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Prancūzai atiduos lėktuvą ir 
lakūnus. Jie galės paimti išlipu
sius Irano keleivius, bet iranie
čius, pagrobusius Irano lėktuvą, 
patys prancūzai teis.
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Ocer One Million Lithuanian 

In The United States

Dvi nelaimingos liepos mėnesio dienos
‘ Prieš lygiai 50 metų, 1933 m., 

į lietuviškąjį kalendorių pateko 
du labai tragiški įvykiai, likę 
prisiminimui liepos mėm 15 ir 
17:d.d. datose: liepos mėn. 15 d. 
žuvo Lietuvos jūrų skautų pir
mas ir paskutinis jūrinis laivas 
“Budys”, su kuriuo nuskendo ir 
trys jūrų skautai: Jasiukevičius, 
Šidlauskas ir Amulevičius. Lie
pos mėų. T? d7 taigi vos už po-, 
ros dienų nuo “Budžio” nelai
mės, Vokietijoje žuvo transat
lantiniai Amerikos lietuviai la
kūnai Steponas Darius ir Stasys 
Girėnas su savo lėktuvu “Li-tua- 
nica”. Šiuos du tragiškus Įvy
kius negalima sulyginti vieno su 
kitu, nes. “Budžio” ir jo jgulos 
trijų narių (jūrų skautų), žuyiri 
mas sukėlė, tiesa, didelę skaus
mo ir liūdesio bangą, bet tai bu
vo “lokalinio” pobūdžio įvykis 
tiems, kas buvo supratęs ir apsi
pratęs su jūra ir jūriniais payo- 
jais. Man .atrodo, kad tada dau
giau kas stebėjosi, negu liūdėjo 
(žinoma, išskyrus žuvusiųjų jū
rų skautų artimuosius). V ■ 
• “Li t uanicos”irDariausIrGi- 
rėno žuvimas sukėlė jau ne tik 
Lietuvos, bet ir viso pasaulio 
lietuvių diūdesio bangą ir gailes
čio ašarų jūrą^-kurioje galėjo 
paskęsti ir^didėsn&latyas negu 
“Budys^i J^i. apie:jiudąl^’ ža
vimą neųžsirniaė joks (žinojai) 
užsienio, didesnis; iaikrąšti.sĮ >4ai. 
“Lituąaičos” įriDariaūs.iĖ Girė
no, žuvimas buvo ųe tik .ps^telii- 
tas,: bet'plačiai diskutuotas, visi 
plačiojo pasaulio spaudoje.

Nepaprastai apgailestauju ir 
šiandien, kad niekur iki šiol Y— 
jokiuose almanachuose, jokioje

pasaulinės spaudos statistikoje, 
ar net tragiškų įvykių aprašy
muose neteko man užtikti mūsų 
tautos didvyrių Dariaus ir Girė
no tragedijos užuominų, žino
ma, kiekvienas, supras, kad aš ar 
kitas,, nebūdami aviatoriais ar 
bent tos srities, “sporto”; mėgė
jais, negalėjome sukaupti pasau
linės spaudos . atsiliepimus “Li- 
tuahicos” ir Dariaus ir Girėno 
žuvimo atveju. O tokių buvo 
daug. 'Manau, kad yra mūsų (lie
tuvių) žmonių, kurie net ir čia 
išeivijoje tuo: domėjosi ir turi 
surinkę daug (dabar jau istori
nės) medžiagos apie-“Lituani- 
eą” ir jos žuvimą. y : \ ?

Labai gaila, kad mūsų inicia
toriai pavėlavo su • projektu iš
leisti Amerikos pašto ženklą 
Dariaus-Girėno atlantįnio' skri
dimo paminėjimui, to skridimo 
50-ties mėtų sukakties proga. 
Toks pašto ženklas būsiąs' išleis
tas ’•sekančiais (1984) metais- 
Žinoma, ir tai labai gerai, ge
riau negu niekada. ’ .

Rašau dabar trumpai, 50-ties

dvi tragedijas;' “Budžio” ir "Li- 
tuanicoš”, nors jos savo tragiš
kumo apimtimi negali ‘ būti su- 
lyginang^E^ beveĮk^ikras 
kadrariĮę.A^Rudžip’’ nėlai 
giajU
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būtu iš seifo paėmęs, IZRAELIO KARIAI NEIŠEIS IŠ LIBA 
ir jam atidavęs, bet jis pranese ' mriAT _ nTHrifri x,*

RICHARD V. ALLEN NERIMTAI AP
KALTINO PASLAPČIŲ SAUGOTOJĄ*
WASHINGTON, D.C.— Jerry 

D. Jennings, tarnavęs saugumo 
taryboje Carterio prezidentavi
mo metu ir dabar einąs aukštas 
pareigas prez. Reagano admi
nistracijoje, tvirtina, kad jis nie
kad negavo jokių žinių iš prezi
dento Carterio štabo ir niekad 
jų nedavė Allenui. Tai esąs gry
niausias Alleno išmislas. Jis 
jokių žinių neturėjo ir niekad jų 
niekad nedavė.

Atrodo, kad Allen norėtų at
keršyti už tai, kad J. Jennings

patikrino Alleno seifą, kur-buvo 
palikta $1,000. Allen tada tvir- 
tino? kad $1,000 davė japonas, 
norėjęs gauti pasikalbėjimą 
ponia prezidentiene. •

Allen keršija teisingam 
tarnautojui

Jerry Jennings mano, kad R. 
Allen bando kėršyti jam už ras
tą seife paliktą tūkstantinę. Jam 
būtų patikę, jeigu Jennings tą

su

apie tai savo viršininkui, kuris 
Įsakė visą reikalą ištirti.

Dabartiniu metu Jennings dir
ba Baltuose Rūmuose. Per jo 
rankas eina dokumentai, kol jie 
užpatentuojami.

Tvirtinama, kad Allen pasa
kęs per kokias rankas dokumen
tai iš prezidentūros patenka į 
Kongreso biblioteką. Yra nusta
tyta tvarka, kad niekas negautų 
mokslo paslapčių, kol jie nepa
tenka į saugią vietą.

— Vietnamo artilerija 
dienas apšaudė Pnameng 
mėlį, esantį Kinijos teritorijoje, 
jibga lo jelcjėi?eorge

dvi 
kai-

Liepos 9: Veronika, Aušrė, 
Vida, Alvytis, žaiga, Sirtautas, 
Bijotė.

Liepos 10: 7 brolių miegančių. 
Gitenė, Bertulis, Švitra, Mantri- 
mas, Ežerėnė.

Liepos 11: Pijus, Vilmantas, 
Litalana, Alaušas, Uogelė, Dar- 
tautas.

Saulė teka 5:23, leidžiasi 8:26.

Oras šiltesnis.

Prancūzijos prezidentas F. 
Miterandas įsakė pasiųsti, 
daugiau ginklų į Čadą, kad 
Libijos kariai nebandytų 

ten veržtis. *

— Sakoma, kad jeigu iš Viet
namo nori parašyti laišką Kini- 
jon, tai geriausia rašyti per New 
Yorką, nes tada laiškas 
čiausiai ateina.

grei-

Viceprezidentas G Bush 
ketvirtadienį tarėsi Islandijos 
sostinėje Reikiavike.

— Valstybės sekretoriai Haig 
ir Kissingeris mėgdavo pasigirti, 
ką jie padarė, bet sekr. Shultz 
pataria laikraštininkams kreip
tis j Baltuosius Rūmus dėl dau
giau informacijos.

Kambodijos pasienyje eina 
tikros kovos tarp kiniečių ir 
vietnamiečių.

— George Shullz buvo Filipi
nuose, Tailande. Indijoje, Pakis
tane, Saudi Arabijoje, Libane, 
Sirijoje, Izraelyje ir Egipte.

— Penktadienį aukso uncija 
kainavo $414.

NO, KOL TEN BUS SIRIJIECIAI
. SEKRETORIUS ŠHULTZ LABAI LENG^Al3feSITA^E^^

SU EGIPTO V^’RIAI'SYBE TAIKOS
KAIRAS, Egiptas. — Sekreto- bevažinėdamas Ais Avienos. Artį-* 

riui George Shultz lengviausiai mųjų Rytų valstybės į?kitą, pa- 
pavyko susitarti su Egipto už-' jėgia išsiblaškyti ir pailsėti. Jis 
sienio reikalų ministeriu ir pre-f turi gerą atmintį ir atsimena 
zidentu Mubaraku. Sekretorius reikalingas smulkmena*s.~~Bvt' 
papasakojo apie jo pasitarimą jam reikia pailsėti; Išsitiesti ir 
su Sirijos prezidentu Asadu, ku- į išsiblaškyti.: 
ris atsisakė daryti bet kokias 
nuolaidas.

Egiptas nori, kad Izraelio ka
riai pasitrauktų iš Libano, kaip 
buvo susitarta, o tada liktų tik
tai Jordanijos klausimas. Egip
tas norėtų atnaujinti santykius 
su arabų valstybėmis ir su jo
mis atgaivinti prekybą, bet da
bartiniu melu dar negali.

Izraelis nesitrauks iš Libano

— Izraelio kariai nesitrauks iš 
Libano. — ketvirtadienį pareiš
kė Menachem Beginąs. — Izrae
lio ginkluotos pajėgos tol bus 
Libano teritorijoje, kol Libane 
bus palestiniečių ir Sirijos ka
riai. Mes sustiprinsime savo da
inius Bekos slėnyje, kad nedrau
gingi kariai neužpultų izraelitų.

Ši Begino pastaba yra didelis 
įspėjimas Sirijos prezidentui. 
Jis manė, kad Izraelio kariai bus 
atšaukti iš Beiruto bei kitų sri
čių, osdabar paaiškėjo, kad siri- 
jiečiai furės būti labai atsargūs, 
nes Izraelio ginkluotos pajėgos 
yra pačios galingiausios Arti
muose Rytuose. Sovietų Sąjun
ga nėra pasiruošusi pasipriešinti 
Izraeliui Artimuose Rytuose, o 
ką bekalbi'Li apie Siriją.

Shultz mėgsta lošti 
šachmatais

d o

Jojo lėktuvas padalytas Į ke
turias dalis. Jis turi savo miegą- 
mąjį ir raštinę. Jam įrengti tele
fonai. Jei yra reikalo, tai jis daž
niausiai susisiekia telefonu.

Be lo, yra kambarys su ketu
riais stalais ir dviem dideliais 
suolais, ant kurių galima išsi
tiesti. Sekretorius mėgsta ‘su
lošti šachmatais su pajėges
niais šachmatų žaidėjais. Sekre
torius yra gana geras žaidėjas.
Sprendimus jis greitai padaro.' užba:gia žaidimą.

DALĮ KELEIVIŲ PALEIDO KUVEITE, 
KITUS -ATVEŽĖ Į PARYŽIŲ

PRANCŪZŲ POLICIJA SUĖMĖ VISUS ŠEŠIS GROBIKUS, 
NEATIDUOS JŲ IRANO TEISMUI

PARYŽIUS, Prancūzija.— še-sakė pasakyti, ką prancūzų vy
si iraniečiai, kovojantieji prieš riausybė darysianti su lėktuvo 
dabartinę Chomeinio diktatūrą grobika s.
Irane, lėktuvui pakilus iš Širaz Irano vyriausybė pareikalavo, 

aerodromo, paėmė keleivinio (kad prancūzai atiduotų grobi- 
B-747 lėktuvo kontrolę savo ži
nion ir liepė skristi į Kuveito 
aerodroma.

Lėktuvo grobikai nusileido 
Kuveite, paleido lėktuve buvu
sius 200 kaleivių, daugiausia 
moterų ir vaikų, pasiėmė dega
lų ir išskrido į Šveicariją. Gro
bikai norėjo, kad šveicarų val
džia leistų lėktuvui nusileisti, o 
jiems pasilikti Šveicarijoje, bet 
šveicarų aerodromų vadovybė 
neleido lėktuvui nusileisti.

Tada šeši kovotojai, priklau
santieji prie muchažedinų kovo
tojų grupės, atskrido į Prancū
ziją ir prašė susitikti su šios 
grupės vadu Masud Ražavi. 
. Lėktuvas ketvirtadienį nusi
leido Orly aerodrome. Užtruko 
šešiasjyaįąndąs; .kol- -jie galėjo 
susisiekti su Ražavi.. Grobikai 
per tą laiką nieko neįleido į lėk
tuvą ir nieko neišleido.

Prancūzai pažįsta mucfiažedi- 
■jių.- kovotojų vadą Ražavi. Jam 
feįd.o pasikalbėti su lėktuvą pa
grobusiais vyrais. Ražayi jųtrs 
Apibarė;'* kad rizikuoja nekaltų 
žinovių' :gyvybėiriiš. Ražavi įsa- 

,kė jrėrhš.tuojaū atidaryti lėktu- 
iri ‘išleisti lėktuve dar 

: ųkūsrų« keleivius?' - ‘ : • ■
“X -Vėliau-l^ažayi liepė atiduoti- 
-yisūs7’’savo ginklus’ Paryžiaus 
aerodromo'policijai ir laukti po
licijos spreiidimo.
7. Aiškindamas įvykį, Ražavi 

■pažymėjo, kad šeši grobikai no
rėjo atkreipti pasaulio dėmes; 
į dabartinę padėtį Irane, kur yra 
100 tūkst. politinių kalinių ir 
kur, pagal apskaič:avimus, nuo 
Chomeinio režimo Įvedimo ja i 
nubausta mirtimi apie 60,000 
iraniečių. Tačiau Ražavi prane
šė pareigūnams, kad jis nieko 
bendro neturi su lėktuvo pagro 
biniu.

Prancūzų policijos vadas a!s.~

Je:gu priešininkas neapsižiūri 
tai sekretorius keliais ėjimais

Sekretorius George Shultz, 1

kus Iranui. Jie turėtų būti tin
kamai nubausti. Iranas nesu
pranta, kaip prancūzai galėjo 
sutikti, kad Ražavi tarpininkau
tų. Chomeinio režimas Ražavį 
visada visaip žemina ir skaito 
teroristu ir krašto išdaviku.

BRAZILIJOJE STREIKUOJA 
PLIENO DARBININKAI

; RIO DE ŽANEIRO. — Ketvir
tadienį metų darbą 60,000 plie
no darbininkų. Jie nepatenkinti 
valdžios ekonomine programa. 

/VąJdžia viską taupor bet-tas-tau- 
pynias labiausiai skriaudžia dar
bininkus. ,

Ketvirtadienio streikas sustab
dė visas užsienio bendrovių pa
statytas automobilių dirbtuves. 
Braziliečiai yra vieningi ir soli
darūs. Brazilijos naftos darbi
ninkai, padedami plieno darbi
ninkams, paskelbė streiką.

San Bernardo do Campo, kur 
buvo montuojamos užsienio 
mašinos, n:ekas nebedirba, nes 
nėra plieno.

— Popiežius prašo Guatema- 
los prezidentą nebešaudyti kraš
to gyventojų.

— Popiežius turi žinių, kad 
Guatemaloje veikia slapti kare 
teismai. Popiežius bijo, kad ne
būtų sušaudyti ir kunigai, ne
pritaria dabartiniam režimui.

— Izraelio tankai jau šliaužia 
į Bekos slėnį.

— Sudane turėjo sušaudyti 
penkis įkaitus, bet jų nesušaudė, 
laukia p'nigų. Jie paskyrė kitą 
diena sušaudvmui. 

4. W

— Kalifornijoje gražuolė Vic
ki Morgan sumušta iki mirties.

Sprausminiai lėktuvai pajėgia nusileisti siauruose ir trumpuose takuose. 
Izraelis gauna lėktuvus savo kariams ginti.



Socialinis draudimas ir aprūjjuumas
VI metai Liepos 9, 1983 — . 23 (27pj
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Kl*usimu» ir medžiagą (lysti; 4436 So. Washtenaw. Chicago, IL 60632

Naujas Christ ligonines šefas 
paskelbė didelius pagerinimus

ligoninės 
Chica ge
lyje

Tcoir.ey, naujas Christ 
esančios Oak Lawn, 

.•n. pietvakarinėje da- 
šiomis dienomis pranešė, 

jjs Įves didelius pagerini- 
ir reorganizuos visą ligoni-'mus

'nę-
Jis tik prieš pora savaičių per

ėmė Christ ligoninę iš laikinojo 
administratoriaus James Jemon. 
J. l'dpmey pažymėjo, kad ligo
ninėje per vienerius metus bus 
paruošti dų dideli statybos pro
jektai Studijuojama statyti naų 
ją ofiso pastatą ligoninės gydy-

— Social Security išmokų ga
vėjai netrukus gaus pranešimus 
reikalaujant, kad jie tinkamai 

į vartotų gydytojų prirašytus vai
stus. 36 milijonams tokių pra
nešimų pasiųsti pasiremiant 
FDA apskaičiavimais, kad iki 
50/c naudojantieji vaistus bū
tų atsargesni. . ...

— Vadinami “Streikbreike- 
riai” gali patiekti ieškinį darb
daviui už nuostolius, jei jie-bū
tų atleisti; kai streikas pasibąi- 
gia. Tokį sprendimą padarė 
aukšt. teismas. 12-ka darbinin
kų iš Kentucky pareiškė,, kad 
jiems buvo pažadėtas nuolatinis 
darbas, bet jie buvo atleisti, kai 
streikavę darbininkai grįžo dar
bam (“The Wall Street Journal’’ 

7.1.83)

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KL. Skaičiau spaudoje Soc. 
Sec. išmokos netrukus bus ap
mokestinamos (nuo 1984 m. pra
džios) Pasakykite, kaip tas ap- 

- mokęstinimąs palies mane as
meniškai, man išeinant poilsin?

ATS. Jeigu jūs esate pavienis 
asmuo ir nurašius nuo jūsų me-

vie-:
1

biu- •

tojams ir praplėsti obstetic 
netą.

Christ ligoninės metmis 
džetas viršija $10$ milijonų.
Ten dirba daugiau 3,00(| tarnau
tojų. Ši ligoninė yra viena di
džiausių ligoninių, kurias išlai
ko Evangelic Hospital Associa
tion.

Pažymėtina, kad ChrisĮ ligo-J 
ninėj darbavosi ir dabar apylin
kės gyventojam^ medicinos pa
galba suteikia keletas lietuvių 
gydytojų — dr. Pustelnikas, dr. 
Leonas Šulas ir kt. Pr. Fdb.iI

pajamų liks $22,000 ir pusė jūs
<■ v* - * . "L

kartu $28,000 už kuriuos visus

tinių pajamų visas leistinas nu
rašyti lengvatas liks apmokesti
namų daugfąu kaip 25,000 dol., 
Įskaitant kartų į šią sumą ir pu
sę jūsų metinės pensijos, tai teks 
mokei i mokesčius ir už tą pusę 
pensijos. Pav., jei po visų leng
vatų atskaitymo jūsų pašalinių 
.1^^.' " 
pensijos $6,000, tai susidarys 
, a • ,4 - • į

K ; y H ‘ a* ’ '1 < ijūs turėsite mokėti ir fęderali- 
ųitis ir valstijų mokesčius,. Ve-, 
dusių porai veikli'tclSe patini ’ 
statai, tik riba pajamų su abie-i 
jų puse pensijos yra $22,000. -ė 

. .. ... Prj Sulas’ • A j

PABAIGOJ BIRŽELIO BE-Į 
DARBIŲ PADIDĖJO N^T 

16,000
Darbo Departamentas prane

ša, kad š. m? birželio mėnesio 
pabaigoj naujai bedarbio pašal
pų paprašė 16,000 iš darbo at
leistųjų darbininkų. Deja, ten
ka pastebėti, kad bedarbio pa
šalpas galiančiųjų šio pusme
čio skaičius yra kiek mažesnis, 
kaip buvo prieš pusantrų me
tų laikotarpį.

Be to, Departamentas pažymi, 
kad jiiuo laiku bedarbio pašalpas 
26 savaičių laikotarpiui gąunan-

PALYGINIMAS

čių yra apie 3.32 nąilijonai žmo
nių. Birželio -mėnesio pradžioj 
buvo 3.34 milijonai.

Tokie bedarbiai, kurie gauna 
pašalpas ir kiek ilgiau kaip 26 
savaites, šiuo laiku esą 347,0Q0. 
Birželię.ųnėn. pradžioje jų buvo 
375,000. ’

Viso krašto buvęs bedarbių 
10.8 nuošimtis šiuo laiku nukri
to U.l/C.

(Iš Chicago Tribune)

AUKSINĖS MINTYS
Kuo didesnis pasirinkimas, 

uo-s žups sunkiajį. išsiįįnkti. . " 
—•—Giliausiai md§ įžeidžia* tie,

Bernont. -
• Jei aš galėčiau su savo kū

nu padaryti., ką noriu; aš išmes
čiau jį pro langą.*" ~'Beket.

• žmoniją galima padalinti 
į dvi dideles grupes: šęųninin- 
kai ir svečiai.

• Meilė nustoja būtį mąįpnia, 
kai ji nustoja būti paslaptinga.

Behn
• įvairumas nėra malonumo

siela. Behnr
• Niekada negalima planuoti 

ateities remiantis praeitimi.
Burke

9 Mūsų kantrybė pasieks dau
giau, negu mūsų jėga. Burke

•, Istorija yra šaltinis nesu
skaičiuojamų biografijų. Carlyle

Žmogus yra prieštaravimų 
mišinys. Colton

• Tuštybė, kaip ir žmogžudys
tė, visada išaiškėja. Cow/ey

• Nėra didesnio liūdesio, kaip 
prisiminti laimingas dienas, 
esant nęįaijnipgu.

• Atstumas nieko 
sunkiausias pirmas

Dantę
nereiškia, 

žingsnis.
Deffand

• Padaryk taip, kad būtum 
kam nors reikalingas. Emerson

• Didelių darbų negalima at
likti, neturint entuziazmo.

Emerson
s Nenuobadžiauti — tai yra 

laimė. ’ Emerson
• Vienintelis atlyginimas už 

dorybę — yra dorybė, vieninte
lis būdąs turėti draugą — būti 
draugų pačiam. Emerson

•J Jėįgu jaunystė žinotų, jei
gu senatvė galėtų. Ėsiienne

a Meilė kalba akimis.
Flętcher

9 Nesistenk būti protingu — 
mes visi protingi — pasistenk 
būti geru, nors truputi geresniu.

Jacckson

9 Atsimink, kad laikas — pi
nigai. Franklin

» Trys gali išlaikyti paslaptį, 
jei du iš jų mirę. Franklm

• Ar tu myli gyvenimą? Ta
da neleisk laiko veltui, nes bū
tent iš laiko susideda gyvenimas.

Franklin

• Niekada nebuvo gero karo, 
ar blogos taikos. Franklm

9 Poezija — tai, kas išnyksta

ją išvertus Į kitą kalbą.

• Baimė yra žiaurumo moti-,
na. Froūde

• Patyrimas moko iš lėto, o !
be to, klaidų kaina. Froūde^ .. ..-

• Patarlė -—tai gili mintis, sų- J ' 
glausta keliais žodžiais. Fuller

• Girti visus, reiškia negirti 
nei vieno.

• Negalima dukart įžengti į
tą pačią upę. Heraclitus

• Viskas teka, niekas nestoyr
vietoje. Heraclitus

• Piktis — yra trumpa bepro
tybė? Horace

• Neklausk, ką atneš rytdie
na, bet priimk kaip dovaną kiek
vieną dieną, kurią tau dovanoja
I ,ikimas. Horace

i- * * * t

• Meilė — yra kvailio išmin
tis ir protingo kvailystė.
Johnson

PADARĖ JAI PIGIAU, 
BET VIS SKUNDŽIASI

Ponią Mary Kelly, iš Chjca- 
gos, reikalauja iš savo dentisto 
$5,000 atlyginimo už ištraukimą 
per klaidą sveiko danties. Tie-, 
sa, jis buvo simpatingas ir pa-; 
stebėjęs klaidą tuoj ištraukė ir 
sugedusį dantį. Už sveiko iš
traukimą paskaitė septynius do
lerius, o už nesveiko tiktai pęn- 
dus. Bet moteriškė, matyti, nori 
:š vieno danties praturtėti.

vąkgr, jQ£ flj^n triūsta tik dvi^ 
j^ar^..

— Ir kas tuomet būtum: ange
las ar žąsis?

* » ♦

' NAUJOKŲ KOMISIJOJ

Gydytojas: — Na, o kaip jūsų^ įį mano žmona.
—J svej^atap \

Ifeujokąs: — Blogai matau, 
Robert frost ?j ’ " ~

Gydytojas: — Blogą! matai?;
s-’ ’ '-‘■vrj'- . . --toje- Lj*-5

Tuojau patikrinsime Ar njatotę
baiariSį ^n^t stogo? ’'‘^ ’ netaupus..

Naujokas: — Nematau, ponas, 
b ' "

Gydytojas: — Tavo akys ge
ros! 'Ten ištikro nėra balandžio.

? KITAIP SUPRATO

Jie išsėdėjo ant “ęprčiaus”. 
keletą valą^įų. Pagaliau jįsprir 
siglaudė'prie jos ir pąbųčįayg., 
Tuč tuojau ji pradėjo šaukti?,-•

— Nustokite: aš užtikrinu jog

vo jis
— Eik tu, neišmanėli! Aš ne- 

kad užsibaigė nuobedumas.

KRĮZIUI UŽĖJUS
, - > Ei r* „

Du padaužos — Antanas ir 
j Petras surado dešimtį dolerių.. 
I Po trumpo apmąstymo Antanas 
’ siūlo:...........

— Nusipirkime už aštuonius 
dolerius degtinės ir už pora do
lerių duonos ir dešros.

— Ar šudurnavojąi? — 
; kia Petras’: 
.užkandos?:

sau;
Kam tiek daug

imas?’
Areštuotas: — Fotografas.. 

'mėgėjas. ' 
O už ką tave su

ėmė?

Areštuot«Sj — Nutraukiau du 
paltu’nuo labykta?." *

PAGUNDA.

sjvmiji
■'ll *.

ą drabužių krautuvės 
s “ pj4?L ’ .., 
i^ldjimąs įsunk is lan

go Juangęs^ųskailiniukus.
— Oko<jpl?
— Mano žmona rengiasi ateiti 

čia nusipirkti paltą.

NEPAŽINO JQ ŽMQNOS
Antanui Jakučiui dingo žmo

na. Nekantraudamas pranešė 
polięijtaj ir laukia ži&įų. "Paga-

— Ar tąi Jakutis? Mes sura- 
dgjn rpmeriskę, kufi atitinka 
jūsų paduotom informacijom 
apie žmoną.

— Ačiū Dievui! Q ką ji pasa
kė, kuomet sulaikėte?

— Visai nieko? Tai ne;

JIS NĖRA TOKS /r Vi 4 ' ; t* x ?
Eųnia išmetinėja tarnaitei:

| — 'Euyfi nųnjylėtiniš yra labai

— ■ Ręįešmgąi, ponia. Kaip tik
už-

Teisrųe seputė nenorėjo pasi- 
sakyti savo amžiaus, bet ‘ paga
liau ji tą padarė Ėanundainas 

— Matai, nieko blogo neatsi-
K- .•n— —n atsitikti. Visoms

savo kaįminkpms aš .-.“į. *:’ 'Jf jog turiu virs sųnįįkū . j-r ■■ *«.tarpu as esu tik 94.
tuom

Ji

NETINKA,,

inergįnos broliuko;
— Kaip .patinga tąyo sesutei 

žiedas* kurj.aš,’jai dayigu?

sunku npimji jį kuomet kiti

ABUDU GAILISI *>. 3 X- JT • J
— Ar negalėčiau sutikti tams

tos kur nors' atskirai? .- -į
— Aš labai apgailestauju,; nes

esu vedus... . ’ . .
— Aš irgi vedęs ir taip pat

gailiųošiu. ' \

• Suomijos prezidentas ren
kamas sejigms metams.

NURIMK, ŠIRDIE

invites you t©

plus ... Austria, Poland, 
Czechoslavakia, Hungary, 
~ ' iurn, U.S.S.R., Rumania

In 1983 Lithuania extends the warmest 
welcome and will greet you with all 
its traditional hospitality. We have 
created a unique selection of tours 
as well as a‘wide range of FIT ser
vices, Our 1903 tours are extremely

Ask for our special tours to 
California, Hawaii and Mexico.

ORBIS
POLISH NATIONAL TOURIST OFFICE
500 FIFTH AVE., NY, NY 10110 '

Kaip jūra; mmtys kelia; varo 
Naujų geismų xa§$e. į- 
Ir, naujos versmėj atsidaro 
Tavy, kantri

Tik ne gaivinantys šaltiniai, 
Bet liūdesio tvanai.
Paguotįoą trpĮŽtančiąi krūtinėj 
Ten veįtui rast"roAnai.

Aš pats savęs išsižadėjau,, — 
Svajonių ir sappų.
Kitam aš šjyąį skįrt norėjai!;
Ne meilei gyvenu... f

nepaliovė vis ieškojus
Širdis laimužės tos.
W>ja ją kažkur rytojus,

pasaulis yra ipažas.

aflFordable —
just imaginę 
the costs sjart 
as little as
So please do not hęsitatg to

(212) 391-0844
-- (212) 730-1978

brochure*

$<

US:

‘■■“T---,.

fit

taį miražas, 
seną... • ' ■;

? ’ * ** > • - f

rush your catalogue* to:
Name ______________________
Street____________ __ _______

State

Eastern Europe.
—-!?T

P. M

jgation relief tomorrow.

isrestore your system'sewn .natural 
m. Gerttly. Dependably. Try it tonight..

Read label and follow

C Ea-Ux. Inc..
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Kremliaus kova prieš popiežių t
Vokiečių savaitraštį, “\ydt 

Ąm Sontag” 1983.V1.5 atspaus
dino ištraukas iš Alekso Alekse- 
jęyo, JAV Rand korporacijos 
sovietoįogo, studijos apie Krem
liaus pažiūras Į Vatikaną.

Straipsnyje pabrėžiama, kad 
popiežius įrašytas į pavojmgų 
Kremliaus priešų eiles po jo pir
mo apsilankymo Lenkijoj 4979 
metais, ir laikomas Solidaruino 
judėjimo šaltinio, h'opiežiiis ta
da savo pamoksluose kritikavo 
komunistų santvarką, nes “ji 
kai kuriems duoda atvirų prtvi-- 
lėgijų, o kitus labai šališkai 
traktuoja”. Jis pabrėžė: “Kaip 
liūdna jau žinoti, kad ne visi 
lenkai arba slavai visose pasau
lio dalyke gali klausytis popie
žiaus .žodžių, žodžių šito slavo”. 
Dar ryškesnis popiežiaus pasisa
kymas prieš Sovietų hegemoniją 
buvo,, kad “joks ^kraštas neturi 
tęisės remti savo išsivystymą 
kitų kraštų sąskaita, apmokama 
vergija,1 aneksacija, teroru, iš
naudojimu ir žudymu”.

rMažiau žinoma yra popiežiaus 
įtaka tikintiesiems kituose Rytų 
Europos kraštuose. Čekoslovaki
joje veikia bažnytinis pogrindis 
su . savb spauda, tūkstančiais ti
kinčiųjų ir trimis. slaptais vys
kupais. ; Popiežiaus dekretas 
(1982 m. kovo mėn.), drau
džiantis dvasiškiams užsiimti 
politine veikla,1 buvo stabdys 
valdžiai draugiškoms katalikų 
organizacijoms, per kurias val
džia ' tikėjosi vairuoti Bažnyčią.
/Lietuva. : vieninga katalikų 

tauta su ilga istorine tradicija, 
sutiko kardinolo Wojtylos išrin
kimą -su pasididžiavimu ir nuo-r 
stabiu tikėjimo sužydėjimu. Lie- 
tuvos.<Bažnyčia yra koviūgiausia 
visoje. Sovietų Sąjungoje./Lie
tuvių kunigai turį įsteigę “Ko
mitetui Tikinčiųjų Teisėms Gin
ti”. Dėl KGB persekiojimų daug 
bažnytinės., veiklos turi būti atv 
liekama pogrindyje, bet yra ne-; 
maža ir atvirų “nelegalių” pro
cesijų, demonstracijų ir peticijų. 
Tą lietuvių kovą popiežius re
mia pastoviai, nors ir ne viešai. 
Jis, pavyzdžiui, atsisakė paskirti 
atsakingoms pareigoms dvasiš
kius, kūrie yra valdžiai priim
tini, bet tikinčiųjų laikomi ko- 
laborantai$.,. ė a,

Ukrainiečiai.: pasekė-: lietuvių'. 
pavykcĮziu ir 4ip pat sukūrė sa- 
vp grupę tikinčiųjų-teisių gyni
mui- .Nors po Hitierįo-Stalino 
pa-kto, Ukrainos katalikai buvo 
ypatingai žiauriai persekiojami

tWwIf®3

Dotnuvos žemės ūkio akademija

(jiems nepadėjo Jono Pauliaus 
11 pirmtakų abejingumas), da-' 
bar pogrindžio Bažnyčia klesti 
ir turi 3 vyskupus ir virš 500 
kunigų.

Sovietų puolimai prieš katali
kus yra aštrinami. Lietuvoj k u-Į 
nigai yra gąsdinami, užpuohniiį 
ir sumušami. Bažnyčios yra iš
niekinamos, išplėšiamos arlwa 
padegamos. Trys kunigai buvo 
nužudyti aplinkybėse, kurios 
leidžia spėti KGĘ prisidėjimą. ' 
Kun. Svarinskas, jau 24 metus' 
praleidęs sovietiškose darbo sto
vyklose, sausio mėn. vėl buvo 
areštuotas. Tai yra ženklas, kad 
prie Andropovo veikla prieš ti
kėjimą yra griežtinama.

Popiežiaus puolimai, prasidė
ję po jo pirmo apsilankymo Len
kijoje, yra tęsiami. Ukrainos li
teratūros ir politikos žurnalas j 
“Polyma” jau 1981 m. kovo mė
nesį kaltino popiežių, kad jis pri
taręs slaptam nacių ir Vatikano 
planui sunaikinti lenkų tautą • 
kartu su jos dvasiškiais.

Po atentato prieš popiežių j 
1981 m. gegužės mėn. Sovietų j 
spauda skubėjo nukreipti bet! 
kokius Įtarimus nuo Rytų bloko 
šalių. Popiežiui jau sveikstant, 
spaudos puolimai vėl paaštrėjo. 
Čekų laikraštis “Tvorba” tvirti- 

. no, kad prez. Reaganas paskyrė 
daug pinigų, kad popiežius ga
lėtų imtis kietos krypties Len
kijoje. Tas straipsnis buvo pla
čiai perspausdintas Sovietų pe
riodikoje.

Popiežius, aišku, puikiai žino, 
: kokia aštri rakštis jis yra Krem
liui. Jau 1979 m. jis sakė: “Esu 
tikras, kad yra labai sunku per
nešti slavišką popiežių. Atrodo, 
kad jiems yra taip sunku, kad 
Kremlius mietai pakartotu ang-, VSr ujant Kazilnierei Bendo-

\ MOKINYS MOKO MOKYTOJĄ, 
\ AR MOKYTOJA - MOKINĮ?

Vasario 16 gimnazijos moky
toja Joana Vaičiulaitytė ir tos 
pat mokyklos pr. metų abitu- 

j rientas Robertas Šlavikas metri- 
? Vnniinc LinTP> tvl 121’ Cl 1 k 11 -kacijos biure tyliai susidoku- 
mentavo kiek anksčiau. Iškil
mingos vestuvės su visais lietu
viškais papročiais suruoštos 1982 
gruodžio- SOiVasario 16 gimnazi
joje. isHb'

Jaunevedžiu# Hūttenfielrio ka
talikų bažnytėlėje sutuokė kun. 
Jonas Dėdinas. Prisirinko pilna 
šventovė giminių, draugų ir ar
timųjų su .piršliu direktorium 
Andriu Šmita ir svočia Maryte 
Šmitiene priešaky. Jaunosios 
tęvai — žymusis lietuvių klasi
kas Antanas Vaičiulaitis ir Joa
na Vaičiulaitienė, iš Vašingtono 

j — jiems atstovauti atsiuntė vy- 
į riausią savo dukrą Danutę. Per 
J iškilmingas pamaldas gražiai 
j giedotos lietuviškos giesmės, 
* rro’Jzr/xrin'i-iirt'nl TTn-y-iiYvi A-mn 'DoT»rJ/>_ 

lų Henriko IUo žodžius apie J
Canterbury arkivyskupą: ”Ar 
niekas negalėtų manęs paliuo- 
suoti nuo to kiršinančio popie
žiaus?” (Iš Eur. Lietuvio)

• Išradimų- šiais laikais ne
trūksta. Iš St. Louis praneša, 
jog tūlas James Rodney pradė
jo gaminti ypatingas moteriškas 
skrybėlaites, kurios “aprūpin
tos” adresu, telefono numeriu ir 
parodo ar jos vedusios ar ne. 

į Skrybėlės kaina itk 39 doleriai.
Man rodos, kad tas “išradi

mas” nėra praktiškas; jis išduo
da perdaug visokių paslapčių...

•. Miegas. yra saldus darbo 
žmogui. Bunyan

Kai vestuvininkai iŠ bažnyčios 
grįžo į Romuvą, rado visus var
tus uždarytus. A Jiems atkelti 
pirčlys pabėrė vaikams saldai
nių, o vyresniesiems užpylė po 
lašiuką ant danties.-/’ Didesnė 
bėda laukė jaunojo; Jis turėjo 
atšipusiu piūklu supi austyti rąs
tą. Nuplovė keletą gabalų. Šian- 

■ dien žinome, kad ir prietarai iš- 
j sipildo...

■į Prie gimnazijos durų jauna
vedžiai pasitikti su duona, drus
ka, šampanu ir muzika. Bet val
gyklos salėje laukė naujos bė
dos. Stalai buvo užimti kitų ves
tuvininkų. Jie išprašyti gra
žiuoju — Įkalbėjimais ir dova
nomis.

Kai visi susėdo už stalų ir ki
bo į vėlyvus pietus, su savo ora
cijomis pasiskardeno piršlys, pra 
nešdamas, koks aukso žmogus 
jaunasis, ir duodamas jam nau
dingų patarimų, kaip reikia iš
laikyti šeimos galvos autoritetą. 
Nenusileido ir svočia. Ji mo
kė jaunąją taip tvarkytis, kad 
vyras ant rankų nešiotų.

Perskaitytos sveikinimo tele
gramos. Susidarė visa kalbėtojų 
eilė: kunigai Skėrys ir Dėdinas, 
Eug. Lucienė, Audra Ederienė, 
Mečys Buivys, Danutė Vaičiu
laitytė (ji perdavė ir tėvų svei
kinimus). Jaunojo mamai Sinai 
ir senelei Emilijai Langei sugie
dota Ilgiausių metų, o jaunie
siems -----vaisingų. Daug kartų
keltos šampano taurės. Jaunikis, 
padėkojęs visiems už atsilanky
mą ir dovanas, linkėjo' smagiai 
praleisti vakarą. ' i*os vado.

delių vedamas karti, o paskui 
matė kabai iojantį po gimnazi
jos laiptais. Bet piršlio tragedi
ja nesudrumstė visuotinio links
mumo — buvo šokama ir dai
nuojama iki paryčių.

Tikriausiai puota būtų buvusi 
tęsiama dar ilgiau. Bet kitą die
ną vestuvių pokylio dalyviai Įsi
jungė į bendrą Naujųjų 'Metų 
sutikimą, kurį toje pačioje salė
je suruošė VLB Romuvos apy
linkė. Vok. BPRiūletenis

penomis Pristatęs aukštuosius 
svečius, paprašė juos tarti žodį.

Kun. dr. Prauskis, di. K. Bo
belis ir Zigmas Juras apibūdi
no vakarykštės rezoliuccijos Eu
ropos parlamente svarbą Pabal
tijo tautų laisvės bylai, papasa
kojo, kaip prie tos rezoliucijos 
iškėlimo prieita, kurie politikai 
daugiausia ją rėmė. Sausio 13, 
naktį VLIKo pirmininką? dr. K. 
Bobelis pakvietė daugiausia prie 
rezoliucijos priėmimo prisidėju
sius Europos parlamentarus ir 
spaudos atstovus vakarienės par
lamento rūmuose.

Kun. Dėdinas paA^tįe 
suktų spalvotų ftlirAį Tš1 gimna
zijos gyvenimo Tą vakarą dar 
keletą valandų buvo draugiš
kai šnekučiuotasi, arčiau susi
pažinta su aukštaisiais svečiais, 
daug dainuota, o jaunimas ban
dė ir šokti, akordeonui grojant.

Vidurnakti dr. K. Bobelis ir 
Z. Juras išvyko nakvoti į artil 
miausią viešbutį, o kun. Pruns- 
kis pasiliko gimnazijoje pailsė
ti ir pasisvečiuoti dar trejetą 
dienų. Sekmadienį (sausio 16) 
jis aukojo šv. mišias ir pasakė 
gražų pamokslą moksleivialnsį 
primindamas, kad sausio 15 su
kako 60 metų nuo Klaipėdos 
krašto prisijungimo prie Lietu
vos. Vieno Klaipėdos sukilėlių 
vaidų — Ermono Simonaičio — 
palaikus yra priglaudusios Hūt- 
tenfeldo kapinės. Po pamaldų 
visi dalyviai nuvyko Į kapines, 
padėjo gėlių ant didžiojo lietu- 
v io kapo ir pasimeldė.

Vok. B. Biuletenis

klai. Jeigu ką blogo ar gero pa
sakai apie žmogų, jie ilgai prisi
mins, bet parašius tą patį kny
goje, žurnale ar laikraštyje, žo
džiai išliks daug ilgiau; Tie 
Bradūno “barbarai” yra tikriau
siai šių dienų komunistai. Jie 
bijo, kad laisvo pasaulio spau
da painformuos lietuvius ir ki
tus, kurie komunistų varžomi^ 
apie geresnį laisvą gyvenimą. 
“Barbarai” taip pat nenori, kad 
tie. kurie gyvena laisvuose pa-’, 
šaulio kraštuose, sužinotų apie 
sunkų gyvenimą už geležines 
uždangos. Tai todėl jie taip

’ Bet* Tąide tik stiprėja nuo šių- 
visų varžymų. Lietuviai dar la-j 
biau stengiasi gauti, spaudą i$: 
laisvo pasaulio ir siųsti savo po
grindinę spaudą Į laisvas šalis; 
Tai todėl raidė barbarams tokia 
pavojinga: ' .

“Barbarai bijo raidės: - r 
iTeisyno degintam moly, 
Maldos pergamente, 
Eilėraščio knygoje
Ir šventraščio ištraukos ;

[nuorašo
Renata Ramanauskaitė, VIIII kL

ti

la-

PAAIŠKINO, KODĖL TAIP

i

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moksli 

TBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą. Vin« 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukfio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir V 
Meilaus straipsniai bei studijos, Iliustruotos nuotraukomis b 
M. K. Čiurlionio. M. ŠHeiklo, V. Kašuboo, A. Rakštelės ir k. Varne 
kūrybos poveikiais. 365 puri, knyga kainuoja tik £3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tn
tinl-ą Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim, 
Jventes bei Jų Istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorė* puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!, 
bei užkulisiai*. Studija yra 151 pusi., kainuoja >2.

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GX YEN IMAS, Antano Rūke apraij 
tas Juo®) Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymai, bet tiksli to laikotarpio buitie* Hta> 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygr 
parduodami tik už tl » • -j 1 f

LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaJanrft 
fšomiaf parašyta studija apie Rytprūsius, remianti* Pakainil Ii 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai JdomtLs kiekvienai! 
beturiu! Ericflnys fllustruota* nuotraukomis, pabaigoje duodami
ritovardžių pavadinimai»!r Jų vertiniai j vokiečių kalba. EaSal 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių tamėlapla Kaina W

> KA LAUM1S E1MR, ralytojoa Petronė^* Orintalttt aW
mfntaal Ir mintyskapie asmenis Ir vietas neprft Lietuvoje ir plr> 
maišiais bolševikų okupacijos metai*. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik IX _ »>4

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupras 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik b» 
lurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir po* 
riją. Dabar būtų jj galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teises 
Knyga y~a didelio formato, 265 puslapių, kainuoja fū,

< SATYRINIS NOVELSS, HL Zosčeuko Hryba, J. Vairia* 
yrftma*. KnyM^ F® sąmojingų nevalių, grim p,

X Wft. rToOxs*

KUN. JONO DĖDINO 
SILKIŲ BALIUS

Savo 60-to gimtadienio proga 
sukaktuvininkas suruošė vad. 
silkių balių. Sausio 14 vakare 
gimnazijos valgyklos salėje sų- 
sirintko apie pusšimtis Vasario 
16 gimnazijos vyr. isjū-Jbokj- 
nių, mokytojų ir 
gyvenančiu tautiečių’ ^‘įEžBdžiai ir raidės yra stip^S 
savo mokytojo, kolegos JT dva^ H'4 ‘ė- ■ _______ _____ 4

Vakarui daug; isl&t
Po pietų, o kartu ir yakarie- •' mingumo suteikė netikėtas aukš- 

nės į salę įžygiavo svočia su pen- 1 tųjų svečių atsilankymas.’ Grįž- 
kių aukštų tortu. Tai buvo pra- ' _ .

Profesorius, užsirūstinęs ant 
riebaus studento,- ima pasakoti: 
. — Aš noriu pastebėti tamstą, 
jog jūsų kūnas yra daug geriau 
maitinamas, negu jūsų protas..

— Tikra tiesa. (Matote, jūs 
maitinate mano protą, o kūną 
maitinu aš pats — šypsodamas 
atsakė studentas.

JHiniinnnimuiniimiiiiinuHiniiiinnininnniiiiiiiiininiiiiinuiiriiiiiHiiiiinmi^

GIFT PARCELS TO LITHUANIA 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 

2608 West 69th St, Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. 
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ

' Rašyto žodžio. jega-į L;

■■ s

® Paukščių’pulsas siekia nuo 
300 iki 406 į minutę, bet po skri
dimo pulsas pasiekia iki 1000 
tvarksėjimų į minutę.
u> 

kių aukštų tortu. Tai buvo pra- darni iš Strassburgc, į Romuvą 
džia kavos su gausybe pyragai-, užsuko VLIKo pirmininkas df. 
čių ir įvairių tortų. Vestuviniu- Kazys Bobelis, ALTos inf^^^. 
kus lietuviška muzika linksmi- r 303 tarnybos vedėjas lainžrAr 
no jaunojo tėvo Romo Gasiūno.J Prunskis ir Didž.
ir Horsto Kremsier dviejų žmo
nių kapela iš Salzgitterio. Jie,' 
mažai.. tenųmigę, grojo ir kitą 
naktį Naujųjų Metų sutikime;

Tik po kiek laiko Robertas ap
sižiūrėjo, kaid linksmybių sūku
ry dingo jo Joana. Po ilgo ieš-. 
kojimo su seklių pagalba pasr-j 
sekė ją surasti sveiką ir linksmai.-

Apie vidurnaktį atėjo galas 
piršliui. Ųž jo baisius(,^e^us ir 
jaunų žmonių suvedžiojimą bu
vo nuteistas miriop ir sprendi
mas tuoj pat įvykdytas. Visi gir-' 
dėjo, kaip jis gailiai šaukė bu-1 nūs ir uoliai pų’oselėjąs jos pa

pročius. Tad ir šiandien suruo- 
šęs ne kokį kitą, o silkių balių 
su kopūstais ir bulvėms su lu-

_____________________________________________________ Į=
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SIUNTINIAI Į LIETUVĄ" 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chicago, 11! 60629 ♦ Te! 925-2737

'Tsass.

JAY DRUGS VAISTINĖ z ✓

2759 W. 71st St, Chicago, Hl.
• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL

DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

TUrt-'T Atdara šiokiadieniais nuo ' f
9 vai. ryto iki 10 vaL vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

i'

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fratp.rnalinė 

^ organizacija, lietuviams ■ištikimai tarnaujanti jaū per 97 metus.
SLA ...........  • • - • - - -.•v

tuvių sąjungos pirmi'nmkaš:Zig 
mas Juras. Jie sausio'13 daly
vavo Europos parlamento sesi
joje, priėmusioje rezoliuciją, 
reikalaujančią atstatyti Pabalti
jo valstybių nepriklausomybę. 
O sausio 14 gimnazijoje posė
džiavusi Kuratorijos valdyba taip 
pat įsijungė i jubiliato pagerbi
mą. Į ;

Vakarą pradėjo pats suKaktu- 
vininkas, humoristiniu stiliumi 
nupasakodamas savo gyvęimą. 
Didžiavosi esąs Zanavikijos sū-

’’V ’ **• M r 'A -

atlieka kultūrinius darbus,, gelbsti Jr kitiems, kurie tuos 
darbus dirba. • ■ į jį

■r-——— -- •
k ^paraudu sivoj

SLA — apdraudžia pigi
* t/1

.ams.
_ ogiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

, ,, nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu.
J ' Kiekvienas lietuvis ų lietuvių draugas gali 

Susivienijime, apsidrausti iki $10,000..
- apdraudžia ir Taupqmaja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri' ypačc naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų;gyvenimo pradžiai.

* - C * ‘ *■ ' - - ’■ ' ■ -v V *
SLA — vaikus apdraudžia pigia terminuotą apdrauda: už 

$1,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
įuppų yrą visose liętuyių kolonijose. ■ ... . _'
Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, ■ “
jie Jums mielai pagelbės. į SLA įsirašyti. .
t...v ‘ /*(.;. - 7. ■ ' r * • *

Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:
\,V-. ' • 4 - • • . :. ■

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St., New York, N.Y. 10001 

Tel. (212) 563-2210

SLA

SLA-

V*

i

parašė 700 poslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
Bet kur, Bet kuria kalba Buvo parašyta apie Lietuvį, lietuvius 
Ir lietuvių fcalBą. Jis mokėsi kartu surkun. Jaunium ir proi. K« 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 
i Ir patarė mums toliau studijuoti-

I * j . , Kaina 135. Kieti viršeli*! t**št** n. .
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Dr. Bobeliui bus sunku susitarti
Šiandien, kada Pasaulio Lietuvių Dienos Chicagoje 

praėjo, Chicagos Lietuvių Diena ir JAV Lietuvių Bend
ruomenės bei Kanados Lietuvių Dainų šventė atidainuo- 
ta, atsidžiaugta ir pakritikuota, pradedama grįžti Į kas
dienybę ir nejučiomis pradedama prisiminti, kas buvo 
pasakyta, kaip pasakyta ir prie kokių aplinkybių tas 
pasakymas išspaustas, tai aiškėja, kad' dr. • Kaziui Bobe
liui bus labai, sunkų susitarti su tais, kurie viešai pri
žadėjo tartis.’ J . \ - !>- ? ■*

Šiandien daugeli^ dar įgyvename Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Seimo dienomis sukeltomis bangoriiis, 
mus dar pakrečia paviršiun išlindusios slaptos bangelės, 
suvirpa į kraštą atsimušusios ir vėl į vandenį grįžtan
čios bangelės, tai sveikas protas sako, kad susitarimas 
neįmanomas, nes susitarimo už scenos stovintieji1 visai 
nenori ir to susitarimo nesiekia. Tikrieji nerštai pasi
traukė atgal, kad galėtų iš naujo pulti pravalytais dan
timis.

Bet, turėdami galvoje dr. Bobelio kantrybę, pastovu
mą ir užsispyrimą, jo pajėgumą? panaudoti visuomenės 
labui ne tik nemiga, kantrybę, teisingiau' — pakantrumą 
ir pasiryžimą palaužti tą tuščią užsispyrimą dėl tos ne
tyčia jam pasprukusios “kiaulės”, reikia atsiminti, kad 
jis vienas turėjo kantrybės sėdėti pasitarimų kambario 
gale ir klausyti įžeidžiančių žodžių^ o, gavus balsą, kirto 
į pačią skaudžiausią1 vietą.-

Yra vilties, kad nutarimas “tartis ir kartu dirbti” 
gali priversti ir pačius garsiausius “baublius” laikytis 
rezoliucijos, liepiančios tartis ir kartu dirbti, gali kar
tais juos priversti padaryti nuolaidų ir bent laikinai 
susitarti.

Reikia turėti galvoje, kad Dainų Šventė vis dar buvo 
pravesta su netiksliomis žiniomis,- paskelbtomis dažnai- 
nutruksiančioje “radijo valandėlėje”; kad iki šio meto 
mes jokios rezoliucijos dar nematėme, o užsirekordavome 
tiktai minėtoj valandėlėj, tiesiant ranką ir sakant “tar-

simės ir kartu dirbsime” dvasioje. Reikia turėti galvoje, 
kad rezoliucijos galutinai pavestos suredaguoti Centre 
valdybai, o ne rezoliucijų komisijai, tai galime laukti 
pakaitų. Josios išeis kitokios, negu girdėjome. Mes rezo
liucijas skelbsime, bet akys gali matyti visai ką kitų, 
negu ausys girdėjo.

Lietuvių tautos dauguma tiki stebuklais. Mūsų tėvai 
' pripasakojo daug įvairiausių dalykų apie stebuklus. Nė 

vienos knygos lietuviai taip neprašo, kaip Sapnininko. 
Sapnininkai daug rasė apie stebuklus. Tik maža lietuvių 
dalelė netiki sapnininkais ir netiki stebuklais. Eikime su 
dauguma ir patikėkime bent valandai stebuklais. Patikė
kime, kad dr. Bobelis įtikino naujai perrinktu pirmininką 
“tartis ir kartu dirbti”. Patikėkime nors trumpam laikui, 
kad pasibaigė nuolatiniai tarpusavini ginčai ir lietuviai 
tarsis vieningai siekti Lietuvos laisvės ir nepriklausomy
bės. Lietuviai galės atsikvėpti ir trumpą akimirksnį galės 
pagyventi, kaip gyvena laisvas ir kultūringas pasaulis.

Kaip smagu buvo PL Dainų šventėje, kai Vytauto 
Kamanto vardas buvo paminėtas tiktai vieną kartą. Taip 
pat turėkime galvoje, kad Kisieliaus vardas visai’ nepa
minėtas. Nepaminėti tokie šulai, kaip Darnusis, Ambra
zaitis ir Laukaitis. Jų paminėjimas būtų didokam suva
žiavusiųjų skaičiui pastatęs plaukus. Negirdėjome, kad 
jie būtų išėję iš įvairių užimamų- vietų-. Kalbėjo dr. Raz
ma, bet jo kalbos tonas buvo visai kitoks. Jis neužsiminė 
apie tiesioginį savo viršininką, bet jis bandė visus nu
teikti bendram darbui. Žinoma, jį galėjo paveikti prezi
dento Reagano žodžiai, pasakyti visiems lietuviams,- iš
skyrus frontininkus. Jiems kalbų nesako joks preziden
tas. Įsakymus jiems duoda nuošalyje stovintis vadas ar 
vadukai. Dr. Razma yra pasižadėjęs jų klausyti! Jeigu 
neklausytų, tai nepirmininkautų.

Jeigu pirmininkas ištiesė ranką, prižadėjo tartis ir 
kartu dirbti, tai tikėkime, kad jis taip- ir padarys. Jam- 
pačiam bus nepatogu, jeigu jis, viešai pareiškęs, .'vieną 

■dalyką, imtųsi kitaip elgtis. Jis turėtų pasiaiškinti ne 
tiktai- tiems, kurie jį girdėjo, ir matė,-'kurie klausėsi ra
dijo ir skaitė Naujienas. Frontininkų kontroliuojamoje 
spaudoje pirmininko pažado nebuvo., Gal jie nenorėjo, 
kad jų pačių žmonės apie tai- žinotų, b gal nerado for
mulės tiksliai nusakyti, ką jie galvojo.

Jeigu naujai išrinkta vadovybė atsisakytų- tartis su 
VLIKu, tai tada viešai paskelbsime užrekordūotą pareiš
kimą ir prašysime pasiaiškinimo. Neturėtume nusiminti, 
jeigu ir tektų prašyti paaiškinimų. Ūž tokią- galimybę 
kalba faktas, kad į naująją Pasaulio Lietuvių- Bendruo
menės; valdybą atsisakė įeiti1 bent vienas buvusios Bend
ruomenės valdybos narys. Jie dirbo kartu su-buvusių 
pirmininku, visi džiaugsmingai pritarė rezoliucijai, bet, 
pajutę truputį kitokius vėjus, krypstančius, nuo rezoliu
cijos, teksto, atsisakė įeiti į naują valdybą Pora pats pir
mininkas norėjo atsikratyti. Jie visą laiką prašė paaiški
nimų ir gaišino brangų laiką, bet kiti būtų galėję pasi
likti valdyboje. Iš valdybos išėjo visi.

Paskubomis buvo sudaryta naujoji valdyba. Naujoje 
valdyboje yra trys baubliai. Jų tarpe yra vienas, kuris 
stamboką VLIKo sumą yra nukniaukęs.. Kaip jis galės 
tartis su VLIKo atstovais? Kiti- išrinkti- valdybos nariai 

-dar nėbaubė, bet jie nesipriešino, kai senas raguotis 
užbaubė.

Gal jie nebaubs, o tarsis, bet nereikėtų nusiminti, 
jei taip neišeitų.

? r?xirlER Uu 
GARSINKITE X.A tl.riF NOS’Ė

*«Povilas Kaupas
—i . . -r

5 SAULIUS ŠIMOLICNAS

TOKIOS TOKELĖS
Asmeniiški reikalai paliko nelietuviškas galvojimas, kuriuo 

s nendres linguoti, kaistu su žio-į apsikrėtusios Draugo ir Metme
nis. Tačiau nentdrė yra gimininį nų redakcijos.
Įa plunksnai. Ir kaip kitaip nen- Vis.ško lunatizmo pavyzdys 

<drės bendraus su žmonėmis kaip yra Romualdas Misiūnas su sa-
- nepesidarydamos plunksnomis? 1 vo paskutiniu įvertinimu To-

Daug vandens nutekėjo po'no Venclovos knygos Metmeny.
paskutinio Juožo Nėndriūno se. Anot jo, gal tik Jonas*

- straipsnio Naujienose Ir daų- 
rgmpoje tai tebuvdįf^: vanduo,

' iįre-toks grynas,!-Kūrio pasigęstų 
' Jph<|s Mekas. Pirmoje eilėje 
‘ tenka atsakyti katalikiškos spau- 
i dbs atstovui .: (taip jis- save' da- 
»bar; vadina)? Mykolui Drangai, 
> kuris Driufgo vedamajame pri- 
'kėlė Juozą Nendriūną iš- mie- 
i go, sakydamas jog Nehdriūnas
- be reikalo apkaltino Drangos 
"larbdariūs- mari jonus- pralenki š-

, kurnu. Tačiau tas pats Dranga 
; nutylėjo, kodėl Nenidrūnas kal
bina marijonus lenkbemyste. O 
.todėl, kad1 lietuviai marijonai
sutiko atiduoti Jurgį Matulaitį 

-lenkams. Taigi dar vienas My- 
Ikolo Drangos nesąžiningumo at.
vejis. Iš viso lietuviai turi būti 

: budrūs lenkų ir lietuvių santy
kiuose. Po Antro pasaulinio ka
ro dabartinė Lenkija yra įsiplė- 
tusi vokiečių žemėse. Tegul

i krenta komunizmas ir laisvėn 
i prisikelia- Rytų. Europos tautos.
ir..štai, Lenkija susiduria su im* 

. perializmo apkaltinimu. Ji atsa- 

. kys dar ididesniu imperializmo
svaičiojimu - - Vilnius ir tas 
jiems priklauso. Tegul tas pats 
popiežius tebūna Romoje. Ir jis 
skubės Vilniun laikyti lenkiš
kas ceremonijas; o Česlovas Mi-

■ lesz (ano* Vytauto Kavolio, pa
skutinis Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštijos piKetiš) 'pasakytų 
pasaulietišką pamokslą.. Tai vis

;a plunksnai. Ir kaip kitaip nen-

10 saulių 23 laipsnyje. Tegul 
būna tik 50; nuošimčių gyvybės 

< kitų saulių, sistemose. Gyvybė 
yra plačiai pasklidusi savybė vi
satoje. Gal būt, dievybė yra 
mūsų prabočių perkūne, kuris 
yra elektromagnetinės energi
jos apraiška. Dievas yra didis 
ir platus, ir aš tai pajuntu kan. 
V. Zakarausko pamoksluose ir

saravičius. prilygs Venclovai is
torijos knygose. Beje, įdomu 
kaip Lietuvos pseudo istorikas 
Misiūnas spėja ateitį —,

draugas Tomas VenėloVa sė- 
/dės Lietuvos parnase. Koks be- 
galinis nuosmukis Metmenyse! 
Tokios rašliavos kaip Drauge ir 
Metmenyse nieko nereiškia- lie
tuviams

■- legijos profesoriui Vytautui Ka- 
. voliui savam universitetui, jog 
j jis yra redaktorius žurnalo, ku
rio negali paskaityti tos kolegi
jos patikėtiniai ir tereiškia darko 
neturinčiam Romualdui Misiū-* 
n ui, kad jis kažkur, dirba ir ka- 
žinką rašo.

Dar reiktų pridėti- žodį apie 
bendruomenių- teismus Ameri
kos institucijose. Reorganizuo
ta lietuvių bendruomenė yra 
nelyg reformacija (ilgai lauk
ta) frontiniškos bendruomenės. 
Joks’ žemiškas' teismas neišspręs 
filosofinės reformacijos klausi
mo. Naujienose amžiuose Liute
riui buvo teismo uždrausta keis
ti katalikų- tikėjimą/ Gi'šian
dien katalikiška hierarchija kei
čia savo tikėjimą pagal Liute
rio dėsnius.

Atminkime, jog visata prasi
dėjo prieš 18 bilijonų metų, sau
lė ir žemė prieš 5, gyvybė prieš 
3.5 (ir dabar ji naujai atsiranda 
iš koralų). Visoje erdvėje yra

< jįs ir f. B

gas medicinos daktaras Vytau
tas- Dargis lenkia galvų, tikram 
kunigui, nors dėl JįįŽdoš Vytau- 
taš yrkėn&ldfias. Tokiu 

;jWėš, 'bet- nesumokėjau 
bario mokesčio ir iškritau (to
kia jau yra pasaulietiška filoso-

J' f% A - .’jftjOfc' jos' pranašams ).
Pasibarčiau- po lenkus. Tenka

— tereiškia mąfoĮ ^grįžti į ręikahis ir dabartį. 
•Svarbiausias įNykiš lietuviams 
i Amerikoje yra paskuti nis: Ame
rikos žmonių surašymas, kur 
mes esame arti- milijono. Įš tik- 
.rųjų tai paremia JAV katalikų

esame 1.5 milijono. Ką tie skai
čiai reiškia? Mes esame neišar
domą- JAV idialig, į- mūsų laik
raštis Naujienos yra- JAV spau
dos integrali dalis. Mūsų- klu- 

.bai ir; svetainės nuo New Yorko 
iki Kalifornijos yra Amerikos 
praeitis, dabartis, ateitis. Ir tik 

^Amerikos. Lietuvių Taryba, ne- 
- žiūrint kiek jį nepasitikėtų sa
vim (Dr. Šidlauskas kažkodėl 

•nevyksta Washmgtonan Vasario 
•Mr dienos ceremonijoms), vis- 
dėlto yra vienintelė' visų lietu
vių atstovybė Amerikoje.

(Bus daugaiu)

— Colorado gydytojai nusta
tė, kad yra kelios diabeto (cuk
rinės ligos) rūšys.

-’IRKITE JAV TAUPYMO' BONUS

....................... ....

ANDRIUS NORIMAS

M I š K E
R. LBxnčs Kultūros tarybos skelbto 
konkurso premijuoto novelė.

(Tęsinys)-
— Nepyk. Broniuk... Aš nenorėjau tavęs 

įžeisti... Bet plepi visiškai niekūs!-
— Ak, Kastantai, Kastantai! Aš juk nepyks

tu, ne! Bet tu esi keistas!
— Nepyk, Broniuk... Tik labai prašau — pa

lik mane ramybėje...
— Žinau. Kastantai. Meilė tarytum koks va

gis! Jeigu jam pavyksta pavogti nierginos širdį, 
tai ji pamilsta jį už drąsą, už įžūlumą, g jei vagis 
sugaunamas, atseit, vyro meilė atmetama — ak, 
kiek tada būna abipusės pagiežos, kiek- neapykan
tos ! Gal tavo meilė taip pat atmesta, Kastantai? 
Man, kaip draugui, juk galėtum pasisakyti...

Kastantas sustojęs žvelgė į Baltijos bangas. 
Vargu ar girdėjo draugo klausimą. Šiam nutilus, 
dėstė visai giedriu balsu, tačiau ne į temą, ne į 
draugo klausimą atsakydamas.

— Ak, kokios gražios tos bangos! Tiktai Bal
tija turi tokias! Tik Palangoj gali matyti tikrą 
;ūrns simfoniją... Taip! Jūros sonata! * Aš pa- 
lasysiu .c.*. *ą mūsų Baltijai! Jau dabar bangų 
ūžime girdžiu <avo būsimą muziką... 0 žinai, 
Broniuk.. . Xesig ’ožeti jūros bangomis, nesinaų- 
rY.i fol’hi mrionb' pajūrio .cmėllir, nralsuofi tuo 

sveiku-, plaučius gydančiu erdvių oru, gyvenant 
arti Baltijos, yra tas pats, kaip būti visiškai abe
jingu palankumą reiškiančiai gražuolei!

Bronius šypsojosi, žvelgė i draugo tamsios 
odos veidą, stengdamasis pagauti Kastanto pilkai 
žalsvų akių pakeltą žvilgsnį. Bet kompozitorius 
neatsisuko.

— Ar kalbi alegorijomis, Kastantai? Ar tu
riu suprasti Mariją esant tau labai palankią? Kąf

Staiga Kastantas lyg iš naujo pastebėjo šą\ 
lia tebestovinti Volmana.

i — Ar tu dar čia? Nepyk... bet aš mėgstu 
dažnai pats su savim kalbėti... Juk prašiau pa
lakti mane vieną...

Bronius surimtėjo. Nežinojo, ar pykti ant 
savo geriausio bičiulio, ar perkalbinėti- jį, ar pa
likti- tikrai ramybėje. Atsiliko, leisdamas jauna-* 
jam kompozitoriui su kiekvienu žingsniu tolti. 
iBasomis kojomis tekšnojo per šlapią smėlį, palilį- 
■damas gilius pėdsakus jau link Palangos mieste
lio, o užslinkusi banga tuoj vėl sulygindavo ir 
-tada jo pėdsakų nebelikdavo nė ženklo.

— Kastantai, Kastantai... Tu būsi arba ne
paprastai didelis genijus arba beveik nepastebėk 
tas nevykėlis. .. Tu taip pat nepaliksi nė vienos 
pėdos gyvenimo smėlyje... •

Nusisuko, karčiai numojęs ranka. Kone bėg
te, sparčiai leidosi tarp kopų į Palangos prie
miestį.

O Kastantas vis žingsniavo pajūriu tolyn.

Lyg raminosi1, draugo žodžių sukeltų atsiminimų 
įskaudintas, i

— Ak, Marija, Marija... Tu mano skausmas, 
tu mano džiaugsmas! Tu lyg graikų dievaitė, 
nematyto grožio karalaitė! O, ne jau aš tau ne
rinku? Argi nerasime ką nors bendra? Nesu nei 
grafų, nei turtingųjų kilmės... neturiu nei turto, 
»nei žemės, nei titulų... tiktai savo regėjimus... 
Jų aš negaliu kitiems parodyti, nes niekas man 
■netiki, net pajuokia... nei tau neišsakiau, nei sa- 
’vo tėvams, nei mecenatui Oginskiui.

— Kfūtinę drasko- pasiutimas, nes negaliu 
tau- prilygti... Taip, sakei mane mylintį aš tau 
patinku.. . tik mačiau, taip... mačiau — nesu 
mėlynojo- kraujo, nesu tavo tautos, o mano tėvai 
neturi dvarų. Tu skęsti prabangoj, tau yra būti
nybė turėti minkštas duknas, puikius drabužius, 
erdvius kambarius, būrį- tarnų... 0 aš, prastas 
dzūkelis, siekiu nepasiekiamų žvaigždžių. Užtat 
>aš visada troškau... žmogus turi būti toks, kaip 
^aš. tatai suprantu — viską jaučiantis, viską su- 
Iprantantis, siekiąs tiesos, gėrio, grožio. Svar
biausia grožio!:

—. 0 aš?- Aš myliu ką gi? Myliu žmoguje 
^paprastumą.. Žmogų be . išsilavinimo, be manda
gumo taisyklių, be manierų, civilizacijos nesuga
dintą žmogų aš myliu! nejau1 Marija yra taip 
pat sugadinta? .M taip mėgsta mano skambini
mą! Tik tas skambinimas jai nevisai supranta
mas. Mano improvizacijas mėgsta... Sako, jose 
daug paslaptingumo. 0 jai aš galiu skambinti be 

pradžios, be pabaigos! Niekad nepakartojamus 
akordus! O, jų niekad nebesugrąžinsi, jei neuž
rašai. .. Lygiai, kaip nesugrąžinsi pasakytųjų žo
džių arba iš rankos išleisto paukštelio. Juk man 
Marija yra pasakiusi... žodis “myliu” jos taip 
švelniai, tyliai ištartas... Su ja būdamas tikiu, 
bet vienas pasilikęs negaliu tikėti tokia laime! 
Nejau tokia dieviška moteris gali mylėti mane, 
prastą, nekilmingą, neturtingą?... To juk ne
gali būti!

— Taip... Ji sakydavo mano sielą, mano vi 
dų, esant labai turtingą. Mano muziką ji garbina, 
visada giria, net kitiems džiaugdamasi tai pasako. 
Bet juk ji žino — tais garsais aš šlovinu tiktai ją, 
tik jai kuriu, o vėliau jau nebeatsimenu, nebe- 
atkuriu ką paskambinęs... O gal aš per daug 
noriu? Juk sakoma: neturtingiausias tas, kas 
nori daug, net per daug. O aš noriu tik vieno — 
Marijos meilės! Juk jeigu ji mane myli, vadinasi, 
turi mane suprasti! Bet ne, tikrai žinau — ji 
manęs nesupranta... Kartu svajodavome, o kai 
pasakiau norįs gyventi su ja viena n azame na
melyje, gal kur nors saloje ar mažame miško na
melyje, ji nesuprato! Kaip ji galėtų atsisakyti 
prabangos, dvaro rūmų, tarnų, karietų, visokių 
patogumų?! .

(Bus daugiau) " ,
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:

DR PAUL V. DARGIS Gamtos grožis Baranausko
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WaetchMter Community Idinikot 
Atedicino* direktorius

1933 S. Manheim Rd^ Westchester, Iii.
VALANDOS: 3—S darbo dienomis

TeL: 562-2727 arba 562-2728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPICIALYB4: AKIŲ LIGOS 

3?Q7 West l(»rd Street 

VllUdot

"Anykščiu Šilelyje"

Pasisako VIII kZ. mokiniai

Antanas Baranauskas gimė 
1835 m. Anykščiuose, o mirė 
1902 m. Seinuose. Jis reiškėsi 
kaip kalbotyrininkas ir matema
tikas. A. Baranauskas Lietuvai 
svarbus, kaip vienas didžiųjų 
aukštaičių lyrikų priešaušrio lai
kotarpyje.

Pirmieji A. Baranausko kūri
niai buvo eiliuoti laiškai tėvams, 
kuriuose aprašinėdavo savo as
meniškus reikalus ir gamtos vaiz 
dus, Ligi 1856 m. jis rašė len
kiškai. Vysk. M. Valančius, ku
ris buvo didelis lietuvių kalbos

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS

OPTOMETR1STAS Baranauskui rašyti lietuviškai. 
“Saulėtekis”' ‘ yra pirmasis Ba-

IL jiHi.uihh

1411 W. 71st St TsL 737-5149

ir “contact leases”,

Dr. LEONAS SEIBUHS
INKSTŲ, PQSL1S IR 

PROSTATOS CHIRURGIJA 
M56 WRST 53rd STRIKT

OfiM talsfanar 774-2338,

FLORIDA

ūki chirurgija. 
5025 CENTRAL AVE.

SL Petersburg, Fla. 337.lt 
Tek (813) 321-4204

bet jo poema “Anykščių Šilelis” 
yra lyriškiausias ir geriausiai pa
vykęs kūrinys. Čia aprašomas 
miško likimas ir tas pats miškas 
šilelis. Šilą, kurį lietuviai taip 
mylėjo, sunaikino svetimieji. 
“Kalnai kelmuoti, pakalnės nu
plikę” — sako aiškiai, kad nie
ko iš to šilo jau nebelikę: nei 
čiulbančių paukštelių,- nei žvė
relių nebėra. Nuotaika liūdna 
ir graudi. “Dabar viskas prapuo
lė, tik ant lauko pliko kelios pu
šelės apykreivės liko...” Gyve
nantį mišką ir mirusį mišką po
etas mato visai kitaip. Gyvas 
miškas yra linksmas. Jis kalba, 
klega, krykštauja, turi daug me
džių, paukštelių ir žvėrelių. Iš
naikintas’ miškas yra tylus ir 
liūdnas. Eilėraštyje poetas var
toja daug Įdomių ir vaizdingų 
žodžių, aprašydamas Anykščių 
šilelio gražumą.

Dalia Maleiskaitė

padažu. Iš likusios tešlos daro
mi skryliai. 'Nepripratusioms 
prie metrinės sistemos svarbu 
žinoti, kad kilogramas turi du 
svarus arba 1,000 gramų.

Y * * *
• Ruošiant maistą Įsidėti į 

darbovieįę priešpiečiams, nepa
miršti bendros taisyklės: laiky
ti karštą maistą karštai, o šaltą 
— šaltai. ^.Tuo .tikslu reikia įsi
gyti plačiu kaklu šilto laikymo 
indą arba termusą sriuboms, 
jautienos viralui arba stew bei 
kitiems panašiems valgiams. Va
sarą į priešpiečių maišelį prie 
šaltų užkandžių įdėti sušaldy
tas vaisių sultis arba šių šaldyto 
vandens indelį.

• Šeimininkės, planuodamos

PESLKRAUSTYMA1 

MOVING 
Leidimai — Pilna apdravte 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chane 

ir VISA korteles.
<’ R. IERRNAS. TaL 925-W43

V- ■ >

s Vienam vyrui atėjo į galvą 
apskaitliuoti kiek valandų pra
leidžia moteriškė prie veidro
džio. Ir jis surado, jog j metus 
ji išeikvoja 180 valandų, o per 
visa gvvenima — 500 dienų. Nie_ 
ko nuostabaus; moterys yra taip 
gražios, kad jos mėgsta pačios 
į save žiūrėti.

VIĘTINUKAI
Įdarui: 400 g. varškės, 100 g. 

rūkytų ar sūdytų lašiniukų, 
druskos.

Padažui: šaukštas- sviesto, 
šaukštas grietinės.

Iš-miltų, kiaušinio, druskos ir 
vandens užminkyti nekietą teš-

Varškę gerai ištrinti ir sumai
šyti su smulkiai supiaustytais 
lašiniukais. Jei reikia.— pasy- 
dyti. - ■'

Iš tešlos iškočioti 3 cm. storio 
volelį ir jį supiaustyti 1 cm sto
rio ritinėliais. Šiuos iškočioti 
plotai, ant gautų skritulių vidu
rio uždėti po kupiną šaukštelį 
varškės įdaro, kraštus užlenkti Į 
ir gerai apspausti, kad verdant 
virtiniai neatsidarytų. Taip pa- visai savaitei maistą, perka ati- 
ruoštus virtinius suleisti į ver- tinkamą kiekį maltos mėsos. Ji 
dantį pasūdytą vandenį ir virti gaminama iš rinkoje hepopulia- 
10-15 minučių. j r*08 jautienos dalies bei atraižų,

Išgriebus iš vandens, virtinius 5 bet joje gali būti ne daugiau, 
sudėti į pusdubenį ir apipilti tir- kaip 30 % riebalų. Jei norite 
pyto sviesto ir grietinės pada- maltą mėsą turėti iš pasirinkto

1 jautienos gabalo, tai turite už 
Į veliuonietiškus virtinius vię- • tai suinokėtį.

toje varškės įdaro dedama bul-J

kianr > šaltą Jos bus daug ska
nesnės, jei į komercinį jų pada
žą. žinomą salad dressing var
du, įdėsite tiek pat plaktos grie
tinės. Jei norite mažiau kalori
jų, tai į padažą įpilkite rašalo 
nuo agurkų. Jis duoda gerą sko
nį. Naują salotoms bei daržo
vėm?. medinį indelį bent 10 kar
tų po vartojimo lengvai ištepti 
alyvų aliejum: jis lengviau bus 
išvalomas ir gražiau atrodys.

• Cinamonas yra brangus ir 
madingas prieskonis. Jį iš to
limųjų rytų atvežė Europon Mar 
ko Polo. Jo tėvynė yra Ceilone. 
Vietname ir Ba tavi joje. Kai ci
namono medelis išauga iki 6 pė
dų aukščio, jo žievė Įgauna tam
sią spalvą ir pradeda suktis į 
tūtelę, panašiai kaip beržo to
šis. Jos nurenkamos ir atiduo
damos i dirbtuves. Iš jų išima
ma alyva ir paruošiamos varto
jimui supiaustant į gabalus bei 
sumalant. Naudojamas įvairiuo
se gaminiuose ir kepiniuose.

® Miltinių blynų mėgėjai ga
li pasigaminti namuose sirupą. 
Vienam puodukui rudojo cuk
raus reikia pusės puoduko van
dens, ištirpinti ant lengvos ug
nies ir virinti iki norimo tirš- 
tumo, baigiant Įdėti truputį svie
sto.

s Sumažinti kūno svorį ne
reikią didelių pastangų, jei ži
nosime šiuos mitybos dalykus: i 
— cukrus neturi vitaminų nė 
mineralų, o tik kalorijas. Rei
kia sumažinti jo vartojimą. Taip 
pat reikia žinoti, kad druska nė
ra joks maistas, o yra tik pries
konis. Reikia vengti persūrių 
valgių, ypatingai sergant šir
dies ligomis, turint aukštą krau
jo spausdimą ir kepenų negero- ■

— Valgyti daug vaisių ir dar- , | 
žovių.

— Vietoj mėsos vartoti dau
giau paukštienos ir žuvies. i

---Valgyti pilno grūdo juo
dų. ar baltą duoną. !’

s Džiovinti vaisiai — vynuo-' 
gės, slyvos, obuoliai, kriaušės ir 
abrikosai — turi daug geležies. 
Pusėje puoduko yra dieninė su
augusio asmens geležies norma. 
Į virtus džiovintus vaisius gali
ma Įpilti apelsinų sunkos. Džio
vintus vaisius reikia laikyti vė
sioje ir tamsioje vietoje.

Magdalena šulaitienė

............. ■■■ • — ■.-------- -•

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

(312) 226-1344

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

s Salotos
vių košė su lašinių spirgučiais, tanesnės ir 
daromi didesni ir kraštai sutvir
tinami Įgnybimais ir užlenki
mais. Patiekiami su grietinės

paruošiamos

bei daržovės yra 
kramsnesnės jei 
prieš pat patie-
—; -Mi

• Jei mes patys taip elgtu- 
mėms, kaip savo vaikams pata- 
riam, tai gyvenime išvengtumėm 
daugelio nesmagumų.

Ii įvairiy aMvaa^.

ANTANAS VILIMAS 
T»L 374-1M2 arte 37M9H

SOPHIE BARČUS

;fiefttdieniaia ir ^km»lwni.i,. • 
nuo B^b 33 9-M vaL' ryto, ‘ 
Stotite WpPA -1499 AM 

trtUĮliuof.ino. ii mūay MvSUm' 
■*' Manuūtt. Padte.

—• Aldont Dtuirw 
T.trfu 774-150

I WHATIS THFFASTfST GROWING ,

Z Z ©3TIOPATWC aafDICINf/ 7 

, SOCTOSS Of OGTIOPATHY 
i WIU MORtTHAN t 
'' DOUBLI THflR PRMINT* 

NUM BK-GROWING FROM
< BL. fl Ifi.OOO TODAY TO MORS 0

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTOR CLUB TIF3 ON

tMteSSWAyDRM»&
7159 Sa. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL 40C29 THAT APE ALLOWING- SAFF
I nwiNtS-Dl<^TAMOES—. 1

“Lietuvos Aidai”
&O/S ARI RALY MCtNSfDtidPRSSCaiBt 
PRUaj, PERFORM 3URG1 RY AND UDUZt

KAZt BRAZDilONYTt 
Pf*sr*mat vad*|a

Kaadim nuo pirmadienio Ud penk
tadienio 8:30 rah vakaro. 

Vlaoc laidoe it WCEV atotU*. 
banga l«0 AM.

St Petersburg. FU, 12:30 vaL p.p. 
U wns rtotiea, U10 AM banga.

2646 W. 71*t Street a • k . »

f OuoLga, HHnote 60621
' TehL 778-1374 > f*f ”»* • *» '

. MIANS FC*? TREATING 311^.;.

Lthirapy. -
f RfMOHTI

RAPID # TMI'

ON TRAIN; MB

ps

1 HEALTH C_____________
4THAN TIM FTPCCMT C* ■$

..  - -V-w.

ipi< J

EUD I
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

tėvas ir sūnus
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

t VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th. Avenue

Cicero, HL 60650
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ s .

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINT

Aikštes automobiliams pastatyti

Laidotuvių Direktoriai

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

XX/LL RUN *mo TROUfiCr 
n-t£RE*S A SUODCN STOP WHO 
MOUWE RXLCMHNO TOO CLO*F?>

IF YOU DuBVE at th® 
A<AV7Ą/4Z4/ specd st 
THE

~ ..... .. . —-

y VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI i
’gyijrTL. --- ------- , e

1446 South 50th Avenue I
y Cicero, Illinois \■* > *

< Telefonas — 652-1003 \ I
. *

.* * .u
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Dažo namus iš lauko 

ir iš vidaus.
Darbas garantuotas.

4612 S. Paulina St . 
(Town of Lake)

ir

i

vo jungtinis mišrus choras

Aleksas Ambrose,-

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
1

working part or full time at home.

? ft4

Skambinti YA 7-9107

KOVOS DEL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

i 
!

Vincas Ramonas, gimęs 1905 
m., yra vienas iškiliausių naujo-

STASYS ŠAKINIS 
LIETUVIS DAŽYTOJAS

geriau būti žvirgždu 
ar dulke?

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

KNYGĄ IŠLEIDO CftICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė.
(312) 776-8700

• Dievas sukūrė šalis, žmogus 
pastatė miestus. Cowper t

t

žavėtinai gražiai atliktos. Tie- 
prečiziškai tiksliai šventė

Tuščių kėdžių nesimatė.

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
< Jei ruošiatės keliauti — kreipkitės į Lietuviu Įstaigą: 

American Travel Service Bureau
>727 S. Western Ave, Chicago, Dl. 60643 j 

Telef. 312 238-9787 i
' » Hemoioaux patarnavimas ųžadmnt lėktuvu, traukiniu, laivų kedo- 

sfų (cruises), viešbučių ir automobilių nuomavimo rezervacijas; Partiuocl*- 
sss kelionių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvę ir kitus Elitus;- 
Sudarome iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoj* ir teiktame infer- 
cacijai visais kęhonių reikalais.

•; • Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik leixu reservuoū rietu 
S saisto — prieš 45-60 dienų.

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

šeštad.: nuo 9 vaL r. iki 12 TaL d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162 - '
Ž649 West S3rd Street 

Chicago, UI 60629

Š. m. liepos 3 d. University ei 
Illinois at Chicago patalpose įvy
ko vad. Vaclovo Momkaus Dai
nų šventė. J salę įnešamos Ame
rikos, Kanados ii- Lietuvos vė
liavos. Maršui grojant, įžygiavo 
j salę Amerikos ir Kanados cho
rai ir keletas jaunųjų chorų. 
Vyrai buvo apsirengę juodomis 
kelnėmis ir baltais marškiniais, 
c moterys — tautiniais rūbais.

Šventę pradėjo vad. Vaclovas 
Momkus, Toliau vedė Vitalija 
Vasaitienė. Telefonu šventę pa
sveikino Amerikos prezidentas 
R. Reaganas. Sveikino ir sena
torius Ch. Percy, <lr. A. Razma, 
gen. konsule J. Daužvardienė, 
kuri savo kalboje apgailestavo: 
“Suskrido iš visų kontinentų lie
tuviai, tik trūksta atstovų iš 
mūsų tėvynės Lietuvos”.

Sugiedota Amerikos ir Lietu
vos himnai ir Malda už Tėvynę, 
diriguojant Alfonsui Mikulskiui, 
palydint orkestrui ir jungtiniam 
chorui.

Dainavo: Lituanica—Dariaus 
ir Girėno garbei, Emeriko Gai- 
levičiaus; Jaunimo giesmė (Mai
ronis), Juozo Naujelio; Vai ir 
prijojo (liaudies daina), Juozo 
Štrolios. Solistės — Anita Pakal
niškytė ir Roma Mastienė. O Ne
mune! (Bernardas Brazdžionis), 
Broniaus Budri ūno. Dirigavo 
4-loyzas Jurgutis, palydint or
kestrui ir jungtiniam chorui. 
;ĮKelonių aidai — Rapsodija 
liaudies instrumentais, Jono 
Švedo. Atliko liaudies instru
mentų jungtinis orkestras. So
listai : Balys Pakštas — birbynė, 
Elena Muliolytė — kanklės. Di
rigavo Emilijų Sakadolskienė.

Diriguojant Algiui Modestui, 
( .-d. Nijolei Pupienei, palydint 

Darželyje rūtelė pražydo (1. orkestrui ir liaudies inst.umen- 
tl.i na), Vytauto Janė'io; Augino tų orkeslrui bei jungtiniam cho- 
moėiutė (liaudies daina), Vlado'rui. buvo pašokti šie tautiniai 
Jokubėno, ir Gale lauko toli (1. šokia : Kalvelis, Audėjėlė ir Su
pina), Jono Tallat-Kelpšos. l)i-. batėlė — Jono Švedo. Publika 
rigavo Dalia Viskontienė. Dai-'ir tautinių šokių šokėjams ilgai 
navo jungtinis moterų choras.

Atsisveikinimas su tėvyne- 
(Antanas Baranauskas), Stasio: 
Šimkaus. Solistai: Anita Pakal
niškyte, Roma Mastienė, Algis 
Grigas. Dirigavo Vaclovas Veri-j 
kaltis, palydint orkestrui ir 
jungtiniam mišriam chorui. 

Daroma 15 min. pertrauka. 
Po pertraukos dainavo: Ga-' 

niau karves ant kalnelio; Gegu- ‘ 
lė (Jonas Minelga), Giedrės Gu-j 
dauskienės; šlama šilko vėjas' sais atvažiavusių iš Pensilvani- ( 
(Vytė Nemunėlis), Kazio žižiū ’ .............
no, ir Sibiro giesmė (žodžiai iš 1 Sako, salėje telpa 10,000 žiūro- 
Sibiro maldaknygės), Fausto j vų.
Štrolios. Solistas Algis Grigas, j Šventė praėjo labai tvarkingai 
Dirigavo Faustas Strolia, paly-1 ir puikiai. Akustika gera. Mikro- 
d’nt orkestrui ir jungtiniai miš- fonai puikiai sutvarkyti. Dainos 
rus jaunių chorai.

Nors ir visos dainos labai čra- siog 
žiai skambėjo, bet kažkodėl jau-, praėjo. Tenka šios šventės vado-

Vaclovui Monikui valio, 
kartą valio!! sušukti.

Stasys Juškėnas

tiimėliui ilgai ir nuoširdžiai del-j viii 
r.ais plojo. dar

Toliau vėl suaugusių cnoras 
dainavo: Balnok tarme bėrą žir-1 
gą (senovės raitelių daina), Al-1 
fonso Mikulskio; Dinoj lilio čiu-j 
to (liaudies daina), Jono Taliai-j 
Kelpšos; O kad išaustų (liaudies Į 
daina), Juozo Žilevičiaus. Diri-j 
gavo Alfonsas Gečas. Dainavo! 
jungtinis mišrus choras. . ;

Beauštant! aušrelė (liaudies j

paplojo.
Pabaigai, diriguojant Algiui 

Modestui, palydint orkestrui ir 
liaudies muzikos instrumentų 
orkestrui, choras ir visi šventės 
dalyviai sudainavo Lietuva 
brangi (Mairon’o), Juozo Nau
jalio. Choristams, svečiams ir 
visiems prie šios šventės prisi- 
dėjusiems vad. Vaclovas Mom- 
kus širdingai dėkojo.

Į Dainų šventę matėsi autobu-

žmiU — Pardtvlimri 
UAL ISTATX FOR SALI RBAL MTAT1 FOB »ALS

jos, Filadelfijos ir kitų vietovių.’ Buvusių Lietuvos Policijos 
Tarnautojų Krivūlės klubo val
dyba rengia gegužinę - pikniką 
Šaulių salėje, 2417-21 W. 43rd 
Street, 1983 metais liepos mė
nesio 10 dieną. Pradžia 12 vai. 
Visus narius su šeimomis ir pa
žįstamais prašome skaitlingai, 
dalyvauti, prie geros muzikos 
pasišokti ir linksmai praleisti 
laiką. Bus loterija, veiks baras 
ir virtuvė, kur prityrusių šeimi
ninkių skaniai pagamintu mais- 

' tu visi galėsite pasivaišinti.
Visus kviečiame!!!

Valdyba

KAIP SUDAROMI
TESTAAIENTA1

I

Tuo reikalu juma gali daug j 
padėti teisininko Prano ŠULO’

daina), Mikalojaus K. čiurlio-1 nawošta - teisėjo AlphonseI ’ i J 7 ' Zn,- ir PoonV l ~ „ i* zv I paruošą teisėjo aipnonse SJOS ]ietuvj„ literatūros bele- 
n.o, ir Pasakyk mergele (liau-1 WELLS peržiūrėta “Sūduvos’’L • T- , •rlia- zlni^o'* T..Z'. >>;i 1 "perz.ureta, suaukos j įrlstu jls ekspresionistas,
die^ dama), uozo Žilevičiaus, knvffs su leyališkoini? I , "• . , *, • . iTzxr,„„ J TX • - juieiSIH Mygs ie8aiiajtomir b.ikosi klasikines veikalo struk-Dingavo Jonas Govedas. Dama-* FnTTnnTn1-v J .

i„n,rt ™.s i ormonu* t linkęs i realizmą. Roma-VO 1 ITHftini C miSHTc phnroc r? __ •. • _ ,r..

Naujoji valdžia priverčia Nor- ■ 
Į kaičius įsileisti į savo namus 

komunistėlį Dagį ir jo seserį. 
Norėdamas, kad jo namelis būtų 
neatimtas, Norkaitis-įsako savo 
dukrai Julijai “būti gerai” Da
giui, tuomet jis padės namelį iš-, 
laikyti. Čia parodoma, kad Nor
kaitis aukščiau vertina save me
dinį namelį už savo dukters do
rą ir sąžinę.

Norkaičiai buvo labai dideli 
veidmainiai. Jie vaizdavo patrio 
tus tol, kol Lietuva buvo laisva. 
Jie daug kalbėjo apie Dievą, bet 
Norkaičio motina gyveno užda
ryta namų rūsyje, laukdama mir 
ties. Mums tokie šposai parodo 
Norkaičių tikrąjį širdies šaltu
mą. Jie vertina, kas brangu, 
aukščiau už tuos gyvenimo rei
kalus, kurie tikrai svarbūs.

Dar viena “dulkė” yra Dagio 
sesuo Veronika. Ji įsitaisė tokį 
daktarą, kuris jai nuperka gra
žius drabužius ir daug brangių 
dovanų. Daktaras taip pat “dul-j

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIi 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

<UTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentu

1 2212 W. Cermak Road Chicago, HL Tel 847-7747

BUTŲ NUOMAVIMAS
, » NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

» NOTARIATAS • VERT IMA L

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

INCOME TAX SERVICE
5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

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

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

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

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

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loMaą. 
Dirbu Ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir s^žiningaL 
KLAUDIJUS PUMPUTI! 

4514 S. Talman Avė. 
Tel. 927-3559

Knyga su formomis gauna. “Dulkės raudoname saulėlei- 
ma Naujienų administracijoje, dy„ jis parašęs 1951 m. čikago- 

j je. Tai labai sudėtingas, kom
plikuotas kūrinys.

Šiame romane aprašomas tra
giškas Lietuvos gyvenimas per 
bolševikų okupaciją 1940 m. 
“Dulkės” — tai menki žmoge- 

Į liai, pamilę savo namelius, tar- 
Į nybėles, importuotas užsienio 

prekes, tarnaites ir prabangą.' 
Ryškiausi iš tokių “dulkių” yra 

-Elena ir Jurgis Ncrkaičiai. Jie 
rūpinasi tik savo turtais. Nie
kas kitas jų gyvenime nesvarbu, 
tik tuos turtus išlaikyti nepa- 
Tiestus. šitokie žmonės yra . la
ibai nejautrūs ir skūpūš.

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga. 

“Liucija* jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 184 psl. Kaina 55.
Gaunama “Naujienose” ir pas 

autorių: 6729 So. Campbell 
Avė. Chicago. IL 60629.

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠ0S 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

kė”. Jis yra dvidešimt metų už 
Veroniką vyresnis Julija yra to 
“raudono saulėleidžio” aplinky
bių auka. Kitas veikėjas, Vin
cas žolynas yra idealistas lietu-1 RENTING IN GENERAL 
vis. JĮ įsimyli Julija ir Veroni- — 
ka, bet jis myli Bronę Gulbi- ' .
naitę, kuri yra labai idealistėĮ Nuo rugpjūčio 1 dienos išnuo 
lietuvaitė. Jos šeimos nariai my 
Ii savo gimtąją ir dirbamąją že
mę. Jie padeda žmonėms, kurie 
atsiduria bėdose. Juozas Dagys 
taip pat yra Įsimylėjęs Bronę, 
bet ta meilė greitai dingsta.

Ilona Vaičiulytė, VIII kl. 
Iš “Aušros Spindulėlių”

Nuomos

6807 S. ARTESIAN

mojamas apšildomas 5 kamba
rių butas 2-me aukšte. 2 mie-

1 gamieji.
Skambinti 471-2239

IŠNUOMOJAMI 2 butai: vienas 
,6 kambarių su krosnimi ir šal
dytuvu, o antras — 2 miegami 
su baldais, krosnimi ir šaldytu
vu. Abu naujai remontuoti.

18-toj apylinkėj.
Skambinti 927-2748

— Tėti, kodėl didieji laivai 
dažniausiai pavadinami moteriš
kais vardais?
.— Dėl to, vaikeli, kad jų iš

laikymas labai brangiai kaštuoja. ~‘ ‘ ’ i ;
. ===== BRIDGEPORTE, prie 34-tos ir

§250 to S500 WEEKLY PAYCHEKS
' (FULLY GUARANTEED)

Weekly paychecks mailed directly to you from 
Home Office every Wednesday. Start immedi
ately. No experience necessary. National Com
pany. Do your work right in' the comfort and 

security of your own home.

Details and application mailed. 
Send your name and address to:

AMFICO, Hiring Dept 77,1040 Lone Star Dr., 
New Braunfels, TX. 78130.

Lituanikos, naują!' a įremontuo
tas ir išdažytas antrame aukšte 
5 kambarių butas suaugusiam 
vyrui arba porai. ■

Telefonuoti 254-0381

JAU ATSPAUSDINTA v

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

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

. Andriaus sudarytą Lietu- 
ros žemėlapį ir išleistą Devenių 
Kultūrinio Fondo, galima įsigyti 
aiunčiant užsakymus šiuo adre
su: Devenių Kultūrinis Fondas, 
P.O. Bcfx 10782, St. Petersburg, 
FL 33733. Kaina $6 + 65c per- 
aiuntimo išlaidoms padengti.

D t M E S I/O 
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui automebllle 
Liability apdraudimas pansinlw- 

kam*. Kreiptis: 
JL LAURAITIS 

4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisėm 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago. IL 60629 
434-9655 ar 737-171

Laikrodžiai Ir branftnyHi
Pardaviau* Ir Taisymas 
2646 Watt f*th SfTMt 
T»L R E public 7-1941

Siuntimai j Lietuvą

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, III. 60632. Tai. YA 7-5980

Notary Public
INCOME TAX SERVICE

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

šymai ir kitokie blankai

Homeowners Insurance
Good service/Godd price

F. Zapolis, Agent 
3208’A W. 95th St 

Everg. Park, III.
60642 - 424-8654

Mr. K. Januta,

PIRKITE JAV TAUPYMO 6ONUS2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

Ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

8606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, UI. 60629

TH.: 778-8000

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

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

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

6 — Naujienos, Chicago, Dl. — Sat.-Monday, July, 9-n, 1983


