveikino 
šiais žodžiais:/‘‘Dajp-kokius 19

ėmei, -jei nežinai kaip padaryti? 
Apsijuokei pats ir laikraštį ap
juokei.

Žiūrėk dabar. Pats pripažįsti, 
kad vyresnieji patys davė ir 
patys rinko. Nors tiek suprafiti. 
Sakai, jaunieji turi.rinkti. 'Kai 
jaunas užeis, tai" senas atiduos 
paskutinį centą ir sėšis ant vaL 
džios duonos, kaip juodieji.-Ži
nai ką aš pasakysiu; kai tas jau
nas prašys pinigų? O taip: nu
pjauk žolę, dąiliaLsii^rębk,.. ap
karpyk pašalius -į- gaiast' dolerį. 
Apdirbęs penkis kiemus, turėsi 
penkis dolerius, -į Tųoš; .pęhįci?,- 
dolerius'-įrašyk' į ipbpi'eijhJif j p!ą‘- 

apmokės kultūrą ir visokią vei-Į dėk savo vardą. . !
. Nereikia jaunų pratinti ij>i*ie.: 

tos Lietuvos jaruzelskiai duoda ubagystės. Negražų.!,D£Įrąt žrhcd- 
veltui, bereikia tik veiklai. Tu<$. užvis krikČsųmis,; tų/į..9^- 
rėtų tų procentų užtekti su kau
pu, ale kur tau! Negana ir ne-

Vieną kartą pasakiau sau: už
teks vargti su tais rašymais, ma
mute. Pailsėk prieš paskutinę 
kelionę. Ilgą laiką nė tų laik
raščių nebeskaičiau. Niekus ra
šo, d tu jų ifėišmokįhsi, jei jie 
nenori išmokti. Lai mokina gy
venimas. Oi skaudžios yra gy
venimo pamokos, bei tegu... Pa
galvojusi, kad tik laukiniai ne
skaito, ištraukiau iš krūvos 
“Draugą”. Pataikiau ąnt ta
co, sūnau, rašymo, kur mokini 
svietą, kaip pinigus iš žmonių 

‘ištraukti. Nėbeįškenčiu...
Kai anie sutvėrė tą milijono 

fondą, tai sake , ,kad procentai

klą. Dabar visą kultūrą paverg-

gana,, zyzia . ir. zyzia, kaip uodai 
apie nosies galą. Regis, bevalį 
gant apetitas didėja. Kurgi ne?, 
Ponai nori pavažinėti po Visą 

• sviestą. /Tamošių reikia siųsti 
į, višhs peklas; Tą pasileįdusį- 
IckĮ reikia. atkarti' iš kurio, įa7. 
tai, pasviečio jaunimą, blevyz
gomis tvirkinti. Petras Kana.- 
pardėš-laiko'už gefklės. A, kur 
jaū 'Jtų procentų -beužteks. •- ; 
... Sūptkritu, ’vaikeli, kąd darb
daviai- tau'- liepė, pagal kalbos fi- 
loSafrjas sugalvoti. Ir aprašyti, 
kąip'ičentelius. jš žmonių išsūnįž 
ti. - Ale kam toki darbą apsį-'j

tų ką sakai? Pabandyk kiekvle- Apie kažkokį arabų plėšiką 
name name po butelį šnapšės iš- net dainelė buvo sudėta: “Gra- 
gerti, tai jau pusėj bloko reiks 
ambulansą šauktų kad ir. jauūas 
ępi. Dar apie kažkokį daktarą 
šneki. Kaip dabar čia ta pavar
dė? Kriau... Knaū... Kriauče- 
įis... Oi tą galva, galvelė! Sto
vi pavardė ant liežuvio gėlo, o 
prisiminti negaliu. Tiek to. Aš 
bemaž pas1 visus lietuvius dak-i 
-tarus esu buvusi dėl kojų, ale to 
nėužtikau. Reikėtų sužinoti

i adresą ir nueiti. Jei jią yra dak
taras,. tai gydo; .Turės jis laiko 
■valkioti-' buteliu kišenes prisi
kišęs. Nušnekėjai.
*' Visais amžiais tokių buvo, kur 
mėgstantį už lūpos užmesti pri
girdydavo, kad darbą pigiai' ar 
veltui padalytų. Vekselį apgau
lingai" pakišdavo pasirašyti, o 
kartais ir kišenes apkraustyda- 
yo. Šiais laikais tokių dar dau
giau: primeluoja, nusuka, pri- 
girdot prigąsdina. Bobikės • už 
ųiirštąnčių senių išteka. Viskas 
tas, kad pinigą išgautų, ar pa
rašą kokį, ar T, kokias pinklės 
įtrauktų. Taip daro ir tie čekis
tai. kur raudonligę 'ir kultūrą 
atveža.
•; Svietas tokius žulikais vadina. 
O tu, tatai, sūnelį, mokini per 
•'‘Draugą” žulikavoti?! Jei. įau 
darbdaviai liepia tai daryti, — 
neklausyk.!" : ;

;■ Jei jau kitaip duonelės negali 
užsjdįrbti, tai mokink tikrais 
plėšikais būti. Ką darąi, daryk 

. gerai. Garbingiau bus.
..Buvo kitą sykį toks garsus 

’^plėšikas. Riekus, arba tokie Bal- 
..sys-su.Kazlauskui Tįeų kad plė-.
šė,' įsi plėšė.- Per naktį ? daugiau 
.ųžplęšdavo,- kaip- žiilikęlis per 
^rietus. Visas ;syietas juos žmo- 
jo;-. Paskiau, valdžia sušaudė.

■ tą prakaitu aplaistyti./Taip Pok 
. nas Dievas Ąddrnui.pąsakė. . į

Paskiau rašai, ^ad gįhį^is tų- 
.■ ri rinkti. .amatininkai.Ą*. 
<■ pavardės 'duodi. .-^ tų tijk RuĮ* 

gyte ?žinau. ’ Rašai.Ląd jie štura> 
pasiimti..butejf - 
pri grdyti,'. ąpįą prigazdųitų -kad 
•parašys. •-Į, laikraštį,' jei r netdupš. 

. ir. taip-, tatai,- išyi^otiSpinigu|.' 
■Eik jau, .'eik,.'pąršęĮVįV^/n^ą-;
sakiau’
pinigų' reikia/'Si^lkįaiiaaf' -J^-į 
aiškina .kokiui knygą / spaųsalių^,/

tuos, viską. ,Noq':-z-^uokprieĮi^ 
ri — neduoki &ą'tą"į.;jr-'^iėi§frnĮ

(

žus Abdula, narsus plėšikas, pa
vergė moterų širdeles”. Tas Ab
dula turėjo didžiai geras plėši
kas būti, jei jau mergelės, ku
rios nežinojo nė kur Arabija, nė 
kaip arabąs atrodo, o dainavo 
"apie jį į mėnulį žiūrėdamos. 
Ruskiai taipgis turėjo dainą apie 
12-ka plėšikų.
. O dabar tu man pasakyk, ar 
girdėjai dainą apie žuliką? Aš 
ne- Nuo zuliko visi traukiasi, 
kaip nuo šeško. Toks nė valdiš
kos kulkos neužsitąrnauja. Toki 
kai numiršta, tai kapas žolė ap
auga. Nebent šunelis bėgdama- 
pro šalį koją pakelia...

palauk... Aš kažką prisimenu! 
BilvO senais laikais didžiai gar- 
sus plėšigas Tadeušas Blinda 
Apie jį ir. knygos rašo. Sviea: 
sakydavo, kad jis iš vienų plė 
še, kitiems atidavė; Paskiau j 
žmonės, užmušė. Dėl ko tad ne 
galėtum suorganizuoti tokias Ta 
deušo Blindos kuopas aukom 
pnkti? Reikėtų nupirkti šau 
dyklių, įduoti jaunimui ir pa 
leisti per žmones? .

Paskui dar sakai, kad reiki 
žmonėms laiškus rašyti, kai 
amerikonai daro. Pavėlavai s 
patarimų.’ Mes jų šimtais gat 
nito. Duok tam, duok anan 
duok kunigėliui iš Kauno vyi 
kūpi jos. Tų laiškų gauna -įr m 
nisiOji. Šitai kaimynas atneš 
laišką, rašytą mano draugei Lt 
okadijai, amžiną atilsį duok ja 
Viešpatie. Prieš 20 metų pala 
dojorri. Kairhynas seniausiai m

: pirįro iš. jos dukters trobelę. N< 
žinom nė kur ta duktė išsikraus 

^tė..- Kažkoks.’“Gus Šeperd” pr< 
šo nabąžpibites nors maža auk'

(Nukelta į šeštą puslap 
■b/7^--,,, -‘t ■■_____________

U

srsiviENUiMztsLiEjšrVtŲ Amerikoje 
ž. ; yrą sriuatiš^,. didžiausia ir turtmįjiįiusia Ilėtiiriu fraternalinė 

-. - orgamząėija-, itetuviangs^ištikiinai taraAiij.anfi jaij per 97 metus.
■ " ŠIĄ — atlieka Jculfūrfniuš darbūs; gelbsti ir-iltiems, kurie tuos
k-" . ■*; h‘r" . '.■ •'/

.'fa^..ĄS^U&NiS-fitows doleriu
1 <•;. .- vAf aįįdraudų^šavę. rraryiins;

SLA — apdraudžia pigįaųšicmiš kaUomiš. SLĄ neieško pelno, 
!v. ; '.nariams patarnauji.tik savišalpos pagrindu.

; ' \Rifekyienas: lietuvis ir 4ietiiriu. drūųgas gali ;
x '.-'.'i -'Į^įidėDįjjgję^sidraųsti'-'įlči.^e,^.:',’ “ .. >'
■v : ŠIĄ—apdraudžia.ir. Taupoinaj"ą.‘ąpdraiKia.^Endowment

v *

apdmidą: už

jn»eJarj«gel

'.(Pabaiga)
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NOVI

nekiša ir

SIS PAMARYS, Henriko Tomo-T«malevt< 
ttudija apie RytprtWua, remianti* Pakalnės IĮdomiai paradyta ttudija apie Rytpritriua, remląntk Pakalnės I 

Labguvos apakričitj du omenimi*.. Aprašymai Įdomflt kiekvienas 
beturiu! Leidiny* Sluatraotu uuotraukomk. pabaigoje duodami

Cosmos Parcels Express Corp. '' ' 
MARQUETTE GIFT PARCELS BERYIGi 

JW1 W. CMh St, Chicago, HL W42* ♦ Tai *25-2781

naudingoje 335 pod. knygoje yra Rytprftahj UmMipla. Kahn *#

< lį EAWm LUtfi, ralytojoa Petronė OrintaHėf at* 
minimai fr minty* apie asmenis ir rieto naprfk Lietuvoje fr pfr 
m » Wall bollerikų okupadjoe metale. Knyga turi 234 puslapiui

MAISTAS H EUROPOS SANDELIŲ

IWI West 69th St, Chicago, HL 6062* ♦ TeL *25-2787 

Dtdelli pasirinkimai gero* rūšie* įvairių prekių

M A RD A NOREIKIENR

šlapyvardžiu. ; . < I epizodų iš> iLietuves netolimus
: " Kaip matome, su Tesino:.kan- . praeities. / ■ (IšE.L$
tonu sušiėta nemaža reikšmingu ■' 7 '.(Pabaiga)' . .

> . LITERATŪRA, lietuvių Bteratūros, meno fr mofa& 
1154 m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nėaenrią, Vinat 
Krėvfcį lgno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
7. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaui fr I 
Meilaus straipsniai bei studijas,, iliustruotos nuotraukomis b 
M- k. ČfurHonĮo, M. Bflelkio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės fr JL Var»

e DAINŲ S VENTOS LAUKUOSE, poetės, raiytojos fr to 
Kalt lokių pirmūnės /uozės Vaičiūnienės atsiminimai apie drim 
Iventei b«£jų istoriją fr eigą. Įdomi skaityti fr nedainnoj&n 
tiems, gėrintis autorės puikiu rtfllumi fr surinktais duomenim! 
bei triEkuliriais. Studija yra 15L pusi., kainuoja 12.

-jį V1KNBO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprat) 
tai Fuoso Adomaičio —Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne aamsa 
gyvenimo bruožų apvalymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hit

Žmogtis aislclai .'tuTi 
.jo pinigas nueisi f. ■

V JULIUS JANONIS, poeto Ir revdUodonleritM, Dedipm 
to fr klri&agri interpretuojamas gyvenime fr ^oHtflrojel tik b 
fur^o Jaltoko knygoje apie JuHaua Janonio gyvenimu fr poa 
rijy. Dabar būtų jj gatima pavadinti kovotoju ui imogaua tetoa 
Knyga yra didelio temato, 285 pualapli, kainuoja *8.

Jabičt ..s^ririr»cto nis
D

• • «

JAY DRUGS VAISTINE

Atdari ifokladienlilf nse

60 mėty studijavęs, kaip *

hr patarė minhs toliau studijuoti.

aftaj
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Atrodo lyg rašytų ne išeivijos lietuvis
Jau seniai buvo kalbama, kad Br. Nainiui perėmus 

redaguoti “Pasaulio Lietuvį”, LB-nės oficiozą, daug ko 
gero negalima tikėtis. Ir neapsirikta. Beveik kiekviename 
šio oficiozo leidinyje yra atspausdinami kontroversiniai 
įžanginiai ar rašiniai, keliautieji mūsų išeivijoje erzelį. 
Toks rašinys buvo atspausdintas ir šių metų balandžio 
mėnesio laidoje, dėl VLIKo ir PLB-nės bendradarbiavi
mo. Rašinio autorius yra. Algimantas S. Gečys. .
t?*’ l^ajiau^4cad daug kas iš mūsų skąįtė neįtik- ‘‘Aidų’’ 

žurnale, bet ir frontininkų oficioze *‘j'Laisvę” Vyt. Vaitie
kūno samprotavimus^iė VLIKo kilmę. Jo. samprotavimų 
išvada yra tokia: VLIKas išeivijoje ne tas, koks buvo 
Lietuvos pogrindyje. Jis turi susilieti su LB-ne, nes tik

lio atstovai. Jis skelbia, kad kiekvienas lietuvis turi man
datą, tuo tarpu Vyt. Vaitiekūnas tokį mandatą neigia net 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvinimo Komitetui.

Tokie Vyt. Vaitiekūno ir Vyt. Kamanto pareiškimai 
davė drąsos ir Algimantui Gečiui Vyriausią Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą palydėti demagogiška pašaipa, kaip 
jis paprsatai yra pratęs niekinti. Jis rašo: “Todėl mes lin
kę numoti ir šypsniu palydėti VLIKo bandymus sau 
aureole užsitarnauti, nesėkminga veikla, bet tariamų 
“mandatų” įrodinėjimu gyrimosi garbinga kilme”. Todėl 
jis pataria “Pasaulio Lietuvio” skaitytojams nekreipti 
dėmesio, kai bandomą pateisinti ne atliktais darbais, bet 
kilme. Ir, jo manmu, neverta kreipti didesnio dėmesio ir 
taip bandyti sau menkavertystės kompleksą įsivaryti. 
Jis įspėja minėto oficiozo skaitytojus, kad jie susirūpintų 
nes VLIKo vadovai skelbia nesąmones svetimiesiems ir 
klaidina jų valdžios įstaigas.

Jei po šių jo sveičiojimų nebūtų vardo ir pavardės, 
negalėtume manyti, kad tai rašo išeivijos lietuvis, kuris 
niekad nėra buvęs LB-nės- JAV pirmininku, ir tai at 
spausdinta ne “Pasaulio Lietuvyje”, o Vilniaus okupan
tui parsidavusio tarno ir atspausdinta “generolo” P. Pet
ronio bolševikiniame “Gimtajame Krašte”. O vis tik taip 
rašo apie Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą išei
vijos lietuvis, buvęs LB-nės pirmininku ir jos oficioze 
Algimantas S. Gečys. Tada tenka tik sušukti: “O tem- 
pora, o mores!” Ir klausi, ko šis Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto autoriteto duobkasys siekia ? Juk tai 
sena, jau išklerusi okupanto, gramofono plokštelė, kuria 
jis niekina VLIKą ir jos veikėjus. Bet iš jo nieko kito ir 
negali tikėtis. Tik negalima suprasti, kodėl Algimantas 
Gečys nutarė ją pagrobti.

Jis rašo, kad VLIKo pirmininkas pasiskelbė Lietuvos 
•prezidentu. Jei Algimantui Gečiui rūpėtų ne demagoginė 
intriga, o objektyvi tiesa, jis būtų nurodęs, kur ir kam 
VLIKo pirmininkas savo kredencialus, kaip Lietuvos pre
zidento in exile, įteikė. Betgi Amereikoje prezidentu yra 
vadinami-organizacijų, įmonių vadovai. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad jie yra valstybės prezidentais.

Algimantą Gečį suerzino VLIKo teisinė _ patarėja 
p. dr. E. Armonienė, įteikusi imigraciniam teismui Kali
fornijoje dokumentą, kuriame teigiama, jog VLIKo esa-

Dail. Jurgis Juodis

prieš 300 metų iš Vokietijos iš
plaukė į Ameriką grupė vokie
čių. Tai buvo būrys Dievo bijan
čių žmonių, kurie norėjo Ame
rikoje suorganizuoti gražiai su
gyvenančių, vieni kitus gerbian
čių žmonių grupę.

Išvažiuojantieji vokiečiai pri
klausė Olandų Orange grupei. 
Jie visi važiavo pas anksčiau 
,en išvažiavusį William P.nn, 
ruris vietas apžiūrėjo ir kvietė 
Įsus žmones, norinčius draugiš

kai tarp savęs sugyventi.
William Penn išplaukė iš 

Anglijos, bet jis visą laiką save 
i; dino olandu. Vokiečių grupei 
vadovavo Graeff, taip pat oian- 
las. Vok ečiai išvažiavo iš Kre- 
eld miestelio. Vokiečiai mini 
500 inefų Amerikon atvažiavi- 
no sukaktį. William Penn, vo
kiškas olandas, įst.igė Pensil-

jos yra ateitis. 0 prasimanymas, kad VLIKas yra tautinė Į ma egzibnės vyriausybės.^ Nežinant tokio dokumento
atstovybė; prasimanymas, kad VLIKo mandatas iš Lie
tuvos. Vaitiekūnas teigia, kad Lietuvos VLIKą sudarė 
grupės kaip tautos politinės minties reiškėjos ir vykdy-. 
toios. bet ne kaip tautos suverenumo mandato reiškėjos 
ir vykdytojos, kaip dabar kai kurie fantastai nori mus 
įtikinti. Ir į jokias valstybinio organo funkcijas Lietuvos 
VLIKas nepretendavo. Įdomu’būtų žinoti, kada VLIKas 
pretendavo į valstybinio organo funkcijas. Vyt. Vaitie
kūno VLIKas yra tik rezistencinis organas. Jis vengia 
minėti, kad jis yra Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, kuris neturi jokio tautos mandato, nei jis tautos 
atstovybė. Žinoma, nebūtinai jo aiškinimui pritarti, nes 
yra dar ir kitų teisininkų, kurie aiškina kitaip.

Aišku, kad šitoks Vyt. Vaitiekūno samprotavimas 
nuvlikinant VLIKą buvo paskata ir Vyt. Kamantui labai ■ 
aiškiai “Pasaulio Lietuvyje” paskelbti, kad PLDienose,. 
Chicagon suvažiavę demokratišku būdu išrinkti bendruo- 
menininkai paskelbs sprendimą, kas gali kalbėti paverg-
tosios Lietuvos vardu. Jis rašo: “Ne atskirų grupių ar 
partijų paskirti atstovai, bet LB-nės seimas, kuris yra 
vienintelis aukščiausia institucija, atstovaujanti visiems 
lietuviams”. Tai reiškia, kad visą išeivijos politinę ir kul
tūrinę veiklą perims demokratišku būdu rinktieji pasau-

SEKR. GEORGE ŠHULTZ 
IŠPRAŠYS IZRAELITUS

BEIRUT AŠ, Libanas. — Sek
retorius George Shultz, beveik 
kas antrą dieną važinėjęs tarp 
jBeir-ulo ir Jeruzalės; antradienį 
pareiškė įsi tikinimą, kad dar šią 
.savaitę, jis ..gąli pasirašyti susi* 
bfaimą. apie .Izraelio kariu iš
prašymą iš Libano, r '

George Shultz tarėsi su Liba-

LENKUOSE Y VENTOJ AI 
NERIMAUJA ,

VARŠUVA, Lenkija. — Pra- 
atą stkmadienj įvairiose Leriki- 
-os vielose vyko gana kruvini 
usirėminaai tarp policijos ir 
jegužės Pirmąją švenčiančių 
larbininkų. Susirėmimai vyko 
10 tyje didesnių miestų. Prem-

“Margio pėdomis” (.aliejus) jeras Jaruzelskis pranešė, kad 
yra vilties šį rudenį atšaukti vi
sus karo stovio įstatymus. Len
kai nebetiki, kad jis drįstų tai 
padaryti. 

- į į :

Labiausiai vyriausybę nuste
bino antradienio ryte pradėtos 
gana triukšmingos demonstra
cijos, minint Konstitucijos die
ną. Varšuvoj į gatves pasipylė 
Š,0tt) darbininkų. Jie žmgsiiia- 

rąūžbia^ kartu plojo ir rei-
-te»lavo laisvės Solidarumo uni
jai. Dancige demonstravo apie 
3,000 žmonių. Reikalavo to pa
ties. Liubline, Krakuvoje, Nova 
H-utoje, Poznanėje demonstra
vo po porą tūkstančių, reikalau
jami laisvės.

metmenis, kuriais penktadienį: 
gali duoti pasirašyti atšakiu-- 
giems pareigūnams.

Jam priminė Sirijos karių 
problemą. Sako, kad gal bus 
suRkiauvišprašyti Sirijos karius/ 
negu Izraelio. Sekretorius yra 
įąi tikinęs, kad Izraelio proble
mos yra pačios sunkiausios. ’

IŠPLAUKĖ AMERIKON 
PRIEŠ MĘT-Ų į :

BONA, V. Vokietija. — Vaka-.'pilno turinio, sunku ką aiškesnio pasakyti. Tik šiuo at
veju daugiau tenka pasitikėti daktare teisininke, negu- 
nuogąstauti kartu su'Algimantu Gėčių. Sunku sutikti, 
kad daktarė savo raštu būtų pastačiusi į neigiamą padėtį 
Lietuvos Diplomatinę Tarnybą. Man rodos, kad ji išmano, 
kaip raštus rašyti, kad nepažeistų Diplomatinės Tarnybos; 
orumo ir nepastatytų jos į neigiamą padėtį. Ji puikiai: ir toji senosios kartos lietuvė moterėlė, kuri Vasario 16-os. 
žino, kas yra VLIKas ir kokia jo paskirtis. Kitaip ji ne
būtų VLIKo teisinė patarėja.

Algimantas Gečys’ skelbia “Pasaulio Lietuvio” skai
tytojams blefą, būk PLB-nės tarpininkavimu buvo pa-; 
šalinta tarp VLIKo ir Diplomatinės Tarnybos nesantaika. 
Nemanau, kad kuris sąmoningas lietuvis' galėtų Gečio 
svaičiojimui patikėti, kai jos vadai nebepajėgia pasalinti 
LB-nės trinties su laisvinimo veiksniais — VLIKu ir 
ALTu.

Labai teisingai dr. E. Armonienė pristatė JAV Tei-. 
singumo departamentui LB-nę, kad ji esanti ne kas kita,

stovais, -su Izraelio premjeru ir 
gynybos ministeriu Mose Arens, rų Vokietijos istorikai sužinojo 
Jis jau yra sumetęs susitarimo1 iš senų dokumentų, kad lygiai

laisvinimo Veiklai vykdyti, i Tokia LB-nei skirta užduotis 
nėra jos svarbos sumažinimas ir laisvinimo srityje. Juk!

šventės proga aukoja- jos sutaupytą doleriuką laisvinimo 
veiklai, taip pat patarnauja Lietuvos laisvinimui. Tuo la
biau, jei LB-nė dės pastangas išlaikyti lietuvybę, Įsąmo
ninti jaunąją kartą, sukaupti piniginių aukų laisvinimo 
veiksniams, ar ji nedalyvaus kovoje dėl Lietuvos laisvės?

Algimantas Gečys kalba apie LB-nės nesutarimus'su: 
laisvinimo veiksniais. Bet jis nutyli, kad tie nesutarimai 
JAV-se prasidėjo tik tada, kai LB-nės vadai nukrypo nuo 
kultūrines veiklos,. išsižadėjo darbo padalos principo, o' 
ėmėsi politinės veiklos. Tuo jie pradėjo kaišioti pagalius 
į laisvinimo veiksnių ratus. Kodėl Alg. Gečys klaidina

kaip kultūrinė organizacija lietuvių kultūrai puoselėti- 
ir lietuvybei išlaikyti. Kodėl Alg. Gečys imasi tokio ne-. 
lemto darbo klaidinti visuomenę? Juk visi žino, kad 
VLIKas įsteigė LB-nę ne politinei veiklai vykdyti, o lie
tuvybės puoselėjimui. Ją įsteigė jam pagelbėti Lietuvos'

— Trečiadienį aukso uncija 
kainavo $418.

— 83 metu turtuolis C. B. 
Pemingtoii atidavė Louisianos 
universitetui 125 -milijonus do
leriu. Jam pinigai daugiau nebe
reikalingi. O

— Prieš 38 metus JAV kary- 
Joseph Polonsky pirmas suti
ko rusus prie Eltos. Jis visa lai
ką siekė taikos pasaulyje.

visuomenę? Ar negaila to, kad mus ir mūsų laisvinimo — Chicagos policijos vadas
veiksnius niekina okupantui parsidavę lietuviai tarnai? 
Kas verčia Algimantą Gečį jiems pritarti ir jų šmeižtus 
skleisti per “Pasaulio Lietuvio” puslapius?

Richard J, Brzeczek atsistatydi
no,-kad nereikėtų tarnauti prie 
Harold Washington, o kai B<ze- 
czsk buvo pagerbtas.- tai meras

A. Svilonis Washington jį pasveikino.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
{Tęsinys)

Zbyška nuėjo dienos metu, apžiūrėjo dreves, 
iš pradžių nuėjo dienos metu, apžiurėjo dreves, 
pastebėjo netoli išmintas pėdas ir susitarė su biti
ninku Vavrka, kuris naktimis miegodavo miške, 
netoli esančioje lapinėje, su pora drąsių šunų, bet 
šiuo metu dėl rudeninių šalnų jau buvo išsikėlęs 
į kaimą.

Abu suardė lapinę, pasiėmė šunis, šen ir ten 
šakas patepė medumi lokiams privilioti, ir Zbyš
ka grįžęs namo, pradėjo ruoštis medžioktei. Apsi
rengė elnio kailinukais be rankovių, ant galvos 
užsidėjo vielinį gaubtuvą, kad lokys nenuplėštų 
odos nuo galvos, pasiėmė gerai apkaustytas, dvi- 
pirštes spygliuotines šakes ir plieninį, platų, 
ąžuoliniu kirvakočiu, statybininkų naudojamą 
kirvį. Pavakariais, būdamas jau vietoje ir išsirin
kęs patogią vietą, persižegnojo, atsisėdo ir laukė.

Raudoni bes'leidžianČioę saulės spinduliai 
Švietė per medžių šakas. Krankdamos ir plasno- 
dam >s paruais pušų viršūnėse būriavosi var
nos, Kai kur šuoliavo prie vandens zuikiai, tieš- 
kindami sudžiūvusias šakeles ir slamiycUimi nu
kritus s u.- Lpus. KartaL švystelėdavo greitakojė 
kiaunė. Tanku.nynu sc nar pasigirsdavo ir paukš
čiu čiulbėjimas, runs palaipsniui tilo.

Saldei leidžirntis miške ramybės nebuvo.

, Treškindama šakas ir garsiai kriuksėdama pro 
■ Zbyšką praslinko šernų banda, o paskui ilga eilė, 
i vienas arti kito, elnių. Sausos šakos treškėjo po 
j jų kojomis, o miškas net dundėjo, kai jie rausvų 
saulės spindulių kpšviesti veržėsi į pelkes gerti. 
Pagaliau nusileidus saulei dangus paraudonavo 
pašvaistėmis, kuinų atošvietoje atrodė, tarytum 
pušų viršūnės maudytųsi ugnyje. Viskas pamažu 
nufilo. Miškas ėjo miego. Migla kilo nuo žemės į 
viršų, kur mišo su vakaro šviesa, tamsėjo ir nyko.

— Kol atsilieps vilkai, bus ramu, — pagal
iojo Zbyška.
i Gailėjosi, kad nepasiėmė kilpinio, nes leng
vai galėjo nušauti šerną ar elnią. Tuo metu nuo 
pelkių dar sklido kažin kokie pritildyti atgarsiai, 
panašūs į stenėjimą ir švilpavimą. Zbyška žvelgė 
į pelkes su tam tikra baime, nes savo laiku čia 

.gyvenęs molinėje trobelėje Radzikas dingo kartu 
tsu visa savo šeima, tarytum jį žemė būtų prari
jusi. Vieni kalbėjo, kad juos bus pasigrobę pleši- 

^kai, bet buvo žmonių, kurie vėliau sakėsi matę 
apie trobelę kažin kokius keistus, nepanašius nei 
į žmonių, nei į žvėrių pėdsakus, ir kurie suko sau 
galvas, ar nereikėtų iš Kresnos atgabenti kunigą, 
kad tą trobelę pašventintų. Iki to nepriėjo, nes 
neatsirado nė vieno, kuris būtų norėjęs čia apsi
gyventi, ir ilgainiui trobelę, o greičiau šakų sie
nose priplūktą molį, išplovė lietus, bet ta vieta 
niekada neturėjo gero vardo, šito betgi nepaisė 
bitininkas, kuris čia vasaromis nakvodavo, bet ir 

apie jį visaip buvo kalbama. Z-byška, turėdamas 
šakes ir kirvį, laukinių žvėrių nebijojo, tačiau jam 
nedavė ramybės piktosios dvasios, ir jautėsi pa
tenkintas, kai viskas nutilo.

Paskutinės prošvaistės išnyko ir pasidarė vi
siška naktis. Vėjas nutilo, net ir pušų viršūnės pa
liovė švokšti. Kartais šen ir ten nukrisdavo kon- 
konėžis, sukeldamas visiškoje tyloje stiprų ir toli 
girdimą atgarsį, bet apskritai buvo taip tylu, kad 
Zbyška girdėjo savo kvėpavimą.

Tokiu būdu jis ilgai išsėdėjo, iš pradžių gal
vodamas apie lokį, kuris galėjo pasirodytų- o pas
kui apie Danutę, kuri su mozūrų dvaru vyko į 
tolimus kraštus. Atsiminė, kai pagriebė ją ranko
mis, atsisveikindamas su kunigaikštiene, ir kaip 
riedėjo jos veidu ašaros; atsiminė skaistų jos vei
dą, šviesiaplaukę galvą, gėlių vainikus ir jos dai
navimą, raudonus, ilgomis nosimis batukus, ku
riuos jis bučiavo išvykdamas — ir viską, kas įvy
ko nuo jų susipažinimo. Jį apėmė toks gailestis, 
kad jos nėra arti, ir toks ilgėjimasis, kad visas 
jame paskendo: užmiršo, kad yra miške ir tykoja 
žvėrį, ir pradėjo pats sau kalbėti:

— Eisiu pas tave, nes nėra gyvenimo be tavęs.
Ir jautė, kad taip yra ir kad turi vykti į Mo- 

zūriją, nes kitaip jis supus Bogdaniece. Atsiminė 
Jurandą ir keistą jo užsispyrimą, bet pagalvojo, 
kad dėl to juo labiau jam reikia vykti, kad patirtų 
paslaptį ir kliūtis, kurias gal būt gąlima būtų pa
šalinti pasižadėjus kautis iki mirties. Pagaliau 

jam atrodė, kad Danutė tiesia į jį rankas ir šau
kia: “Ateik, Zbyška, ateik!” Kaip gi tad nevykti!

Nemiegojo, bet matė ją taip ryškiai, tarytum 
ji pati būtų pasirodžiusi, štai, važiuoja dabar 
Danutė greta kunigaikštienės, kankliuodama ir 
dainuodama, ir galvoja' apie jį. Galvoja, kad ne
trukus jį pamatys, o gal būt ir dairosi, ar nepa
matys jo .beatsivejančio —r o jis tuo tarpu tam
siame miške.

Čia Zbyška pakirdo ir ne dėl to, kad buvo 
atsiminęs tamsų mišką, bet kad iš tolo pasigirdo 
kažin koks šlamėjimas.

Tuo metu jis stipriau rankomis suspaudė ša
kes, pakreipė ausis ir pradėjo klausyti.

Šlamėjimas artėjo ir netrukus pasidarė aiš
kiai girdimas. Lūžo po- kažin kieno atsargiai sta
tomomis kojomis šakelės, šnarėjo nukritę lapai ir 
uogienojai. Kažin kąs ėjo.

Traškėjimas tarpais nutrūkdavo, tarytum 
’ žvėris būtų stoviniavęs prie medžių, ir tuo metu 
užviešpataudavo tokia tyla, kad net Zbyškos. ausys 
pradėdavo ūžti — paskui vėl pasigirsdavo žings
niai, lėti ir atsargūs. Apskritai, šitame artėjime 
buvo kažin kas taip atsargaus, kad Zbyška pra
dėjo stebėtis.

— Gali būti, kad šunes, kurie seniau čia, bo
belėje gyveno, — tarė sau, — bet gali būti ir 

i mane suuodęs vilkas.
(Br.s daugi&r)
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SUSJlKINKIMU

GAIDAS -DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Funeral Home and Cremation Service
i

Mikas Šileikis Vyšnios pavasarį

Tab: 562-2727 arba 562-2728
TAUTOS FONDO AUKOTOJAI

Service 8S5-450S, dMM

Of. Ad bihLBUHiŠ. nėms, kurios yra valstybinės,

aaujanuieins zinouerns rwibiiii- auluuwiwo,
jos yaldžia perdavė Sovietams nė, FL; V. Augustinas, FL; D. Telef. 476-2345

M

— Vak. Europos Bendruome
nės pareigūnai tiria gandus, kad 
42,000 tonų grūdų dovanų ba
daujantiems žmonėms Abisini-

INKSTU. PŪSLAS lt 
PROSTATOS CHIRURGU* 

WRST Ura STRUT

Ofiso teiefeaes: 77S-28M, 
ŽMitecijM teistu 448-554*

(Tęsinys)
PAVIENIAI:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS. 

SPECIALYBE: AKIŲ LIGOS 

VW West Kttrd Street 

pagal ajisitariiTfcĄ

— Britų Energijos ministeris 
parlamente iškėlė reikalų už
drausti elektros ir dujų pramo-

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wastchetfer Community klinikų* 

Medicinos direktoriui
1938 S. Manheim Rd^ Westchester, UL 

VALANDOS: 3—9 darbo dienomii

Žemaičiu Kultūros klubo eilinis na
riu susirinkimas įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 cL, 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Upytės Draugiško klubo narių susi
rinkimas įvyks penktadienį, gegužės 
6 d., 1 vai. popiet, Anelės Kojak sa
lėje, 4500 S. Talman Avė.

Po susirinkimo bus vaišės.
A. Kalys, rašL

OPTOMETRISTAS

KALBA UETUVISKA1 
ėėl* W. 71«t St TeL 737-5M9 

Ukrinų aki*- Pri briko aki Trina 

ir “contact lenaei7’.

Brighton Parko Lietuvių Motery 
klubo nany susirinkimas įvyks ketvir
tadienį, gegužės 5 d., 1 vaL popiet, 
Anelės saleje, 4500 S. Talman Avą, 
Narės prašomos atsilankyti, ir atsi
nešti savo įstojimo knygutes.

Po susirinkimo — vaišės.
Eugenija Strungys

VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina 55. Minkyti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Mūijieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 606(m

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

1729 S. Halsted St. 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
Po 15 dolerių

J. Pipiras, MA; J. ir J. Puodžių 
kaitis, CT; A. ir B. Povilavieius 
MA; J. ir A. Pumpučiai, N Y; E 
Ramančionienė, NY7; dr. J. Rei
nys, IL; V. ir O. Ročiūnas, OH: 
V. šamatauskas, OH; O. šiaudi- 
kienė, FL; E. ir S. Skobeika.

eikvoti tiek daug lėšų reklamai, 
kuri iš tikrųjų nėra reikalinga. 
Praėjusiais metais- reklamai iš
leista 45 milijonai, svarų. Tie 
pinigai galėtų būti panaudoti ta
rifų atpiginimui.

Stadalnikas, CA; J. Stapulionis, 
CT; A. Stephens, MI; E. M. Stoč- 
kus, CA; A. Styra, OH; J. Švo
ba, MI; dr. F. Tallat-Kelpša, IL; 
M. Ulėnienė, NY; E. Vainaus
kienė, NY; A. J. Vasaitis, CT; 
G. ir R., Vitkus. CA;. A. Zailskas, 
IL; O. ’ir P<,Žilinškas,' OH; J. 
Žygas, OH.

Po 10 doL: kun. A. Abračins- 
kas, FL; P. Adamonis,. NB; S. 
Adamonis, CA; K. Adomavi
čius, MA; E. Andriušis, IL; V. 
Andrušaitis, OH; J. Antanaitie-

’ERKRAUSTYMAI

Prostatos, inkstų įy ilapiiTnn 
takų chirurgija. 

aU25 CENTRAL AVĖ.
St Petersburg, Fla. 337.141 

TeL (813) 321-420$

Lmdiawi — Pilna ipdrawtt, 
ŽEMA . KAI NA 

Priimam Master Charas 
ir VISA kortele*.

R. 4ERENAS. T«L 925-MM

Averka, MA; M. Avietėnaitėuž ginklus.

BARBARA NORBUT
Apdrausta* perkraustyta** 

ii ivairiy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. J7S-1U2 arka 37M9M

(PAGAL TĖVUS — EIDIMTAITĖ)
Gyv. Edgewood, Illinois I

Tragiškai žuvo audros sūkuryje 1983 m. gegužės 1 d., I 
sulaukusi 92 metų amžiaus. Gimusi Lietuvoje, Švėkšnos! 
par., Jurkaičių kaime.

Amerikoje išgyveno daug metų.
Paliko nuliūdę: vyras John, trys sūnūs — Lloyd, Ben, 

marti Irene, ir Adolph, marti Evelyn, duktė Agnes Norbud 
daug pusseserių bei kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Priklausė Šv. Kazimiero Seserų Rėmėjoms.
Kūnas bus pašarvotas penktadienį, nuo 2 vai. popiet ikil 

10 vai. vak., Lackawicz koplyčioje, 2421 W. 69th St.
šeštadienį, gegužės 7 d., 9 vai. ryto, bus lydima iš kop

lyčios į Šv. M. Marijos Gimimo parapijos bažnyčių, o pel 
gedulingų pamaldų bus laidojama Šv. Kazimiero Lietuvių 
kapinėse.

Visi a.a. Barbaros Norbut giminės, draugai ir pažįstami! 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jail 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka:
Vyras, sūnūs, duktė ir kiti giminės.

Laidotuvių direktorius Povilas Ridikas. Tel. 737-1213.

■

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street Tel. RE 7-1213

KAZE BRAZDU ONYTE

KNOW YOUR HEART

HEU» faOUfiHEART FU N C

7159 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL MC29

Ved«|a -- Aldona Deuku« 
T»Mj 77B-1543

tadieaio 8:30 vaL vakaro- 
Vlaoa laidos ii WCEV stoties,

nuo 8:30 iki 9M vaL ryto.
Stoties WOPA - 149A AM 

tranaliuoiamos ii ausy stvdiJesT 
Marquette Parke.

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

PMULAR DCEKlff.
4
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rf? BA^C MFAPT FACTS AM© 
THEM MTN XXK? GALDPPA.

«<*>**-

' TEACH MM ŠMOTAI 
i IS BAD KR HEALTH.

FOB* <5000 
SCTM im WT.

suasnrurne imsc jr«rso ml

HEART AND HEALTH habits started early fa ehildheod its 1969 Heart Fond Campaign here and in 8500 other 
can reduce the risk of heart attack fa later life, according communities through February. The Heart Fund supports 
v, i Qnr Heart Associatios. Ths Associatioo fa cdacatioa aad eomniaaiV cexvica programs

St Petersburg. Fix, 12:30 vai. p p 
iš WTIS stotie*, 1110 AM banga.

2646 W. 71»t Street

Chicago, Hfinoa 60621 
Talat 778-6374

Good Health Habits, Begun Early, Can
Add Years to Lives of Your Children

PROMOTE 
CK O

«6MLttLY.

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

kas, Wl; H. Bajalis, CA; A. Ba
joras, CA; J. Bajorinienė, CT; 
J. Bakan, MA; B. Bakas, FL; 
J. Bakšys, MA; P. ir P. Balčiū
nas, CA; P. Balčiūnas, FL; M. 
Barniškaitė, OH; J. Barniškis, 
OH; M. ir J. Baškys, MA; J. Bei- 
noris, CT; V. Benokraitis, OH; 
A. Bernotas, CT; G. Bielskus, 
iL; D. Biliūnas, MI; J. Biliūnas, 
MI; V. Blažaitis, IL; A. Bleiz- 
gienė, FL; E. Boreiša, IL; A. 
Brazis, FL; E. Bražiūnas, MI; 
0. ir J. Briedis, MI; T. Briškai-

IL; V. ir B, Kubilius,'MA; V. ir 
A. Kulpaviėius, R. Kungienė, 
OR; E. ir V. Kuodys, MA; P. 
Kusinskis, FL; J. Kviklys, IL; 
P. Labanauskas, MD; S. ir S. La
zauskas, OH; P. Lapinskas, FL; 
T. ir J. Lapinskas, IL; V. Len- 
kevičienė, IL; J. Leščinskienė, 
MA; V. Lesniauskas, IL; E. ir 
J. Liaukus, FL; K. Linkus, FL; 
A. Liorentai tė, IL; V. ir M. Liu- 
levičius, IL; T. Liutkus, FL; M. 
Lušienė, N Y; A. ir L. McDonald, 
MA; A. Mačienė, P. Afrika; J. 
Mačiulaitis, MI; J. ir S. Mačiu- 
laitis, MI; V. Mackevičius, NB; 
V. Mackus, IL; B. Malcanienė, 
OH; I. Malcius, FL; A. ir D. 
Marcelynas, IL; A. Marčiulionis, 
IL; kun. A. Martis, WV; R. Ma- 
silonis, NY7; M. Maslauskas, CT; 
P. Matiukas, IL; dr. A. ir A. Ma
tulaitis, NY; V. ir E. Mazoliaus- 
kas, FL; L. Medelis, CA;.O. Mer
kienė/MA; E. Mickevičius, IL;
A. Mieželis, FL; E. Mikalonie-’ 
nė, CA; V. ir A. Miklius, VA;:
J. Minelga, IL; O. Miniatas, IL;'
K. Mischika, FL; A. ir A. Moc-

1 kus, CT; L. Morkūnas, NY; dr.
B. ir V. Motušis, IL; A. Mustei
kis, MI; L. L. Nagevičius, OH; 
M. Nagurskis, CT; B. Natkevi-. 
čius, OH; J. ir J. Naujokaitis, 
OH; dr. J. Naujokaitis, CA; p.p. 
Navickai, IL; P. Neimanas, OH;

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

menas, N Y; P. Peškaitis, IL; 
A.A. Petrauskas, MI; J. Petraus
kas, Ml; R. Petronienė, MA; L. 
Petrulis, NY; A. ir R. Petrutis, 
MD; A. ir R. Plepys, FL; O. 
Plienaitienė, MI; P. Plikšnys, 
MA; P. ir M. Polteraitis, Ml;

(Bus daugiau)

G. Budreckis, MA; J. Budrikis, 
FL; I. ir D. Budrys, CT; P. But
kus, FL; kun. K. Butkus, FL; 
M. :H.;. Butkus, CA; J. Butvilą, 
1L; J. Čėšna, FL; g. Chester, RI; 
E. Chmieliauskaitė, NY; dr. R. 
ir K. Čiurlys, N J; K. Dabulevi- 
čius, IL; P. Dalinis, FL; J. Dam- 
orauskas, IN; L. Dambrauskas, 
1N; H. Dapkus, CT; Z. ir B. Dap- 
kus, CT; J. Davalga, FL; J. Dė
dinas, IL; E. Dėdinienė, NY;
V. ir T. Degutis, OH; A? Didžiu
lienė, FL; A. Dovydaitis, FL; A. 
Dravininkas, FL; V. ir P. Du
bauskas, N Y; A. Dzekonas, NY;
B. Eisbergas, FL; S. ir J. Ever- 
linas, AR; A. ir N. Gargasas, 
OH; J. Gasiliūnienė, FL; A. Ge
čys, FL; V. ir B. Gedvilai, OH;
S. Geldys, MI; V. Gelažius, FL;
J. A. Gervelis, RI; V. Gilys, CA;
K. Girdvainis, IL; dr. B. ir B.
Girnius, MI; M. Go teeitas, IL; [FL; S. Pautienienė, IL; J. Paže- 
0. ir J. Gradinskai, IL; J. Gri
galiūnas, FL; P.. Grašys, FL;
V. Grybas, RI; V. Grybauskas, 
IL; M. ir E. Gureckai, CT; A. 
Gustaitis, MA; A. Gustuf, IL; 
S. ir J. Gvazdinskas, MI; V. 
Hartings, FL; E. Hoegel, FL;
K. Ilgenis, NY; K. Indreika, IL; 
St. Išlinskienė, CT; V. ir N. Iva
nauskas, MA; D. ir L. Izbickas, 
MA; V. Jacobsen, FL; J. Jakš- 
tys, FL; P. Jakutienė, MA; L. 
Jalosinskas, IL; A. Jančys, FL;
M. Jankauskienė, CT; T. ir I. Ja- 
nukėnas, MA; P. ir A. Janulai
tis, CA; A. ir J. Janušas, IL; P. 
Jaseliūnas, FL; V. Jocas, FL;
J. Jokubailienė, FL; I. M. Jonai
tienė, OH; A. Jurevičius, CA;
V. ir A. J-argėla, MA; J. Jurkšai- 
tis, CA; Z. ir A. Juškevičius. IL;
I. Kaniantauskienė, MD; J. Ka
počius, MA; V. O. Karalius, CA;
J. ir A. Karuiūza, CT; K. ir J. 
Karuža, CA; A. ir P. Kašiuba, 
IL; A". Katilienė. IL; S. Kaulė- 
nienė, IL; dr. P. Kazlas, AR;
I. Kazlauskas, CA; J. ir O. Ke- 
mėžai, CT; J. Kieta, RI; A. Ker
šoms, CA; A. Kojeiaitis, FL;
V. Kondratas, N Y; L. Krolius,

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

rauskas, MI; A. Noreika, FL; 
V. Numgaudas, IL; kun. Ol
šauskas, CA; V. ir A. Osteika, 
MI; S. Palionis, IL; K. ir A. Pa
liulis, CT; St. Pangonis, NB’; 
L. M. Parzel, N Y; A. Paulionis,

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, UL 60650 
Tel: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

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



KĄ DARAI, DARYK GERA’,

' Atkelta iš 3 ps'i.

lę duoti, nors kelis šimtus doh - 
rių, kažkokiems senelių nam.-m. 
Žiūriu, kas tas toks “Gus Šg- 
perd”, Nagis, tėveliai jėzuitė- 
liai, daktarai ir kiti, kurie su tuo 
r (Itjoniniu fondu artimi. Jei 
jiems keli šimtai skaitėsi maža 
nukėlė, Lai ten tuščia kišene- ne
pateksi.

Kiek čia senai “Draugo” šo- 
liūnėlis su tokia žila bobike span ■ 
dė žmones atsakyti koki 100-tą 
klausimų raštu. Norėjo žinoti 
kada mirsi, kiek vaikų turi, kiek . 
anūku, kiek pinigų, kam už
rašei, ir daugybę kitokių daly-j 
kų. Sakė, kažkoks Butkus no
rįs anūkų anūkams dvarą sta.

‘ tyti. O kai jau garsiau nusičiau- 
dėjai, tuo'au atlekia kunigėlis 
jėzuitėlis klausti bene jau mirs- * 
ti ir kam užrašei Į

Čia man berašant atlėkė ma- ’ 
no draugė, ta kvakė Barbora,, 
šaukdamas, kad jau plėšia. Tai, j 
sakau, šaukim policiją. Sako, jau 
seniai apiplėšė. Kažkur, rodos 
Breitonparkėje, gyvenanti ko-j 
kia 'sena lietuvė moteriškė. Tai 
jie atidarius duris klailiems jau
nuoliams. Anie ją surišę pradė
jo daiktus nešti lauk. Moteriškė 
/pradėjo šaukti. Vienas kad už
liks lietuviškai: “Uždaryk snu
kį sene, o gausi!” 
'• Barbora apsižvalgė baimingai 
ir paaiškino, kad žmonės kalti- 
■Jia “Draugo” Drangą, būk jis 
per laikraštį negražių dalykų 
jaunus mokinąs. Piktai užrėkiau 
tint savo draugės. Sakau, tokių 

’ dalyku nepasakok, jei nežinai. 
Drunga apie daiktus nekalbėjo, 
tik apie pinigus. Nesakė ir kad 
reikia surišti, o tik pagąsdinti, 
kad į laikraštį parašys, jėi ne
duos. . Tas zuikelis Barbė bai- 
šiai persigando, net gaila pasi
darė. Gal,; sakau, ir be reika
lo bariau? Ką gali žinoti? Gal

. loterijai rinko daiktus? Gal 
senoji laikraščių neskaito, tai 
-Jcaip ją pagąsdinsi nesurišęs?

Matai, sūnau, kaip negerai da
rai. Negalvoji protu ir apsikeli 
kalboms. Ir laikraščiui negerai.

pagalvoju.. Mykolas... My
koliukas... Koks gražus vardas su mumis pasidarė?
ŠV. Mykolas arkangelas su pra- ' Senelė su lazdele

Kada gi, pagaliau, atsikvošėsime
Negiiuejau ir niekur neskui- 

čiuU k id mū ų dviejų Pabalti-Į 
jo si s ų Estijos ir Latvijos 
žmonės, kurie susilaukė, kaip 
ir mes lietuviai, to pačio I ki 
inc, viduje taip piautųsi ir po 
teismus tampytųsi, kaip kad 
mes darome. Atrodo, kad gera 
Amerikos duona ne tik užpaka
lius d ra 
terliojo.

sargūs, kad neuž.dpelnytume pa. 
vadinirro —- mokyti žiopliai.

Juozas '/.etuai'Js

POMPAHO BEACH, FLA. '
Šių me‘u kovo 27 d. Pompano i 

1 Bench, Florida, Įvyko lietuviu 
• gegužinė, suorganizuota ponios 
Į Marytės Prunskytės-Coleman.

12 valau, lą, vidurdienį, daly
viai suvažiavo prie “Intercostal

i Waterway”, iš kur dr. Martinas į 
į Coieman ir ponai Mnšinskai-su 

savo laivais perkėlė visus i Hills- 
vadeivo mūsų 9ukas švaisto I Bfnch (A1 Capone -

o bet ir smegenis su-

šokiom- 
kuriu oi

tūs aukom’s esame vi- 
uiganizacijoms, o kalį 

g.-nizacijų išpenėjusieji i
i 1 C*11 11 1 -

vien tik armydėliams tarp mūsų 
Visiškai nepateisina- 
nys, kai mes, vien tiki 

dėl savimeilės, vienas kitu ne-J 
išsitenkame ir landžiojatne po Į 
teismas — ten tarp mūsų “vie
nybės” ieškodami.

Pagalvokime gerai, ar toks 
mūsų, jau gerokai apibrendusių, 
asmenų elgesys gali vilioti pri
augantį jaunimą? Man rodos, 
kad ne. Neliekime krokadiliškų 
ašarų, nes dėl dabar turimos.pa
dėties esame tik patys kalti.

Pasisavinę Liudviko NIV tei
ses — L’ėtat c’est moi, prieš tokį 
despotiškumą pasipriešinusius 
apšaukiame reorgais (pagal ko
munistiškai rusišką stilių), o 
anie, mums atsidėkodami, išva
dina mus partorgais. Susidaro 
vaizdas, kad Amerikoj lietuvių 
jau nėra — yra tik orgai.

Iš visu kontinentų neužilgo 
Chicagon suvažiuos daugybė lie
tuvių; Būtų labai grąžu čia ma
tyti ne kokius orgus, o žmoniš
kus ir broliškus lietuvius. Jei 
imtų ir atsirastų vienus prieš 
kitus piūdančių, sudrauskįme 
įsišokėlius, Ties visi esame be 
tikrosios mūsų tėvynės. Nežiū
rint kokiomis didybėmis mes esa
me apsirgę, kokiąis titulais pa
sipuošę ir kokiais turtais apsi
krovę, nepamirškime, kad mes 
esame ne namie. Būkime at-

Lukel’J
sala).

Džiaugdamiesi geru oru, lie
tuviška muzika ir žaidimais, visi! 
kartu labai maloniai praleido j 
gražią d:eną. Žaidimus pravedė 
Marytė Prunskytė-Coleman. Pc_ į 
nia Rūta Gustaitytė-Brcnišienė^_____

Alinutė Co-j
i. IZ.’-ta Bro-| Marquette Parko;

rūpinosi maistu, 
lemanaitė, Lara ir Krista 
nišaitė tvarkė kasą.

Gegužinė vi<ems labai 
ko, ir visi nutarė vėl pakartoti.

Visas pelnas buvo aukojamas 
Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joje.

garo galybėm kovojo. Vaižgan
to Mykoliukas muzikėle links
mino pavargusius nuo darbų 
Lietuvos žmonelius... Kas dabar

flzKai. isml — Perdivlnwi 
SL3AL ESTATE FOE SALI

Namai, — Psrievtoot 1 
RIAL ĮSTATE FOR SALS

PASKOT/įc; PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
ra /EMĄIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠS1MOKEJIMAIS.

DEL VISU INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentą.

2212 W. Cermak Road Chicago, 111. TeL 847-7747

Po $15 — Zigmas Dūseika, iš 
Brighton Parko, Domas Adomai
tis, iš Marquette Parko, ir Jonas 
Matūras, iš Marquette. Parko;

Po $10 — Jenas Česna, iš Oak 
į Lawn, Ill, J. Indriūnas, iš Mar- 
j quetle Parko, Olga Tilindis, iš 

... ‘ Elgin, Iii., ir U. Opanavičienė, iš 
| Slayner. Ont.;
j Po $5 — B. Dapkus, iš Cicero, 

Ill., V. Lukoševičius, iš Hamil
ton, Ont., ir Kostas Šlapikas, iš 

Sekantieji užsisakė Naujienas:} Cicero, III.
Jonas Seidys, iš Montrose, N.Y, j so — J. Morkūnienė, iš San 
ir K. Jasinskas, iš St. Peters-i Diego, Calif.
burg, Fla.

Dėkojame abiem.

Juozas Šlajus, iš
que, N.M, pratęsė prenumeratą

pati-

administracija. Nespėjo dar nu
džiūti pasirašyto susitarimo ra
šalas, prez. Rraganas jau keičia 
susitarimo prasmę.

Kiniją nustebino prez. Reaga-1 
no nutarimas 1983 ir 1981 me
tais padidinti Taivanui parduo
damų ginklų kiekį.

New Yorkan atvažiavęs Kini-j 
jos ambasadorius pirmą kartą 
amerikiečiams viešai pareiškė,

BUTŲ NUOMAVIMAS
6 MAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI

• NOTARIATAS • VERTIMAL

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

X BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb.

2 m: eg. 
Garažas. 
Francis-

ELEKTROS (RENGIMAI 
PATAISYMAI

Turtu Chicagos miesto leidi**.
Dirbu, Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sgžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTIS *;

4514 S. Talman Avė.
TeL 927-3559

kad Kinija labai nepatenkinta Didelė pastogė. Garažas Arti mo-
J - kyklų. Brighton Parke. $35 000. Ma-

Dėkui visiems. Atsiprašom, 
j kad šie skaitytojai buvo paminė- 

Albuquer- Į ti taip pavėluotai.
i

— Motinos Dienos minėjimą 
vieneriems metams ir pridėjo ruoSia R L B Marquelte parko

modernių ginklų pardavimu 
Taivanui. Paskutiniais metais 
Kinijos santykiai su JAV gerė
jo, bet dabartiniu melu ne viskąs 
eina sklandžiai.

žas įmokėsimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

— Motinos Dienos minėjimų

$30 Naujienų paramai bei $5 už'
kalendorių. } sekmadienį. Prie Marquette Par-

Širdingai dėkojame už nuola
tinę paramą.

Juozas'Matukas, iš Deerfield 
.Beach, Fla., pratęsė ne tik savo, 
bet dar ir dviejų kitų skaitytojų 
metines prenumeratas ir pridėsi 
jo $30 Naujienoms paremti. . |

Ačiū. L į

apylinkės valdyba gegužės 8 d..

ko parapijos bažnyčios 10 valan
dą ryte pakelsime vėliavas ir 
organizuotai dalyvausime pa
maldos?. Motinų garbei, prie 
altoriaus padėsime gyvų gėlių 
vainiką.

Visus prašome dalyvauti ir 
vėliavas pakeliant, ir iškilmin-

i gose Mišiose. Valdyba
Šie skaitytojai pratęsė prenu? 

merą tą ir pridėjo Naujienoms 
paremti:

$25 — Frank Mczuraitis, iŠ

KINUOS AMBASADORIUS 
NEPATENKINTAS

ambasadorius Žang Wendziu la
bai nepatenkintas prez. Rcagano

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją__ '• ......
(1869 — 1959 metai).

< i 664 psį, 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
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

— Iš 510 majorės J. Byrne 
pastaruoju laiku pasamdytų 
miesto tarnautojų, Washington 
paliks apie 350, o kitus atleis, j 
nes jie miestui nereikalingi.

— Antradieni meras Wash' 
ington ir Čikagos demokratų 
partijos pirmininkas Vrdolyak 
padarė pareiškimus apie reika
lingą taiką sėkmingai miestui 
administruoti, bet nė vienas ne
keitė savo pozicijos.

— Bernard Eptcnas grįžo iš 
atostogų. .lis teiraujasi, ar galės 
įsigyti Chicago Sun-Times.

— Hatcher laimėjo Gary de 
mokratų partijos pirminius rin
kimus mero pareigoms.

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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:

Mr. K. Januta.

2818 Avenal St., Los Angeles, CA 90039

----------- — , ■įgą;"' ■■ ■ x,

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 'l
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimuiL

Dr. A. Guwen — MINTYS IR .DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas diena* Ir
auairūpinimą 98.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, aveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais f 4.00

Minkštais viršeliais, tik ___ :___________ £5.00

Dr, A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai Tik_ 82.00

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį arba 
mooey orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant 51 peniuntimo Išlaidoms,

NAUJIENOS,
CTSf S«. KAL8TTO BT, CHICAGO, E

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

TeL; 436-7878

Nuomos
RENTING IN GENERAL

1 MARQUETLE PARKE išnuomo- 
i jamas 5 kambariu apšildomas 
i butas. Skambinti 476-0723.

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
. Herman Dečkys 

Tel. 585.-6624

PERSONAL
Asmenų !«sko

PAIEŠKAI! SUSIPAŽINTI gyvenimo 
draugės, 55-75 m. amžiaus. Esu tik 
išėjęs Soc. See: pensijon. Turiu gali
mybių turėti namą. Esu sveikas, 
Amerikoj gimęs ir Lietuvoj užaugęs. 
Atsiliepiant, nereikia gyvenimo apra
šymo; svarbu tik, kokia finansinė 
(Security) padėtis. Pridėkite savo 
aiškią nuotrauką, kurią, prašant,'su
grąžinsiu. Smulkiau išsiaiškinsime su
sirašinėjime. Rašyti:

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP.
30% DISCOUNT

Call 451-0655

FOR ALLERGY RELB 
MS NOTMNG TO 

rznir
\ *

© 19R2 Dorw Laborwtorir*. Divi«k>« of 
Sandoz, Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

»cr« win

HEART 
FUND

PATS SKAm K (R Dar kl 
TUS PARAGINK SKAITYn 
DIENRA1TĮ “NAUJIENOS”

♦ * • f

D Ė M E S I/O - 
62-40 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebtlie 

Liability apdraudimas penslnla- 
kam s. Kreiptis: i

A. LAURAITIS 
4445 So. ASHLAND AVI. 

TeL 523-8775 ?

Dengiąme<ir taisome visų rij^ 
, Sitį štogus. Už darbą garan

tuojame ir esame apdrausti.

- ARVYDAS KIELA 
^6557 S; Talman Avenue

434^9655 ar 737-171:

A . V IV 210

5 Laikrodžiai Ir brsnfenyM*
Pardavimas Ir Taisymai 
2646 West «<Hh Street 
Tel. REpvbllc 7-194!

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue/

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

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 $. Maplewood, Tel. 254-7450

Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY

W. 95Hi St 
»vsr». Farit, Ui. 
40642, . 424-4654

S:at€ M'fn hie Casua l Co.tp’'';

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vai. r, iki 12 vaL d- 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162
Z649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

ADVOKATŲ DRAUGU A 
V. BYLAITIS i 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

Nuo 9 ryto iki 5 vai. popiet 
Šeštadieniais pagal susit&rimą.

6606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
Tel: 778-8000

..

•«, Chicago, 8, DI. Thursday, May 5, 1983


