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DIDELĖS RIAUŠĖS TARP OLANDU 
POLICIJOS IR MOLUK IEČIŲ

OLANDŲ-VALDŽLA DUODA PINIGUS NUOMAI.
O MOLUKIEČLAI ATSISAKĖ NUOMĄ MOKĖTI

ROTERDAMAS, Olandija. — 
Antrojo Pasaulinio Laro pabai
goje olandai nutarė Indonezijos 
saloms duoti nepriklausomybę, 
bet buvo ir tokių, kurie nepri
klausomybės nenorėjo. Jie neti
kėjo, kad salų gyventojai patys 
pajėgs salų reikalus tinkamai 
tvarkytį. Jie žinojo, kad olandai 
pajėgs salas administruoti, bet 
jie nesitikėjo salų gyventojais, 
nes jie esąs nepasiruošę nepri- 
k'.ausomam gyvenimui

Ypač buvo priešingi Indonezi
jos nepriklausomybei pietų mo- 
lukiečiai. Jie buvo įstikinę, kad 
Isdonezįjos salų gyventojai bus 
blogi administratoriai ir nepa
jėgs tvarkyti paprasčiausių gy
ventojų reikalų. Olandų valdžia 
nutarė paimti kelis šimtus mo- 
lukiečių ir atvežti juos į Olan
diją. Juos paleido Roterdame, 
bet jie patys nemokėjo prisitai
kyti. prie uosto gyvenimo.

Olandu valdžia

mis ir kumštimis kolūkiečiai 
priešinosi policijai. Vis vien po
licija geriau organizuoti ir nors 
laikinai pajėgė molukiečius nu
malšinti.

Kur olandai išmestus iš butų 
molukiečius dės, tuo taqiu dar 
neaišku, ši reikalą turės išaiš
kinti olandų teismas.

Didžiausi 
smūgi 
nėms.

J

Italu poli

4

kų neerzinti.

Andrei Gromyka

ini-

planuoja 
1985-icms 
gauna la-

— Prez. Reaganas 
pertvarkyti Medicare 
metams, šiandien jis 
bai daug protestų.

— Pensilvanijoj buvo j''a. 
dytss pranešimas;' apie k.rj p. 
vojų. Vietomis pranešimos bui

i 
I 
I

“ŽVILGANČIO TAKO”
ŽUDIKAS SUIMTAS

—Ateinančiais mėnesiais apel
sinų kaina bus žymiai branges
nė. nes šaltis iššaldė vaisme
džius.

Nigerijoj rinkimus laimėjo demokiatinis prezidentas, bet dabar paaiškėjo, 
kad buvęs prezidentas nusinešdavo visus užsieniečių mokamus muitus.

— Prez. Reaganas mano. k& ’ 
i galima tartis

su 
įsakyta

1,788 
saloje, i

— Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $384.

— Chicago Housing Authori- pasirenge mirti, 
ty buvo priversta vėl priimti 259 leista gyventi 
atleistus tarnautojus ir sumokėti kuriems buvo 
jiems algą

ITALŲ POLICIJA SUĖMĖ ;
PENKIS PIEMENIS

ROMA, Italija-

— Borneo princas sultonas | 
Mūda Bolkii pasistatė 
kambarių rūmus Brunei

pasiry demonstrantus, pratęsiau ja-e 
dėl nepaprastai didelių 

kainu. -

nenori 
pradėti naujų pokalbių apie nu- 1 
siginklavimą.

ri- — Sovietų Sąjunga ąutiko 
jo leisti Rytų Vokietijai susijungti j 
lis įsu V. Vokietija, *ako vokiečiai.

Saulė teka

Atvežti molukieciai nemokėjo 
prisitaikyti prie Roterdamo gy- 
veninio; Olandų\yaid^ia visą lai
ką turėjo niokSi mdlukięciams. 
Vieniems. bu?
tą, tiktiems
už drabužius^7../-'T-3< į r- . v*- ' - -'_l •< :

LIMA. — Peru Respublikos 
policijai trečiadienį pavyko su- ■ 
būti Emilio Antonio Diaz. Iki 
šio meto jis buvo vyriausias ' 
‘‘Žvilgančio tako” teroristų gru- ■ 
pės tvarkytojas. Tai yra nedide-; 
lė Mao Cetungo komunistų ko-! 
vojanli grupė. Visos grupės pir- 
mininkas ir jos įkūrėjas yra bu
vęs filosofijos profesorius Ab
road Guzman. Jo talkininkas ir ; 
Kinijos komunistų “kultūrinės . 
revoliucijas“ didelis propaguo
tojas buvo E A. Diaz. Savo lai
ku jis dėstė agronomiją Ajaku- 
čio universitete, bet vėliau pa
linko prie “kultūrinės revoliuci
jos” vartojamo teroro.

e?-tą. teroristų grupė iš- 
jęęntojuš, 5į»įėmė

lultieėiainit-turėjo mokėti dž bū
tą. Molukiėčiąi šį tą uždįj-bda- 
vo, bet nuomai pinigų neturėda
vo. Valdžios pareigūnai negalėjo 
suprasti, kodėl jie nemoka už 
buttis, kai Olandijos valdžia pa
skirdavo niohikieėiams pinigus, 
nuomai mokėti- . 5' ė '

Praėjus trim mėnesiams, olan
dų valdžia įžiūrėjo blogą valią. 
Jie gauna iš valdžios pinigus 
nunirtai, pasižada ją mokėti, o 
nuomos nemoka. Olandai trečia
dienį pasiuntė policiją išmesti 
molukiečius iš butų, Molukieciai 
Įiasiryžo nesitraukti ir pradėjo 
priešintis olandų policijai.

Olandų policija nevar
toja ginklų

Olandų policija iš principo ne
vartoja šaunamų ginklų. Ji sten- n.* jam
gian įtikinti gyventojus, kad ne- pavyko dingti iš pasikėsinimo 
la užytų veikiančių įstatymų.1 vietos. Policija jo dar nesuėmė. 
šaunamų ginklų nevartojo ir 
molukieičai, bet jie įsigijo ilgas 
lazdas ir jomis bandė išmušti iš 
rankų turimus šahnus ir stiprias Į 
policijos lazdas. Trečiadienį ke-J 
lis kartus policija, išstūmusi np- 
lukiečių šeimas iš užimamų lai
tų, vėliau nepajėgė sustabdyti, 
molukiečių. Lazdomis, akmen

Kitos bor
! 1 alios įmesiu Kareivinėm 

smūgiai: karinės medžiaga sand3**' 
srityje sutrauk-, Kliuvo ir gyventojams, 

nusiėmus kareiviniu sritvs

LENKIJOJ OPOZICIJA
ŽYMIAI SUMAŽĖJO

VARŠUVA Lenkija.— 
metu buvo gana smarki 
cija dabartinei vyriausybei, 
paskutiniu melu visi jaučia, 
ta opozicija gerokai suma--<

16 IZRAELIO LĖKTUVU GRIOVĖ 
BALBEKĄ, TAIBĘ, T^LIA

IZRAELITAI NAIKINA ‘‘ŠVENTOJO KARO’' CJEXTRI S> 
KAREIVINES, GINKLŲ SANDeLILS, MfESTEULS

BEIRUTAS, Libanas. — še- ’ 
Į šiolika galingų Izraelio bombo-
< nešiu, iš anksto gerai patikrinę j 
i taikinius, trečiadienį boml>arda- ' 
j vo pačius svarbiausius sijitu • 
1 centrus Rvtu Libane, i 
5 Smarkiausi Izraelio 
’ eko Balbeko
į tiems šijitams, kurie patys pri- į 
j pažino išsprogdinę Izraelio ka- I 
•’ riuomenės štabą Tyres srityje.
Šijitai sunkvežimiu iš Balbeko į 

į atvažiavo į pietų Libaną, įvažia- ’ 
j vo į Tyrės sritį. Šijitai buvo pa-
< siryžę mirti. Jie mokėjo priva- , 
žinoti prie izraelitu kariuome-1 . v ‘ I• nės stabą Tvrės srityje. Žuvo 

i daugiau karininku, negu eiliniu I
Izraelio karių.

Izraelio kariuomenės vaaovy-' - vyiiausxbe buxo
be buvo informuota apie maho-I I*0'

•metonus šijitus, atvykusius kirs- ' uepak
-ti pagrindinį smūgį amerikie J vyr^u^y^el- Užsieniečiam: 
j čiams. šijitai išsprogdino Beiru- 
j to aerodromo srityje buvusį ma-!
i rinų štabą, užmušdami 241 nia- 
’rmą,• i ■ -

Izraelis veda biznį su Iranu. 
Izraelis perka Irano naftą ir ' 

’ parduoda Iranui maistą. Izraeli-

kad vyriausybe galėtų sair.'š 
bent nuošimčius už padary- 
skolas. Jis žino, kad tas

žudė
jūišaiJŠ _ ^ ... , _ 
liaudavo Vo'h\ui.^fc: paskutinius 
ti^j^tuš'PiaztpaŠėiįej'ai.'  išžųd ė 
ikF.tįSsfančio^ūkmiiikrĮl/ - ' 1 
j;-. :...:. i. . ■ : . . . .... •:

tn a _ ’'■n e
Prez. Reaganas pakvietė Itn. Goodmaną 

Jesse Jacksona i Baltuosius Rūmus
DIENA PASITAIKĖ GRAŽI. VISI ROŽIŲ SODE
PASIKALBĖJO, O JACfcONAS PAPOLITIKAVO

WASHINGTON, D.C.— Prė-jis ryžosi vykti į Siriją ir pra- 
zidentas Reaganas pakvietė į syti prez. Hafez Asadą, kad pa
baltuosius Rūmus ryte į Wash- leistų nelaisvėje laikomą lakūną.

Jacksonas pastebi-jo. kad ke-

7£ TURKŲ KONSULO “
■ -r.- žudikas Kaltas
f.LOS. ANGELES, Calif-K pra-t

e^tredia^em&ivafere-Kabfor- ‘ingtosą atskridusi marinų avia-
nijoš prisiekusiųjų teismas pri- cijos Itn. Robert Goodmaną ir lionė į Siriją jam kainavusi virš
pažino kaltu, armėnu Hamlip Chicagos politiką Jesse Jackso- 
Sasunianą, prieš du metu.niršo- (nė- I Baltuosius Rūmus prisi- 
vusj Ttrtkijbs konsulą Los -An- rinko didelis skaičius žmonių, 
gėlės' mieste.

Bausmė dar nepaskirta, bet 
yra -pagrindo manyti, kad jam 
gali būti paskirta'mirties baus
mė, nes turkų konsulas, 54 me
tu amžiaus. Kemal Arkan buvo 
nužudytas visai prie jo paties na
mų. Jis buvo nušautus revolve
riu. jam buvo suvaryta 14 revol
verio kulkų.

šiame pasikėsinime dalyvavo 
dar vienas teroristas, bet jam Įaj priimti.

I — Negi aS pyksiu už greitą 
lakūno išlaisvinimą? — pasakė 

‘ prezidentas atvykusiam naujam 
i demokratų politikui, norinčiam 
Įgauti Demokratu partijos nomi
naciją. — Aš buvau nepatenkin
tas kad privatūs žmones kišasi 

j į valstybės reikalus. Aš buvau 
nuomonės, kad Jacksonas netu
rėjo važiuoti į Siriją, bet dabai 
negi aš pyksiu už greitą lakūno 
Goodmano išlaisvinimą...

Prezidentas pirmiausia pasvei- 
patį lakūną, jo žmoną, jo 
5ei motiną, o vėliau pasvei- 
ir kitus atvykusius lakūno 

palydovus. Gražiai buvo pasvei
kintas Jesse Jackson, kuris as
meniškai ryžosi padėti nelaisvėn 
pateiufiam kariui. Prezidentas 

I žinąl, kad ši kelionė/jam bran- j 
giai kainavo.

Baigus prezidentui svei 
mus, Jesse Jacksonas tuoj 
ėjo prie mikrofoną ir pra 

įpasakoti, kuriais sumeti

Į tai prezidentas pakvietė visus į 
Rožių Sodą, kad prezidentas ga
lėtų visus pasveikinti ir pasi
džiaugti lakūno sugrįžimu.

Prez. Reaganas buvo pakvie
tęs i Baltuosius Rūmus lakūna 
R. Goodmaną ir politiką J. Jack- 
soną, kad visi trys galėtų pasi
kalbėti, bet kai ten susirinko 

' toks didelis skaičius žmonių, 
prezidentas nutarė visus bend-

§15,000.
Jesse Jacksonas buvo pradė

jęs pasakoti apie savo viltis 
gauti Demokratų partijos nomi
naciją ir laimėti prezidento rin
kimus, bet jis pabrėžė, kad tai 
ne toks lengvas dalykas ir kad 
jam reikės daug pinigų rinki
minei kampanijai.

Pasibaigus sveikinimams, Jes
se Jacksonas nuvyko į Washing
tone esančią baptistų bažnyčią 
ir susirinkusiems priminė, kad 
visi turtingesnieji privalo tūks
tantine dolerių prisidėti prie jo 
rinkiminės kampanijos. Kas ne
galės duoti tūkstantinės, tai tu
rės pasižadėti duoti jam po šim
tinę ar bent padirbėti jo rin
kiminėje kampanijoje.

- Kai Valensa laimėjo N 
Taikos premiją, jis gavo 

tai manė, kad š.jitai nelies izrae-, bią suma phrign Aukso 3 
.litų, ypač'po to,- kai Izraclic ; jis.asmeniškai nuvežė i o 
: aviacija- bonibardavo Irako re ■ chavą ir paaukojo Jucdl 
! aktorių dirbtuves, ir-viską iŠgrio Dievo Motiną?, įa jis 
vė-p Bet paaiškėjo, kad šij i tams Į su pinigais, tai nepaskelbtu, 

sija trečiadieni suėmė penkis buyd-jswiky-la".pųil-ti ir Izraelio' 
suaugusias piemenis, kurie irak- kariuomenės štabą ir jį iškelti j 
fimis grobdavo žmoneš, o dieno- į padanges. Izraelio kariname-1 galima tartis su Sirijos pr.; 
mis saugodavo galvijus Sardini- nės vado vylu- aptarė reikalą, h ; dentu Asadu. nes rusa 
jos kalnuose. . ■ ■ ’ j iš anksto Įspėjo šijitus, kad už rizikuoti .naujo kafty

n , . . ’• Tvrės štabo išsprogdinimą jiems *’ ----- —n ė APolicija nustatė, kad. visi pen- , ' . e .j «. .. ...
1 • j 1 r. v- v 1 - nedovanos.,ki dalvvavo Italijos brangenybių „ ,, , ,
pirklio žmonos ir jos sunaus pa- J
grobime. Lapkričio mėnesį šie 
piemenys pagrobė Ana Bulgari 
Calisoni ir jos 17 metų sūnų 
Giorgio Calisoni. Jie reikalavo 
pustrečio milijono dolerių su
mos už žmonos ir vaiko grąži
nimą.

m o mokykla. Ten buvo 50 įvai- ’
raus .dydžio automobilių, pra-. toks rimtas, kad net palei; 
dedant keleiviniais ir baigiant ■ stotys gavo pranešimus apie 
sunkvežimiais. Mirti pas!ryžu-l sidariusj paroju
sius šoferius apmokydavo varto- Į 
ti tokį automobili, koks jam bus —

. reikalingas. Vieni mirti
I žusieji gyveno su savo žmono
mis. kurios žinojo, kad jų vyrai

Kitiems buvo
meilužėmis, 

mirtinin- i ges
— Paul Tboyer. krašto an? 

sekretoraes pavad
1 pasitraukė iš pareigu.

lūs.

Irvs lakūnai, tan
Kain “Asian Outlook” praneka. H 

T.riai Sun CiCTcun, Fan Jenjen ir



"MW*

Naudingi patarimai ir, įdomūs dalykai

mokyk mane!” Pirklys apsakė.

Niagaros krioklys

.. ... ... tiUii

R’|■ :

virti ar kepti, per žiemą laikyti 
arba rūsyje, arba kamaroje, it 
batvinius. Pavasaryje anksti sė
ti, bet retai. Pilypas, gavęs ru-

siliepe.
"Puikias likusias įdiekite dar- Į vemis (buibėmis), dar kitur du- 

že; kad patys negalėsime valgy- lėmis. ■ -

Tais pačiais metais rudeniop 
utvažiavo iš Liejiojos vienas as
muo linų pirkti. Tam Brazdaus- 
kis tarė:

"Pirkau keiks ropes, bet neži-

Kaip Žemaitijoj pirmąsyk atsirado bulves
Tai buvo 1806 m. Teiš'u apskrity] jes žolė^ lapai.-- ir laiškais.

Pilypas Brą_.„iUskas, Salantų I
parapijos, Narsėnų kaimo, pasi-i 
turis ūkininkas (Telšių aps, I 
ISbti m. pavasari iš Klaipėdos!
parvažiavęs tarė savo šeimynai: Į

“Štai pirkau Klaipėdoje sep- nau, kaip su jomis apsieiti. Pa
tyli ias roputes. Sakoma, esant
jas iš Amerikos parvežtas, labai jogei vėlai rudenį reikia jas rau- 
naudingas ir skalnas. Mergaite, j ti; norint valgyti — reikia jas 
lėkštę ėmusi sugiaižyk vieną —-j 
paragausime ir suprasime, ai' tai 
tiesa”.

Mergaitė tuojau sugraižė vie
ną žalią bulvę. Pilypas ir visa i denyje iš penkių bulvių trisde- 
šeimyna, su druska apsūdinda- Į gimt- iris, keletą išvirino ir visi 
mi. kando, bet praryti negalėjo, ragavo, atlikusias sėklai palaikė. 
Pilypas liepė duoti kiaulei; ta O jOgei bulvės yra apvalios, 
beregint sučiaupiojo. Pilypas ūt- kaip ropėss dėlto ir praminė ro

putėmis. Kitur jas vadina bul-

ii, bent kiaules pažersime!”
Mergaitė tuoęau pas namą n 

sudiegė. Išdygti stebėjosi nau- krašte.

Taip tad neseniai tas žemės 
vaisius Įveistas paliko Žemaičių 
Valančius

Yfa vienas labai, maistingas' puodelyje, vandens,.Nusunkti ir 
augalas, kurį, .galima; visus'mę- .-irdetioĮ indą, 
rus auginti savo virtuvėje, bę 
saulės, be .Šviesos; be ypatingos ; tinkliniu dangteliu, 
žemės :m;kpkių prašmatnių-įrėų 
girnų. —^ daigai, 
lengvai augą, pupų 
sėklų ‘.’Ligai darosi , vis labiau 
ĮK-puliaiūs. ypač maišant juos Į 
Saločius ? .arba gaminant valgi 
ę£-ientąliŠkų metodu. Daugelis 
pšjduętųyių tokius daigus par- 
(luodirkartu su kitomis daržovė-

.? o . Apdengti merlium arba

giiiiai langai (storm windbtvs) 
yra viena iš didžiausių padėjėjų; 
šilumai sulaikyti, šilumai kam
bariuose nakties metu. išlaikyti, 
reikia nuleisti visas južįsĮlaidas. j 
Dienos meni, kai šviečia; saulė.x w' i 
reikia pakelu užuolaidas.. kad 
jos spinduliai įeitų į bųtb/kam- 
barius. ;

L dėžutė persikų konservų.
NUo Viliau likusį kumpį su.• 

inalfc ir sumaišyti su šviežiais’ 
džiųvc^ęliais,.išplaktu kiaušiniu, į

..V * • ' , " „a. Y

pagal sko-

1 lauro lapelis,
3 Puodukai vąįMtemį,
1 didėlė mbrkįįlšupįaųstyta),

■2 laikai įalięrd_;įsu^lifc8tytųj,
1 vidutinio diiroirp.Įsvdgmias tarė mergelė- 

(susmulkytųf,į>-k-- gręžusi.
X vidutinio dylĖt^o ■pa^Jdoj’ai, į —Sakyk, sakyk!

ir, atsisukęs į mergikšte, tarė:
— Na, duktė, o tu ko norėsi 

iš manęs?
— Mama, o ko aš norėsiu? — | išsipildys?

į motiną ats:
gręžusi.

1 ■ .žuiiffuykšriš

. . J-j Pakratyti i.ndą, kad. sėklos 
Tie maži,, išsiskirstytų Į šonus. Pripilti 
r kitokių! bškrūifemai vandėris, kaid jos 

būtų ditginėjė.' vbef- nemirktų 
vandenyje.

ė Perplauti sėklas" du''kartu 
per dieną. Jų.nereikią, išimti iš 
indo —vandenį galima Nupilti, 
pro marlių ar. dangtelį- '

S Laikyti indą “tamsioje vie
toje.

• Geriausiu Argentinos vilnų 
: “kosti umeriu” yra Dėdė Samas.
į metus jų Įvežama už 250.000.;

s JOO dolerių.

, b Manoma jog Amei'ikos far-į 
mose išmėtyta liek geležies, kad 

i.iš jos.galima būt pastatyu l56.
000 tankų.-' ’
į. . ' ~

j • Kai kurie paukščiai deda 
J kiaušinius ant uolos arba akme- 

dten^t^Mungo pupelių daigai,.; nų. Tie kiaušiniai yra ne apvali, 
pav^ tinkami valgyti, kai šie- bet lygūs dviejose pusėse, 
kia 5-3 centimetrų ilgio, alfalfa ipsaugo juos nuo nukritimo 
— 5 cm.

Kai daigai išaugo norimo dy-f.

^Įseivd)

14 puoduko ryžj^ayižjįįariibal- 
vių susmulkj^į),-;'.

1 a. šaukštu^rdiūs^įbs; ’
‘■S' ’afsaukstukd^pHU,?-'
2 arba 3 šaukšta.Ejautienos bul

jono- . o' ■. Į
. '■ ’ • -'' 1

Apkepinti jautieną keptuvėje. Į 
Sudėt lauro lapelį į vandenį, už-1

■r Kas .mėgsta pats-užsiauginti, 
tai tam nereikia net "žalio nykš- 
ae”. kadi gautų tų malonaus sko
nių. ir didelio maistingumo dai
gų. Dygstančiose sėklose svar
biųjų maistingumo dalių atsiran
da nei 60 kartų daugiau negu 
nedygstančiose. Pusė puodelio! džio, perkelti indą į dienos švie J 
sėklų, daigu turi tiek vitamino |.xą. vienai dienai, kad pasidary- 

kiek šeši puodukai apelsinų , tų žali;
sunkos!. . I Daigiu išsilaiko, šaldytuve, plas,

Da;ginimui reikia indo pieno 
kvortos dydžio, pridengto su 
rnėrlium ar tinkliniu, dangteliu.
Sėklas galima/ gauti pirkti na
tūralaus, maisto krautuvėse. Pi
giausia būtų jas pirkti didesniais 
kiekiais.

Štai paprastos daiginimo tai-

a

las

(k^hseiy^) r— apįe.’ž puoduko.. 
Mėsą kepti vidutinėje tempera-1'l 
tūtoje apie 45 minų formą išvers - 
it j indą tinkamą stalui ir ke-1 
pimui (ovennroof), vidurį ai I je j ^anggįu ;r vjrti iki 'van- 
.,ėt. pfrsiuį patept. Sv,^u,iduo u.virs Sumažmti ugllį jr- 

patepi. Irusiu sirupu;Jde- vjrti nM 2Q 3Q mimči Su.
U i krušni ir^d kepti ap« 20 a.ti 
mm., kol mesa paruduos ir per-Į . . 'U . .. f
sikai gerai sušils. Iš kumpio ir) 
persiku patiekalas tinka su bul- i 
vėm. žirniukais, žaliom daržo-: 
vėm ir paskrudinta duena.

tikimame uždarytame matelyje 
nuo 4 iki 6 dienų.
. Daigų keletą žiupsnių dėl 
vairumo ir maistingumo galima 

: 'maišyti i Įprastinius salotus ar-

padažo.
• Trumpa pasakaitė: “Viską? 

išeina per langus”. Jeigu mes 
turime galvoje apie pinigus — 
taip, šiluma, kurią mes islei- 

■:žiaipe pro šalį, maždaug apie
• ^4 puodelio sėklų gerai nu-135*4 žiemoj. Daugiausia šilumos

plauti, Sudaigintos jos duos 1-2* išeina per langus arba per šone 
puodelių daigų. esančius 1 plyšius. Ką tuo nt-

• Pamirkyti sėklas per naktį žvilgiu patartina daryti? Atsar-

, Naudoti sėklas. Kurios ne
buvo chemiškai pertvarkytos.

• Išrinku sugedusias sėklas.

GREITA DARŽOVIŲ SRIUBA 
susidaužymo. . •

. , ! Is sv. sumaltos jautienos,
• Gaminant įvairius palieka- Į

Į lūs gerbusia 'vartoti šviežius Į --------—----------
[ duonos džiūvėsėlius, .nes pirk-| 
ahiai kartais turi, nemalonų kva- Į 
pą. Džiūvėsėlius galima Ieng-Į 
.m i pasigaminti namuose: atlie
kamos duonos riekes reikia pa
džiovinti krosnyje, sumalti ma
lamą a.-ba elektrine mašinėle: 
suvyniojus į skarelę sutrinti ko- ;

: Rlu atba didesnius gabalus su- 
; aukuoti arba galima trinti ir per 
■ sieteli. . .

• Senovės egiptieč-i-ū. japonai 
ir kinai naudojo medines pagal
ve.-. o biblinių laiku Jokūbas čįĖė 
tavo galvą ant akmens, jpfėriau-

dangčiu ir virti apie 20 minučių 
iki daržovės ir ryžiai bus minkš
ti. Tas mišinys suteiks jums 4{ 
puodukus sriubos. Norint gali
ma ši receptą padidnti tiek kar- 

i tu. kiek yra norima.
Magdr.lenA Sulaic .*i-:

•OMc cmiomSo motop cwė om

EXPRESSWAY DHMW6
fe...

— Tamsta kas esi ir ko nori?
— Aš esmi Naujųjų Metų pa- 

temperatūros džiovintuve Da- siuntinys, — atsakė iš lauko ne- 
bar rietoj plur.k>r.ų į pagalves 
leda poKd-teįio bei kitokią me-

:ų didžiąsias plunksnas-. To. pa- 
į kalvės reikalauja kasdieninės 
priežiūros: sukelti sugulėtas 
dunksnos iki pilno pagalvės dy
džio, kampus Įlenkiant i vidu j lango, paklausė 
Jei pagalvės tampa drėgnos, 
džiovinti jas saulėje ,irba mažos

• K ki: Ut>’,VCi 1‘4’T’iSl 
[»ainrtą rūgščio?- gne irės 
patarianti dėti i š.«»dytnvą 
nu Į virsti Tokiu būdu laikoma 
gpetinė išlaiko nesitįcdus visą 
savaitę ilgiau, uos pro dangtį 
neįeina eras.

( -——r-->-------- - — c
‘tų, žiūrėk, bene turėjo mūsų 

!< karvutė! •
— Tu ką, ar apsvaigai, — ta

rė senis Bieda, — juk trys die
nos dar tepraėjo, kai užtrūko, 
o tu nori, kad tau tuojau ir tji- 

i rėtų, visai nepritvinkus...
1 Biedienė kažin ką sum urme 
{ jo ant vyro, o senis Bieda pagal- 
1 vojo apie kadmius ir, galvą pa- 
1 kėlęs, visas trobos kerčias nužiū

rėjo, galvodamas, ar jie nėra kur 
nors ant sienos .pakabintu

— Mama, mama, ką aš sap- 
Inavau! — tarė Juozukas, nuo 
J suolo atsikeldamas. — Vienas 
i jaunikaitis, kuris save vadino 
] Naujais Metais, man pažadėjo 

dovanoti lietuvišką knygelę!
— Ak, ak, šiandieną Nauji 

Metai! — visi atsiminė, ir kiek
vienas pradėjo pasakoti savo 
nakties sapną.

Lauke pakilo vėjas, kuris 
švilpė, ūžė ir sniegus pustė,

Bieda, atsigulęs ant pečiaus, 
galvojo, kaip gerai būtų turėti 
Šiltus kailinius, o Biedienė vėl 
galvojo, kaip gerai būtų, kad jų 
karvutė tuojau atsivestų gražų 
ir didelį veršiuką, kurį pardavus 
galėtų vaikučiams duonelės nu
pirkti, o ir pienelio visiems bū
tų. Juozukas pas pečių ant suolo 
atsigulęs vėl galvojo, kaip rei
kėtų įsigyti lietuvišką “Elemen
torių” ir išmokti lietuviškai 
skaityti, o paskui turėti daug lie
tuviškų knygelių...

Ir kažin, ar anų troškimai

■vien kumš
čiojo motina savo dukterį.

— Aš, ponuti, norėčiau, — ta
rė rimtai mergelė, — kad mano 
tėtė su mama degtinės negertų 
ir pasigėrę nesimuštų, o mūsų 
mažų vaikelių iš namelių kad ‘ 
negainiotų.

— Ak, tu padla, kad tu tatai 
kalbi, — užsipuolė vaikyti mo
tina savo dukterį. — Prašytum 
tu Naujųjų Metų, kad tau at
siųstų jauną, grąžų, turtingą 
'oėžriėii. j

Duok, Dieve! Linkime Nau
jaisiais-Metais.

1901 '.
(Iš Europos Lietuvio)

T77 i

Vaikščiojantis su. misijom 
Brighton Parke sutiko vieną 
vyrą ir prašo aukų:

— Jei duosi pusę dolerio ge-. 
ram tikslui, tai tu ir tavo žmona 
greičiau pateks į dangų.

— Te tau 75 centai, -befc ne- 
( siųsk mano žmonos su manim,

— tarė pasiuntinys 
■.r, atsisukęs i mažą Juozuką, 
, riitdos sūnų, kuris pas pečių ant j 
suolo susirietęs gulėjo, paklau-į 
sė: — O tu, Juozuk, ko norėtum 
,š Naujųjų Metų? :
— Aš, aš, — tarė Juozukas 

švepluodamas, — norėčiau gauti la;škų. nes... esu vedęs, 
naują lietuvišką “Elementorių” 
,r išmokti skaityti, paskui “šal
tinėlį” su vario sagčiukais ir 
spindinčiais apdarais, o toliau 
norėčiau turėti daug... daug...

} lietuviškų knygelių. ..
: — Ke, ke, ke, — tarė pasiun-

KRAUTUVĖJE

— Kuom galėčiau patarnauti? 
Gal norėtumėt kaulinio peiliuko 
laiškų atidarymui?

— Ne, ačiū... Pats neatidarau

NAUJIEJI METAI

ir ko

šo suplėšytų uodegų, bei spar* naĮro.'

Nuo 1914 metų

tarė Biedi
indą

i

užgie- 
užsili- 
troba

š smulkiujd žąsjes plūiiksnų. gi 
lorintieji.kureti. kkMfesnę įmai

UJMPIO SU PERSU 
PARUOŠIMAS

pažįs ta maris. — Einu per žmo
nes skelbdamas Naujus Metus ir 
dausinėdamas, ko kas iš Nau
jųjų Melų neri. Tamsta iš tna-

•h reikėtų Naujųjų Metų pra- Į11 
šyti? t •_ ' f -;

Senis atsiminė, kad jis su sa-- koks tu, mat, gudra-.

ędrio thol’enos 
šviežių djiūve 

iualiiinis,
Ark uoto svt>e

P cbny. rM

Buvo švies: mėnesiena žiemos ir nuo pečiaus nusirito, 
naktį. Speigas visur ir viską ba-; — Ta. .. — galvoja, — 
dė, kaip adatomis. Įsilindęs Į 
medžius, rąstus ir trobesius, 
šaudė, kaip iš šaudyklių, žemė 
buvo apdengta maža varsva vo pačia teturi vienus kailinius, 
sniego, kuris einant po kojomis ir jau antrus metus su pačią pa- 
cirskėjo, tarsi muzika griežė.! sikeisdami, eina vienais kaili- 
Pamiškėj. netoli vieškelio. riog-Įniais Į bažnyčią, 
sojo pajuodavusi ir nudriskusi 
trobelė, kurioje šaltas taip, ir 
vaikščiojo; tarsi- bulius po ga
nyklas karvių ieškodamas. Tos 

:gyventojas.- Juozapas 
Bįbda. šų seniai jiitį
n^eguju i^IinkŠBBfd*; sapnus sap-

Įšmušė naktinė ‘dvyliktą, ir 
kažin kas į langą subrazdino. 
Atsibudo iš miego jaunesnioji 
Biedos duktė ir, priėjusi prie

— Ponuti! — tarė genis, Bie- 
li, dovanok man antrus kai
linius į bažnyčią -eiti, d senuo
lius tai paėiulė sau pefšidirbs.

Pasiuntinys prasijuokė ir pa'- 
klausė: >'?

galvis!

— Kakarrrriko o o!_
Jojo gaidys, ant kamino 
pęs, kad net visa Biedos 
nuskambėjo.

.. — Ak! — kniosterėjo.. — Ak. — kniosterėjo senis 
Bieda iš miego ir, persižegnojęs, 
nusispjovė Paskui apsižiūrėjo 
aplinkui įr pamatė, kad šalia 

. 1 Suii jo moteris, pas pečių guli jo 
o tavo .pati ka. rijiką-j vaikai, visokiais skarmalais už

sidengę, o gaidys, ant kamino 
atsistojęs, užtraukė antrą “ka- 

[.karrrriko!”, nuo kurio atsibudo 
jš miego Biedienė ir, dunksuo- 
’daina vyrui į pašonę, tarė:

tsuja iš Naujųjų Sfetų?-
Ona, Ona, lipk nuo pečiaus 

ii sakyk, ko nori iš Naujųjų Me
lų, tarė senis Bieda.

Biedienė taip pat nusirito nuo 
pečiaus ir pasturgalį kasydama, 
galvojo, ko čia reikėtų prasyti 
iš Naujų Metų, ir atsiminė, kad 
jos karvutė neseniai užtrūko ir 
f?g:l (ikrą apskaičiavimų reikė
jų kukli, ligi turės, tris mėne-

Cbanęv th< oil and 
litera every3,000 te 
8,000 mile* to avoid 
wasting gaaolina.

FEDERAL SAV- 
U upyrBo ir 
ktlihi twos 

Dėto lamp



ion

Riverview Parkas (aliejus)

Lišmoleeji>'d<ūgian kaip AŠTUONIS. JSLUONŪS doleriu

■Endowment

"VISUS.

Mikas Šileikis

ja 9

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

Z. RaukSo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. MataseviSautfry 
Meflaua rtraipmiai bei įtudijas, ffinstruotoc nuotranhnmfa Į 
M. K. čturikmia M. šileHo, V. K&iubos, A. Rūkttdėa ir A, Varw

rainiai di 
logą tari 
riausybė

SUSIVIENI JlMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, aidžiausia ir '' turtingiausia lietuviu fratemalinė 
organizacija,' lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus,

SLA —r^tljeka kultūrinius darbus, gelbsti ir Vi tiems, kurie tuos

..■& l.MenąĄ; -gimęs savo, tautoj^, 

.sprendžia savo tautos kultūri
nes veįtybes. .q kartu . vertinąsias 

Ivisi'taųia'-T. '?'. il-'S.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

1 W. 69tk St, Chiwso, HL 60629 ♦ TeL 925-2737

Snsiyiesytme apsidrausti'Hn $10,000.
apdraudžj^.^~T4ūpamą3a -apdrauda .— ■Endowment 
iBSuWSBerShfi’L'ypač naudinga jaunimui;- siekiančiam 

gyvenimo pradžiai-
tįŽia- terminuota apdrauda: už 
lipą temoka tik $3.00 metams.'
Ifuv'u kolonijose.

jt. tiesiai-į SLA Centrą:*> *■ • * - s _■> - > . j. . •_»' •
ji^ANCE OF. AMERICA

^Y^lCOOl-

SLA EKSKURSIJA
KARIBŲ-JUROJE

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje 1984 metais balandžio —- 
April 29 d., rangia ^7 (septynių) 
dienų ekskursiją 7 Karibų jūros 
salose. ...

Ekskursija išplauks iš .Miami, 
Floridos,. norvegų, laivu, “Sky
ward". Lankysitės Meksikos 
Yucatan e Cancum ir Conznmel 
salose. Aplankysite gilios seno
vės Maya- ir taip-pat tropini re- 
zortą'Key West;

Kelionė -ištisą savaitg^bus te
kia turtinga'. geriausių, maistu,

lįhvktųalios ini
Įell ir pastebi: lė, turi. būti^ęstė^^į-Yė^ 
dead visuomenė nvnfios- ries liriekviaia meno fer.

1 984 m. Š. Pabaltiečiy ir 
Lietuvių Slidinėįirtio 

pirmenybės
1984 m. Š. A. Pabalti.eeių ir 

Lietuvių Slidinėjmo prmenybės 
Įvyks 1984 m. vasaro '4 ir 5 d., 
Devils Elbow Ski Resort, Betha
ny, Ont. (apie 60 mylių i šiau
rės rytus nuo Toronto). Varžy-

Lietuviu pirmenybės bus iš 
vestos iš pabaltieėrų varžybų pa
sekmių .

Dalyvių registracija atliekama 
iki 1984 m sausio 26 cL šiuo ad- 
-esti: Mr. Arvu OHtng, 31 Jelli- 
coe Avė., Toronto, Ont. M8W 
1W2. Tel. (416) 255-0783.

Lietuvių slkiiiiėtojų dalyvavi
mą koordinuoja ir lietnvių pir
menybių išvedimu rūpinasi ŠA- 
LFASS-gos Slidinėjime komitė- 
tas. vadovaujamas Mečio Empa- 
kei'io, 6 Robin Hood Rd., Isling
ton, Ont. MFA 2W7. Tel (416) 
231-1487.

tvtnu.
w-

dama.
tikras meno kūrinys negali būt’ 
klaidinantis, nes kito kriterijaus 
mes nežinome. Kas smelkia es
tetini kūrini, — smerkia ir save.

n ėjimo klubas “Kalev”.
Alpinistinės varžybos vyks 

vasario 4 idl, šeštadieni, nuo 11 
AM. Registracija nuo 9:3£) iki 
10:30 AM. . .

Kaihtios nuo *1.175 iki $1.275
I taš kainas ieina ir susisiekimas * w
lėktuvu iš bet kurie miesto.Smulkios informacijos praneš

ta visiems ųiorto klubams ir kai 
kuriems pavieniams slidinėto- 
jams. Suinteresuotiems pavie
niams slidinėtojams patartina 
kreiptis i bet kurį sporto klubą, 
ar. tiesioginiai i A. Oiling arba 
M. Empakerį. • '•<

JAV-se gyveną slidinėtojai 
dar gali kreiptis į ŠALFAŠS Sli
dinėjimo k-to vicepirm. Vytenį 
Čiurlionj. 19755 Upper Terrace, 
Euclid. OH 44117. Tel. (216) 
481-1525.

Atrado aišku, kad visuomenė 
menui nedaug tegali padėti. Vi
suomene menininką gali ūktai 
paveikti tiesiogiai ir netiesiogiai. 
Valstybė taip pat nesisiūlo me
nininkams padėti. Demokratinė
je santvarkoje valstybė nesiki
ša į menininkų reikalus todėl 
kad būtų galima išvengti tam 
tikros žalos pačiam menui. Kaip 
pavyzdį galima nurodyti Hitie- 
? io režimą, kuris sunaikino vo
kiečių ęką>resionizmą. arba So
vietų Sąjungą, kur menininkas 
pirmoa vietoj turi turėti galvoje 
politine įiropagandą. ir partijos 
toleruojamą "‘'socialistinį realiz
mą’’, nes jis.neturi kito pasirin
kimo laisvai kurti.

Gyvenimas ir m«»na< Labiau 
aplikuotas dalykai, mgu mes 
1 me įsivaizduoti. Ieškant pa. 
astesnio būdo meno klau-i-

Kūrinys be reikšmin
go-; formos be visūme^, be este
tinių emocijų. pilnumo lieka 
tiktai medžiaga ir turinys.be me
ilinės vertybės. Masė nekuria ir 
mažai tesirūpina, apie tai, kas 
Vadovauja ineno kultūrai. Masė 
tiktai lengvapėdiškai priima ar- 
ba atmeta. ,

Menas neparduodamas rinkoje 

^j'Mendiinkas yra< ^kultivuotos 
Mšūomenės narys. Kultivuotas 
žiogus Ufti kultivuoti kitus, sa
ko Clive Bell.-Kultūra yra veik
li liga, kuri turi savo.neigiamų 
ir teigianitĮ' pusių; bet potencia
lus gėris irria Viršų, šviesūs tė- 
-vąi šviečiąšavo vaikus, saugo sa
ko garbę, Bęt yra tūkstančiai 
nelaimingų žmonių, kasdien mo- 

‘komų “mylėti groži ir gėri, lieka 
riėjšmpkyįąiš..,.' ,,

Knygos autorius pabrėžia, kad 
kultivuotai visuomenės-dklis ne
lengvai atsižada' ’ savo tradicijų. 
;-kurias gerbti mokė jų tėvai. Di
duomenė patogiai'isikuriisi ir tui. 
rėdama valdymo galią, meną pa- 
naudoja savi--gai-bes liaiidai, bet 

5rie ;iš meilės męnrii. ' Kultivuoti 
fc&menyš' t kito/ savo
S^nkifferifp/^biįkėijointš, -/TcŠis 
Swvpi-Lhfdvik&Š j XtV,' '"kuris ■ W-

pramogom, muzika, šokiais, me
nu, taip kad spalvingi prisimini
mai jūsų mintys niekad neiš
blės.

SLA ekskursi os reikalais, už
sakant vietas laive jau <t<- 
bai prašoma susisiekti — kreip
tis į American Travel Service 
Bureau, 9727 South Western 
Averiue, Chicago, Ill 60643. Tel. 
(312) 238-9787.

Visi yta kvieč.’ami dalyvauti 
šioje Susivienijimo eksktirsijo-

r.t: nelega- 
ė:u -treika

už- 
streikuoti. 

< ne! Mūri 
■reiką; jis 
ivintų dia- 
:ėju ir w-

Alpinistinių varžj’bų progra
moje bus Slalomas ir Didysis Sla
lomas, šiose klasėse: a) . Berniu
kų (žemiau 13 m.), b) jaunių 
(13-16 m. imtinai), c), Vyrų Eli
te (17-44 m. imt.), d) Vyrų Seri- 
joru (virš 44-*nū.), ,'e) Moterų 

j (virš 12 m.) ir f)'Mergaičių (žė- 
1 miau 13 m.). '■ , 'i

. Cross-ccuntiy. varžybos, vyks 
vasario 5 d., sekmadienį, nuo 
10:30 AM. Registracija nuo,9:00 
iki 10:00 AM. :• > š : L”1- ' Į

Cross-countiy varžybų pr'ogra- 
ma: a) Vyrams Elite (17-44 m. 
imtinai) —„1.0,-km., bj Vyrams 
Senjorams (virs .44 m.) — 10 
km., c) Jauniams (13-16 m.) — 
5 km;, d) Berniukams ' (žemiau

j 13 m.) — 2%>km2.' e)
: Elite (17-34 "trij —- 5 ;kųj:, f) 

Moterims Serijorėms . (virs 34

nKHJVHKASlS PAMART3, Henrlto Took 
pomhl Rantyta stadija apie Rytprtrina, resdaatk 
Labgveoa ajakriBq duomenimis. Apraiymal |dua* 
DetaeM. DaMayt ttaatrnotae a 

I tu pe^adJnima^%tr ]
tanAnfoja Ši puaL ksyaoje

> KĄ CAUW9 I.IW1 
■atetead k atetva apie aame

fc-M, fajyfnfe if aąajojlhLO s”x X.j..hse. M

į GIFT P.VRCEUS TO LITHUANIA | 
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. | 

2608 West 69th SL,' Chicago, HL 60629 * TeL 925-2787 f

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių. E 

i Maistas iš Europos sandėlių. =
? MARU A NOREIKIENfi I

(13-16 m.) — j-ĮnriuĮrir 
nesnėms (žemiau 13'. nt)y-4-<2%;. į 
km. ’ ■

Amžiaus klaįiOkrięija;4-^ą^įl-:: 
1983 m. giuodžm-31 ,'d:’Dalyvavi--;: 
mas yra atvirasjvisžčms,; pabaLįl 

tieciams slidinėto jams. K/;. T, ’ -:

u emocijų pasaulis. Ieškodami 
< ik rečių išvadų, brendame dai

■ hu į mero paslaptis. Menas 
c; nėm griežtas mukdas, bet en:o 
\ ų ir įausiro dalykas, net nėra 

religinė dogma, ortodoksija, ku- 
s turi būti toks, bet ne kitoks. 
Anglų meno kritikas ir teore

tikas Clive Bell srvo knygoje 
‘Art"ęsako. kad "Alenas, mūsų 
išmanymu, esmėje yra rimtas, 
aktualus ir nepriklausomas. Me
no klausimas pats beldžiasi į du
ris ir mes norime paklausti: Kkas 
iš to išeis?’ Tai yra bendras 
klauyimas. kuris, kaip žinome, 
sr vaime pasidalina į dvi preci
ziškas diskusijų temas: 'Ka vi
suomenė darys su menu?' Ir ką 
me nas darvs su visuomene'?"

jam duoda laisvę”.
Kai menininkas yra laisvas, 

valstybes ir visuomenės nevar
žomas ir iš niekur nieko nerei
kalauja, geriau jam, geriau ir vi
suomenei. Menininkas, -kuris 
siekia populiarumo, bijo visuo
menės. jai pataikauja, — žudo 
save ir meną. Menininkai patys, 
privalo save išlaisvinti. Priešin. 
ju atveju jie liks masės vergais. 
Tada ir visuomenė gali būti nu
skriausta, jeigu iš menininkų 
reikalautu to, kas jąi patinka, 
bet nežiūrėtų meno kultūros ve r

RinKo^e viskas P^^uo’{hių fizinių ir xlvasiniu problemų^ rinko iš visuomenės mokesčius 
net ir dailės darbai.. Bet gurios ir sudaro kūrinio visumą, ir už jų prakaitą statėsi puošniau 

kfo grožį. Kūrinys be reikšmių- svas pilis, Geriausi menininkai 
jiems dirbo už menką atlygini
mą. Didikas, neturėdamas apie 
meną supratimo, menininkams 
netrukdė savarankiškai kurti, i 
Buvo laikai, kada menas nebu- l 
vo par:hiodamas atviroje rinko-; 
je’e. kaip paprasta prekė. Seno
joje Graikijoje ir finikiečiai jau bas vykdo Toronto Estu. Slidi 
gamino meniškus daiktus ir juos 
pardavinėjo, bet toks menas ne.. ‘ 
buvo tikras menas. Tikrasis me- ' 
nas turi svorį ir brangia kaina 
apmokamas paties kūrėjo ranka 
ir protu. Anot Clive Bell. Me
nas ir religija nėra profesija, nė
ra toks užsiėmimas, už kurį žmo
gus -apmokamas, ditona. Meni
ninkas ir šventasis daro tai, ką 
turi daryti. Jis aukojasi paslap 
ringam savo: pasaukimui. To
kiems žmonėms nėra vietos pa
togiam ir nerūpestingam pasau
ly: Menininkas, kuria tem, ka<£ 
jis gyventų ir Įnirtų laimingas^ 
nes kūryba yra-jo laimė, neu 
meluojama realybė. Menininkaą 
}rrą. revoliucionierius, kuris bei-* 
džiasi f “visuomenės duris^. ši-, 
tie, kurie beldžiasi,; yra ir mūsų 
kun. Strazdelis, ’ Baranauskas, 
Maironis, BąsanavjeĮūsj ir_ daug 
kitų - inūs.ų tautos; asmenybių,

Menininkai šiandient nėra^ 
vergai, kaip iš dalies buvo vi-y 
duramžiais, kai atlik do vo \ųžsa-1 
kymus ir bijojo savo ponui nu-į 
sikalsti. Individualybės prinei* 
pas kalyboje lieka tas pats, siv 
mažais pakitimais po to, kai kla
sikinis religinis menas. palaips-f 
niui blėso ir paėmė vadovauja
mą vaidmenį sekuliarinis menas. 
9-to šimtmečio dailė, muzika. Ii- . 
teratūra pasidarė atvira rinka, 
prasidėjo reprodukcija/ padaūgiri 
nimo ir kopijavimo biznis? Da-j 
bar eina panaši meno spekulia-į 
oija. kokia eina losimo ir arklių J 
lenktynių pasipelnymo biznis.

Sunku eiliniam žmogui atskir
ti. kas yra tikras menas, o kas 
gamyba. — komercinis, pseudo 
menas. Atsirado sintetinis me
nas — abstrakcija, užduodamas 
visuomenei mįslę. Čia reikia pa
stebėti.. kad menas turi dvi aiš
kiai skirtingas formas: realistinę 
ir tradicinę bei tlaugiašakę? mo
dernaus meno sintezę. /Abstrak 
čioji mencrforma ym. labfeu\sH^.
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skaudžių faktų, bet jis jų neskelbia. Jei taip, tai jo infor
macija nepilna, ji pateikia mūsų išeivijai nepilnas žinią*.

Mykolas Dranga aiškina, kad pilnos informacijos rei
kalavimas, tai būtų reikalavimas prisipažinti, kad grįžu
sieji netapo komunistais ir jiems okupantas nęišplovė - 
smegenų. Reiktų juos pagirti, kad jie negrįžo komunis- ' 
tais, bet ar jų tylėjimas nepasitarnauja jo summėtąi 
kalėjimo administracijai ? .

Atrodo, kad Mykolui Drangai nepatinka ir tai, kad 
kai kurie grįžę viešai pasisako esą antikomunistais. Man 
rodes, skelbti tiesą nėra jokia gėda. Ją ginti yra šventa 
pareiga. Ją ginant reikia ne tik šaukti, rašyti, bet ir 
demonstruoti, o tai nebus joks savęs pažeminimas.

Tiesa, kad pogrindžio spaudos perspaudinimas yrai 
teigiamas dalykas. Bet tokie Drangos vedamieji tikrai |( 
nesiderina su antikomunizmu. Priešingai, jie yra daugiau 
migdantieji, o ne žadinantieji mūsų visuomenę paverg
tos tautos laisvės kovai. Jis savo vedamajame teisina 
tuos, kurie grįžę tik kai kam pakuždomis papasakoja 
apie tragišką pavergtos Lietuvos būklę. Man rodos, kad 
tiesos atskleisti apie tragišką pavergtos Lietuvos būklę 
ir liūdnus faktus nereiktų bijoti. Juk toks nutylėjimas 
nėra naudingas pavergtiesiems.

Mykolas Dranga pataria informuoti amerikiečius 
apie pavergtosios Lietuvos būklę. Bet kas gali geriau in
formuoti, jei ne tie turistai, kurie, nuvykę į okupuotą

Mykolo Drangos pasikalbėjimas 
su savim apie sąžinės grynumą

Mūsų išeivijos klaidinimui Drunga parašė dar vieną 
vedamąjį apie švarią lietuvaitės sąžinę, .grįžusios iš oku 
puotosios Lietuves. Būk jj jąm pasisakė, kad sugrįžo ne-, 
užčiaupta burna. „Bet ką' ji ten matė ir-girdėjo, nepasa
koju irit užsilipusi, tik pasakoją tokiam kaip 
Dranga, ar tik privačiuose rateliuose!ką gi ji jam 
papasakojo, tai Drunga< paskelbė 'savo .vedamajame.'

Mat, į tarnaujančius okupantui reikia žiūrėti ne į jv 
raudonąjį paviršių, bet į jų baltąjį vidų. . 0 tokia privati 
informacija esanti naudingesnė, nes labai plačiai pa
plinta. Tai yra platus žinių perdavimo tinklas. Grįžusioj! 
Drungos lūpomis pabrėžia, kad nereikia iš kalėjimo grį
žus viešai kalbėti, nes tai nesiderina su kalėjimo admi
nistracijos norais. '

Bet kodėl grįžusieji, turi tylėti ir nepasakoti apie tų 
kalinių kančias? Tad ir klausiama, ar tokia tyla nėra 
naudinga kalėjimo administracijai? Ar toks nutylėjimas 
matytos žiaurios tikrovės nėra naudingas okupantui ?

Grįžusioji, kitaip sakant — Mykolas Drunga savo 
aiškinimą paremia kun. K. Pugevičiaus vedama Lietuvių 
informacija. Mat, ir jis skelbia tik tas žinias, kurios yra 
skelbiamos pogrindžio spaudoje. Jei taip daroma, tai. 
mano nuomone, nuslepiama tikroji būklė ne tik nuo mūsų 
visuomenės, bet ir nuo laisvojo pasaulio.

Tiesa, kad pogrindžio spaudos perspausdinimas yra 
pantui. Gal dėl to ir Petronis taip intensyviai kviečia 
jo viešnagėn mūsų išeivius, o' ypač mūsų kultūrininkus, 
kadangi tokie grįžę tylės, nes bijos, kad prieš jų aplan
kytus asmenis nebūtų daromos represijos, o jie nepasa
kos tos tragiškos tikrovės, kurią savo akimis bus matę.
Todėl šiam okupanto tarnui rūpi, kad kuo daugiau aplan- kviečia savo viešnagėn ir jo globojami ten praleidžia de- 
kytų tokių, kaip Drungos tariamoji pašnekovė. Kuo dau- šimtis dienų, arba net ištisus mėnesius ; tų, kurie i ten 
giau tokių, tuo jam bus geriau, kadangi mažiau bus šau- nuvj’kę, dėkoja komunistų partijai ir liaupsina okupanto

*amsi. Ir kokią milžinišką pažangą ji padarė, lyginus, 
per toki trumpą nepriklausomo gyvenimo laikotarpį.

Tiesa, kad Sibire — Altajuje daug ištremtųjų lietu
vių nuo. šalčių ir bado mirė, taip pat ten gimė kūdikiai. 
Todėl mes skelbiame, kad Maskva ir tofiku lietuvius nai
kina. Todėl mums nesuprantamą, kodėl ten nuvykę'musų 
kultūrininkai, savo akimis pamatę savo tautos tragediją, 
grįžę turi tik pakuždomis pasakoti, ir dar tik patStimię- 
siems, o ne riešai ir garsiai skelbti ne tik mūsų išeivijai, 
bet ir laisvajam pasauliui.

Be to, pavergtųjų remti materialiai ir dvasiniai nie
kas nedraudė ir šiandien niekas nedraudžia. Bet sugrįžus 
tylėti, mano nuomone, yra nusikaltimas. tylėti tada, 
kai pavergtieji šaukte šaukia: “Jūs ten laisvėje gyven
dami šaukite, skelbkite, kad Lietuva žiauraus okupanto 
vergijoje, ir kad lietuviai ten fiziniai ir dvasiniai nai
kinami”, tai yra didesnis nusikaltimas,; * ; ■ -

0 dėl tokio Mykolo Drangos pareiškimo, kad jo šva
rios sąžinės niekas neatims, tenka jam tik tiek pareikšti: 
Jos negalima atimti, jei ją kas nors jau yra praradęs. 
Nežinia kiek, švari sąžinė tų. kuriuos tautos išdavikas

AUGUSTINAS PAŠKONIS

Marijampolės Karo mokyklos 
ir jos kariūnų likimas

PIRMIEJI KARO MOKYKLOS ŽINGSNIAI

'Tęsinys)

irX Mūsų grupei ten rankiojant drabužius 
vaikštant po visas kareivines, galėjo susidaryti

Z proga pabėgti, nes arklidėje sargai negalėjo gerai
X matyti visų pastato šonų.. Nuo pabėgimo turėjau 

atsisakyti, nes, man pabėgus, galėjo nukentėti
- likusieji draugai ir kilti didelis aliarmas.

tempėme į arklides, kad galėtų 
tieji. Visą laiką persekiojo baimė, kad galit 
sušaudyti Esesininkų žiaurumas labai blogai 
mus paveikė.

Pagaliau, saulė pradėjo svirtį į pavakarį.

suim- 
būti

dės, dar kiti šnekėjosi, būreliais. šuatČį# Kilo min
tis ar negalima kaip nors pabėgti. Arklidžių ga

ire Branto/ apžėlusi o viso-las buvo prie pat šeši 
kial* Krūmais. Arkli 
daug pusantro metro aukštyje, buvo du'be stiklų 
langeliai, pro kuriuos galėjo žmogus fflįtti. Pasi
lipę vienas ant kito ž*alge<nes pro iMgeiį. Buvo 
matyti, kad prie trkHdŽių šoninės sfeos. kuri 
eina Šešupės lirk, yra gi 1 okas griovys, apaugęs 
kiečiais ir dilg^rte Tada pradėjČW'glfh‘oti. ktip

tuo grioviu pabėgti.
Visą laiką sekėme pro arklidžių plyšius, ką 

veikia sargybiniai Po pusdienio vokiečiai, kurie 
mus saugojo su kulkosvaidžiais, pasidarė nebud- 
rūs: kalbėjosi sėdėdami arba gulėdami ant Šono, 
tai kažką valgė iš katiliukų. Jų žvilgsniai dažnai 
nuo mūsų nukrypdavo.

Tokiu atveju, kitiems pritariant, sugalvojau it 
I pabėgimo planą. Nutarėme sekti išorinę arklidžių 
I pusę, kur yra griovys i Šešupę. Sakėme pro ply- 
Į sius sargybinius iš abiejų galų. Jei kuris sekėjas 
pastebės, kad jo gale sargybiniai yra nukreipę 
žvilgsnį kitur, pakelti ranką aukityn ir laikyti 
tol, kol vėl bus sargybinių akys atkreiptos į arklį- l 
dės. Kitame arklidžių gale kariūnas, sekantui ' 
stvo arklidžių galą, turi taip pat padaryt! tą patį. I 

; Kai abiejų seklių rankos bus pakeltos, tai reiškia, { 
kad iš tos putės kurį momentą sargybinių žvilgą- | 
niaf bus nukreipti.

Kada viskas buvo parengta, ir kariūnai sdtf* I 
jai sekė išorę, tada vienas vyrukas užlipdavo ant I 
kitų dviejų draugų pečių ir buvo pasiruošęs lįsti | 
pro langelį ir šokti į griovį, kai bus pakelt 
plyšius iš abiejų arklidžių galų žiūrinčių 
nų rankos, j

Pirmasis* pasiryžo bėgti Dautartas. I 
ant dviejų stovinčių draugų pečių, la ' 1S

sargybinius rankos, Dautartas staiga s 
langelį ir krito i griovį. Bev 
rėptojo j krūmais ir medžiai

k šliauždau

HtM

I I
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as. Arksu ryta

Nekąlhekim, kad federalinė valdžia 
nesirūpintų “rinkimais”

tai tik dėka to, kad Lietuvos žmonės buvo ?jb išvaduoti,

■ biausia jai laisvė, jos nepriklausomas gyvenimas, juk

tuva niekad nebūtų tę pasiekusi. Pagaliau, jei paverg
tieji lietuviai, tiek pasiekė, -tai kiek jie-būtų ^pasiekę per 
tą laiką, būdami laisvėje ? Bet iš viso,.-man rodosi tautai

pagal Mykolo Drangos pašnekovę, atseit — jo įtaigo-. 
jimą, jie turėtų tylėti, nes tai nepatinka okupanto kalė 
jimo administracijai. V \ ■■■ č ■

Dėl pokalbių su komunistinės spaudos reporteriais, 
jis pataria pagirti tik tai, ką žmonės-pasiekę. O ką gi

Dr. Vyfautaš ^bsr^s
- - T- . ■» ’.T* \ •<’ • •

Inž. Gečio Gečiausko tvirtini-

Reiksią gali užgirsti prokuratū
ra, o jeigu la susidomėtų fronti- 

F ninku vedamais rinkimais, tai 
; gali būti blogai ne tik Gečiui, bet 

Hr kitiems frontininkams.
Visi žinome, kad bet kokiems 

. “rinkiniams” hiri būti sudaryti 
į sąrašai. Negalima bet ką S gat
vės pakviesti ir paprašyti, kad 
jis balsuotų. Reikia sąrašą iš 
anksto sudaryti ir viešoje vieto- 

jje paskelbti. Jeigu tokių sąrašų 
nebuvo, tai ir rinkimu nebuvo, 

t \ '
Rinkimai be rinkėjų- sąrašų 

buvo ne tik 1973 metais, bet ir 
kitais metais. O kas buvo daro
mą šu “rinkimais paštu”? Už- 

į tenka paskaityti to meto Nau- : 
' jienas, kur surašyti vardai -ir pa
vardės žmonių, “balsavusių 
paštu7’. Ten nurodytos gydytojų 
žmonos, kurios, pasidariusios

mas, kad,JAV LB-nės; rinkiinus “balsuotojus”, nešė .vokus į rin- 
Chicagoje ir Cicė-oje. laimėjo kimo vicfę ir glėbiais metė j bal

savimo dėžes. Kad-jos. būtų 
“babuotojns” ben-t į sąrašą ira- 
šiusios; bet to sepadarė. Atnešė 
glėbj “balsuotojų paštu” ir pa
leido į balsavimo dėžę. Aiškus 
daiktas, kad tokie balsuotojai 
balsavo už “jaunimą”, nes 'vy
resnieji; žinodami įstatymus, to
kių. dalykų būtų nedrįsę daryti, i

“jaunimas”, tai yrą. frontininkų 
kartojama pasaka. Chicagoje 
buvo- kalbamą; kad Bendruome
nės ririkifnus laimėjo vienbal
siai (dovanokite už. to meto išsi
reiškimą. bei žodžio iš kalbos 
neišmesi. Jis feh yra ir pasi
liks). .. . ■ ’

Bet, bendrai paėmus, ir inž. 
Algimantui GečiuiK ir kitiems

Gečys dabar tvirtina, kad balsai 
buvo “atiduoti” už jaunus kan
didatus jr kad į tarybą nepateko 
.Lietuvoje buvusių partijų atsto

vai. Be to, buvo tik vienas ren
kamų žmonių sąrašas. Galėčiau 
susirasti to meto dokumentus, 
pasiųstus atsakingiems pareigū
nams apie padarytą rinkiminę 
klastą, bet geriau to nedaryti, 
nes Amerikos prokuratūra susi
domėtų lietuvių vestais “rinki
mais” ir iškeltų viešumon lietu
vius klastotojus. Iki šio metČ lie
tuviai turi gerą vard^.amerikie- 
ėių tarpe. Bet jeigu jie ryžtųsi 
reikalą patyrinėti, tai pamatytų, 
kad lietuviai frontininkai labai 
žiauriai klastojo organizacijos 
rinkimus. Vietoj fronto pavers^ 
vO^e Lietuvoje, jie atidarė frontą 
px ieš. Amerikos lietuvius. Klas- 
tolii'^ūcfit/'fyžosi. pagrobti nau
jai sifdarcnios lietuvių organiza
cijos kontrole.

Patariame inž. Gečiui šito rei- 
k~lo nok:?,}. J'eigū-.įis ir ateityje 
praaiucg čpie “jaunimo išrink4- 
mą”, tai turėsime pareikalaut 
rinkiminių faktų; Jie jau pasida
rė bėdos šū viena byla, o kai fe
deralinė vyriausybė nutars pasi
žiūrėti į rinkiminius sąrašus ir 
išaiškins, kad jie net 8,000 bal
sų neturi, kad. didelė dauguma 
yra klastota, tai bus gėda . vi
siems lietuviams.Algmiantm. G^cmi< ir kitiems! Jie žinojo, jog tai yra klasta. Tai j T , y“, o

lo meto ir. dagtiniams JĄV rbuvo didžiausias pasityčiojimas Inz' AI<s’,iman7Is ^‘J’s tame 
,LB-nės pareigūnams ;būty dai^U rinkimų.
geriau, kad apkį juo§ nekalbėtu, -šitaip klastojant rinkimus.

pačiame, rašinyje prašneko ir 
apie Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Anot žemaičių, inž. Gečys pra
deda “skiesti miltais”, kalbėda-

sukurtą “gerovę v.bei-nftiziejuose sukrautas meno verty- mas apie ALTą. Jis tvirtina, kad
bes. 0 kas liečia Mykolo Drangos suminėtus svilonius, 
tenka tik pareikšti, kad jie nesikėsina atimti iš Mykolo 
Drangos- sąžinės^ jie jam tik primena, jog reikia tikrai 
apgailestauti, kad tokie jo rasiniai parodo tik katali
kiško Draugo kreivą liniją.

A. Svilonis

ALTas sukūręs Reorganizuotą 
JAV LB-nę. ALTui padėjusi 
Naujienų propaganda. Jau F971 
metų lapkričio 31 d. ALTo kon
ferencijoje jos pirmininkas dr. 
K. Bobelis pranešė apie JAV LB

(Nukelta į penktą puslapį)

pakrantę. -J- Susijaudinę laukėm, kas bus toliau. Pq kelio-
Nėrvingai laukėme apie pusvalandį, ar ne- likos minučių esesininkai įstūmė į mūsų buveinę 

išgirsime kokio nors triukšmo ar šūvių. Visur

sisekė.
: Tą patį padarė ir antras. Ir vėl laukėm, ar ne- 

išgirsime kokį įtartiną triukšmą. Deja, nieko ne.- 
buvo gird&i, tik iš frontiriio arklidžių šono tesi
girdėjo įprastas judėjimo triukšmas; ir kai kur 
pasigirsdavo tolimi žmonių garsai.

Jau ir trečias stovi ant dviejų stovinčių drau
gų pefių Ir terakfa momento, kada galės lįsti pro 
langelį if bristi į griovį. Davus ženklą, Ir trečia
sis tokiu pat būdu atsidūrė griovyje ir šliaužė

Opo Jo atėjo ir m 
■. "v-nčių drnufi-’i 
rriėjsa ;airy’:s r— klastųs. Nieko ne- 

I sargybinių ned-
matė, o i

Matau. ;an viena 
smarkiau plakti i “m 

i/au < j • i
; r: .ange-p •- .■. -.
niLsiięjdo. Pamaniau — nes.iA’ r: 
’jutfcti, vėl f? naujo rervin-

Staiga Išgirdau Šešupe* 
i’n a jau nušoktu draucn
- >. 'pasigirdo dar pora suv:ų, 
Tie šūViri -labai «k^m

n
I1& p H 
art ir

!J.

peršautą per petį, arti krūtinės, vieną mūsų bėgli. 
Jis tuojau sukniubo ant žemės, dejuodamas.

Vokiečių karininkas labai piktai pagrasino:
— Jei dar pasikartos koks hors bėgimas, vi

siems taip bus. Be to, dar sušaudysiu ir bendro 
būrio keletą!

Peršautajam nebuvo suteikta jokia pagalba, 
išskyrus kiek mes patys galėjome padėti. Be jo
kios mediciniškos pagalbos sužeistasis mirė. Mi
rusysis buvo trečias iš eilės bėglys. ^Antras bėglys 
buvo vietoje nušautas. Tai buvo pirmosios dide
lės aukos. Pabėgti pasisekė tik pirmajam.

Štare žiaurumus vykdė vienas vokiečių poli
cijos karininkas.

Palikom su savo mintimis kiekvienas sau. 
Pabėgime organizavimas jau buvo nebeįmanomas. 
Taip ir sutemo, Ir atėjo naktis. Nakties metu 
visa arklidė buvo prožektoriais apšviesta. Jų Vi
duje nebuvo jokios šviesos. Vieni tamsoje stovi
nėjo, kiti sėdėjo kur nors pasieniais. Galų gale 
pradėjom atsigulti ant nešvarių smėlėtų arkli
džių grindų. Gegužes naktis buvo gana šaltoka. 
Neturint jokio pasiklojimo ir apsiklojimo, buvo 
labai šalta. Taip naktis praėjo beveik be miego. 
Slegiančios mintys dar padidėjo.

(Bus a u s U J



K VILIAUS

VAKARU VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minldti 
nrMiai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

loam adresu:
NMjiebOS, 1739 & Halsted St, Qucaro, IL 60808

DR. PAUL V. DARfllS
•. 0YTO1AS 11 CHIRURGAS KALINĖ VALDŽIA...

Atkelta iš 4 peL 

brovimąsi į Lietuvos laisvinimo

Ko paruoštoj chartoj aiškiai pa
sakyta, kad. JAV LB-nė įparei
gota dirbti švietimo ir kultūros 
baruose. Šį reikalą žino visi mo-

DR. A. R GLEV ECKAS kiniai, o Gečys vis kartoja, kad 
QYOYTQJAA 1* CHUtURftAX 

IPKCIALYBA AKIŲ,U6OS

i ALTas neleidžia JAV LB-nei 
dirbti politinio darbo. Lituanis
tinių mokyklų mokiniai šį rei
kalą žino, o inž. Algimantas Ge
čys to nežino.

het anot poeto palikęs žemėje 
gražų ženklą, jog žmogumi bu
vęs Nėra išimties niekam, kas 
gyvas, visi turime paklusti gam
tos procesui. Vienas anksčiau, 
kitas vėliau pas tave nukeliausi
me Į ramybės uostą.

Mielas Broniau, hi Tau bū
na lengva sies šalies žemelė!

Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
Kaimynas Victor Gcleckas

OPTOMETUSTAS

KATRA UETŪV1SEAJ
W. 71at St Tat 737-5149

Dr. LEONAS SEIBU 
' INKSTŲ, POSLSS U 

PROSTATOS CHIRURGU*

Vakaras. Nereikia nieko, 
Tik sėdėti ir žiūrėt, 
Kaip ta saulė mus palieka. 
Ir lyg vakaras žėrėt

Ir matyt, kaip upėj gluosnis 
Atsispindi ir lanka, 
Ir kaip žemę ima glostyt

A.A. BRONIUS PALIULIS
Kalėdų išvakarėse, kuomet priklausė daugeliui draugijų ir 

vienas kitam jau linkėjome links1 klubų. Daugiausia veikė valdy
mų Kalėdų švenčių, Bronius tu- > bose. Keletą kadencijų pirmi- 
rėjo atsiskirti su šiuo pasauliu, ir ■ ninkavo Brighton Parko namų 
vietoje hnfcšrtuma jo naipus ap- savininkų draugijai, kurią pa- 
gaubė jupchfi gedulo syd&i; Gruo kėlė į aukštesni lygi.
dž:o' 23 ^.rpavakafe buVo pašat- Gruodžio men. 23 d." 7-tą vai. 
voįąs EŠdėtfcoyir^Gaidosjšerme- v. kunigas KireiĮis sukalbėjo 
ninęję^ .’^būito spėta .^^.uoti 
pran^rtd jį ^iiiją

/Kūčių 
dieną. ;'fj^'k®rnynąi'.apife. laido-

KLAIDOS, KURIAS PADARO 
MOTERYS SAVO NAMUOSE

Vienas Philadelphijos unrver- 
riteto profesorius John Harvey 
laikė viešą paskaitą, kurioj aiški
no dėl ko vyrai apleidžia namus, 
arba nepaiso jų. Priežastys gali 
būti sekančios: 1) Žmona per
daug kalba apie savo sveikatą 
ar ligas; 2) Ateina pusryčiams 
nesiprausus; 3) Perdaug kriti
kuoja kitus; 4) Neparodo links
mumo ir vaikšto susiraukus; 5) 
Pasakoja vyrui apie mažiausius 
nuotykius su vaikais; 6) Nori per 
daug ‘ bosauti” namuose ir lai
kyti vyrą tarno vietoje.

Esą, dėl šių priežasčių praei
tais metais pabėgo nuo žmonų 
apie 15,700 vyrų. Tik gaila, kad 
minėtas profesorius nesuminėjo 
ir dėl ko žmonos bėga nuo savo 
vyrų.

Funeral Home and Cremation Service
Charks Stasukaitis 1729 S. Halsted St
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service
________  __ ____ ___________ .____ _ ___ ___________  ___

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Gruodžio men. 23 d. 7-tą vai.

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Ir girdėt ties galva skrendant

Ir matyt i naktį brendant^ * 
Kažką murmančius medžius.

Taip sėdėti ir žiūrėti 
Be jokios, jokios minties 
Ir jau nieko nenorėti, 
Nieko, nieko, net mirties.

Henrikas Radauskas

PIRKITE JAV TAUPOMO oONU-c

ir sp^g^^irii^b^ąįsį^eiląiiti.

maldas, po to buvo pravesta 
trumpa atsisveikinimo akademi
ja- Brighton Parko- namų savi
ninkų dr-jos vardu atsisveikino 
Victor Galeckas, "trumpai nu
šviesdamas a. a, Broniaus gy
venimą, gęruosiūs'.-jo bruožus.

alJGS CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33/li

C«L (8132 S21-42&f

?RR<RAUSTYMAI

ŽEMA KAINA

^ Bržffi&4ŽiiięS'nua^ane-: dusiai, žmonai Marijai ir
' ■ėžio JyglhWfeuvo pamoky- dukrelei Birutei sp šeimą. Brigh- 

'Jori Parko Medžiotojų-ir.žuvau
toj ų /-vardu. atsisveikino ■ Petras 

luuzru w x<«> ....... .......... Padvas, Anglijos-Bntanijos lie-
^ULiennmjrtekokarhuti Sau ^vių klubo vardu-J. Jokubka, 

Tauragės klubo varau — V. Po
cius, taip pat . ir Šakių klubas, 
šeštadienį, Kūčių dieną, buvo 
nulydėtas į šy. Kryžiaus bažny
čią, nes Brighten-Parko bažny
čia, buvo užimta dvejomis laido
tuvėmis. . Po. gedulingų mišių.

. keletos mašinų buvo palydėtas Į 
§v. Kazimiero lietuvių kapines. 
Dėl didelio šalčio ir sniego, pa
maldas. atlikus kapinių- koply
čioje, buvo paliktas palaidoti 
vėliau. {•<- '

Taip a. a. Bronius išnyko iš 
horizonto, kaip dūmas neblaško
mas vėjo. Mielas Broniau, atsi
skyrei iš mūsų tarpo, eini į kapą,

da liukstodfjūdb," priacipingas, - 
gabus- ir 'svininuš" vfcuomeniniri-

, kas
Tumo daliniuose ir ne kartą, žiū-

• -V .

į rėti mirčiai į akis. 10 metų gy-
, vena ir. dirbo Anglijoje ir ten, 

kaip jis sakė, sukūręs' lietuvišką
draugiją.. Atvykęs Į" S kraštą,

IŠ KUR PAEINA ŽODIS 
’■ŠUNTAKIAI”?

Šuntakiai reiškia blogą, sun- - 
kiai pereinamą keliuką. Tą žodi į 
pradėta vartoti labai seniai. Mū- | 
sų protėviai, gyven darni tarpe 
didelių girių susisiekdavo arba j 
upėmis, arba tokiais keliais, kur 
arkliai negalėdavo pralysti.

Todėl Į vežimukus Įkinkyda
vo šunis ir jie traukdavo pro j 
medžius, balas ir lieknus. Ypač 
daug naudodavo šunis žiemos | 
metu. Todėl tie prastieji keliai I 
ir tapo pavadinti — “šuntakiais”.

— JAV pareiškė, kad jos 
bendradarbiaus su nauja Nigeri
jos kariškių vyriausybe.

se sere Dve

HEART
FUND
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MARQUETTE FUNERAL HOME

, , 2533 W. 71st Street

Telef. 476*2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYT!

ANTANAS VIUMAS

velionio žmonai VINCENTD5AI, sūnums STASIUI i 
KAZIMIERUI, ir Lietuvos Diplomatinėj Tarnybos na
riams reiškiame gilią užuojautą.

BENDRAS AMERIKOS LIETUVIŲ 
ŠALPOS FONDAS

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINI

Patarėjai ii Laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE ŠOKINI

Aikštes automobiliams pastatyti

AAOUO ttMKtf VALANDOS

■- g WOCV
htngi AJL 
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(PAGAL PIRMĄ VYRA SHAtUS)

Gyv. Chicagoje, Marquette Parko apylinkėje
Mirė 1984 m. sausio 4 d., 6r52 vai. vak., sulaukusi 74 

metų amžiaus. Gimusi Chicago, Illinois.
Paliko rakudę: vyras Algirdas, dvi dukterys — EJVira 

Bereznak Ir Joanna Smocke, žentas Christopher, 
Algird ShiBlia, marti Joan, sesi antikai bei kiti giminės, 
drsogai ir part^Wun? Amerikoje rr Lietuvoje.

KOnas pašarvotas penktadienį. 2 vai. popiet, Pet- 
kaus-Marnuefte koplyčioje, 2533 W. 71sl St.

awrio 7 <L, 9 r»L ryto, bus lydima i* koply- 
rioec i ŠV. M Maritos Gtmrmo naraDiios baxnvcia. o »o sredu- 
linini i>a maldo bus laidojamą $»v. Ivaziiivtcro L* t f kanin^p

CHARLES J. ZEKAS
Gyveno Chicago Ridge Nursing Home. 

Anksčiau gyvenęs Chicagoje.

iMirė 1984 m. sausio 3 d., sulaukęs 97 metų amžiaus. 
I Gimęs Lietuvoje, 1886 metų lapkričio 3 dieną.

Amerikoje išgyveno 85 metus.
Būčęs virš 45 metų Brighton Federal Savings and Loan 

'bendroves direktorių tarybos pirmininkas.
Kūnas pašarvotas Gaidas-Daimid koplyčioje, 1X30 So. 

California AveC"*''
ŠėštSdlenĮ, sausio 7 d., 10:30 vai. ryto koplyčioje pa- 

autldas laikys ktm. John Lignell. Laidotuvės bus privačios.
Visi a.a. Crarieš J. Zeko giminės, draugai ir pažįstami 

nuoširdžiai kviečiami dalyvauti koplyčioje ir suteikti jam 
paskutinį patlftlavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Draugai.

Laidotuvių direktoriai — 
Datmid. TeL 52^4140.

Dovydas Gaidas ir Geraldac

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

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

VASAITIS-BUTKUS
—------ ---- ------------ ’---- -

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue

TeL — 523-3572

LAIDOTUVIŲ M

Telefonas — 652-1003



VYTAUTO DIDŽIOJO PRIESAIKOS 
PAVEIKSLO KŪRD10 PRASMĖ

Žymaus lenkų menininko Jo
jant Stykos paveikslo Vytauto Di- 
<lžiojo priesaika originalas atga- 
bonlfls įš Paryžiaus j Kauną

Paveikslas, su kurio repro
dukcija penklitiniuose bankno
tuose jau seniai mūsų piliečia;, 
yra susipažinę, pagaliau 
mūsų tąutos nuosavybe!

G3k>s: padėkos užsitarnavo 
Karo muziejaus va<h>vybė. 
mažesnė padėka ir mūsų a 
vybei Paryžiuje, sėkmingai 
gūsiai pirkimo derybas, 
1930 metais šių žodžių aulo: 
pradf'taą.

Įgijimas šio žymaus meniniu ! mo epi 
’ ko paveikslo, vaizduojančio vie
ną mūsų garsiosios praeities mo
mentą, tai didelis indėlis mūsų 
Karo muziejaus lobynam

ne a*
must

l\

gyvenimo?__ \e. tai
.r.kau. Išrinko į man 

;rr ngiąuaeji“ draugai 
iė- ir'S^į^s Žihnn: 

ler. darcsL lunku n<-~

UpfTUl, JT

bai
dar

valdu taip >uh iuškintų kryžiu< 
čius, jeigu 'irioje neturėtų j*.r 
nystrje m 
ugnimi u

— Tai
Kauno..

- Taip. Ten, tolimame pis- 
dešiniosios pavriklo pusės Į

Lf

Vvtn
kryžiuočiai, vadovaujami dr-' _ 
džiojo magistro Vinricho v. Knl y 
pradės, stengėsi paimti miestą. į,,

I Kęstučio ir Algirdo kariuomenės-
<-Norėdamas mūsų visuomenę j perdaug silpnos sudėties ir per* ,
kiek painformuoti apie paveiks- 1 vėlai atvyko, kad galima butų 
lo sukūrimo istoriją, paduodu J. Į išgelbėti Vaidoto Kcstutaičio 

'^tyįoa dar prieš karų s
pasikalbėjimą Petrapilio lenkų 
kalba leidžiamam laikraščiui 
“Krųj”. (Nr. l(t, — leidimo 
XVIII — 1X99 m.). Krajaus ko
respondentas rašo:

“Jono Stykos dirbtuvėje —
__ Ilgai stovėjome tylėdami. 

Negalėjome atsitraukti nuo be
velk baigto, didelio formato pa
veikslo, kuris žaidė puikioje 
šviesoje visu savo spalvų turtin
gumu,

— Dar jo nepavadinau, — pa
galiau prabilo menininkas, — 
.bet jis pats save aiškiai vadina. 
.Tai — Vytauto keršto vokie
čiams priesaika... Nes, kaip 
tamsta matai, pa veikslo svar
biausias vaidmuo paskirtas Vy- 
įutui.
ri Kodėl išrinkau kaip tik šitą laikų paveikslų?__
ipomentą iš Didžiojo IJetuvos — Grafo Benedikto Tiškevl-

a suteikta didvyriškus Kauno gynėjus. Ir
tik iš aplinkiniu kalnu jie buvo ' 
baisiųjų žudynių liudytojai, o i -p-, 
senojo Kęstučio sūnus. Vytau 
tas, 1 I metų jaunuolis, pasihai i 
sėjimo ir nea;<> kantus kupinas. Į 
iškėlęs rankas i dangų, įskihnin- 
gal prisiekė užpuolikams kerštų.
— štai jis — paveikslo centre — ■ 
ant balto žirgo. — O čia. šalia. ‘ 
Algirdas, čia nusigręžęs j miestą 
Kęstutis, kurio kairėje klaupia 
karys, ant kurio skvdo šventoji Ii agnis dega Perkūno garbei; se
nas žynys, ištiesęs ant ugn ies 
rankas, šaukia dievų keršto. — į 
šitam žyniui modeliu man buvo ' 
gerinamas jubiliatas Karolis. 
Bžozovskis.

Juk, kiek žinau, nebeturime anų

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX*tonkjht t

Ex-Lax helps restore your system's own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Iu 
“The Overnight Wonder? 
*. '
-Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax, Inc.. I9S2

(1869 —1959 metai).
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UAL 1STATI FOK SALI I MAL • STATI KHt &AL*
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PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAW
IB fEMATS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKUIMAli.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS k

MUTUAL FEDERAL SAVINGS I
PETRAS KAZ.1NAUSKAS, Prezidentai

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

BUTŲ NUOMAVIMAS
B NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

» NOTARIATAS • VERTIMAL

.TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTS
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Ant piliakalnio senoji vyšnia, 
apgadinti Lietuvos likimo

į kraujas ir kirvis toliau neimda-
I vo. Syki keturi kirtikai nugrimz 

do į kalne vidurį ir duobė iki 
šiam laikui pasiliko.

Seni žmonės pasakojo, jog to
ji vyšnia vėl taps išvaduoia, kuo-

’ met aplink ją girdėsis lietuvių 
kalba ir svetimieji neminidžios 
šventos lietuvių žemės. Vokie
čiu poetas Becker yra parašęs

; baladę “Katinavo Mergelė”, ku
rios pradžia skamba sekančiai:

Katinavoj ant kaine stovi 
Vyšnia aukšta is gan j i, 
Kai jos šakos liūdnai šlama, 
Tartum sapną regi ji.
Tai artojai klausos tyliai, 
Pilni nuotaikos rimtos,
Nes ta vyšnia, tai mergelė 
Buvus prie ugnies šventos...

.1 1
Taigi., ir Klaipėdos krašte yra 

daug vietų, apie kurias užsiliko 
legendos ir padavimai apie gra
žią Lietuvos senovę. 4 Į

Pumpuras

Is Klaipėdos krašto padavimu 

Netoli Stalupėnų, Kntenavoj,

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ.

Pajamų bungalow — 1% aukšto mū
rinis, 3 butai: 1 su 2 mieg. Gąražas. 
Marquette Parko centre. Nebrangus.

Įtarėme esant prie Pas lo atrodo it koks palovius. Žmo-
; ties na veikslo žodžius * nes ji vadina Aukštuoju” ir su

Piie jos stovi

į ją sužeidžia., ar nukerta, tai iš 
f jos. pasak aplinkinių žmonių

2 aukštų mūrinis. Pirmame aukšte 
6 kambariai, 3 mieg. Antrasis aukštas 
padalintas i du butus. Batų siuvėjų 
dirbtuvė rūsyje. Geros pajamos. Lith
uanian Plaza Court (69th St.) ir 
Washtenaw.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX 

2951 W. 63rd St
Tel: 436-7878

........... .. 11

SLEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos mieste leWtwt*.
Dirbu ir užmiesčiuose, 

jsrsntuotai ir sfžmin^l, 
KLAUDIJUS PUMPUTIS

4514 S. Talman Avė. 
T»l. 927-3559v-----— =* ' -

'■W— ■— ...... !!„ ........,L

DĖMESIO <
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $126 pusmečiui automobilio 
liability draudimas pensininkams. 

Kreiptis: A. LAURAITIS 
4651 S. Ashland Avė., 

Chicago, Iii.
Tel. 523-8775 arba 523-9191

siunch

noj, sudarerr
radijo kiazsyrm

į fcrikcL kai šioje apylinkėje nu- 
i stota kalbėti .lietuviškai, vyšnios 
f nusiskundimai tapo garsesni. 
I Kadaise šioje vietoje stovėjo se- 
F rovės lietuvių šventovė, krivio 
j ir vaidilučių prižiūrima. Kry_ 
L žiccčianis užpuolus, šventovė

tas, o vaidilutės paimtos nelais

l Grįžusi prie tos šventovės 
- , griuvėsiu ji ėmė maldauti P ra
ff - amžiaus, kad ją paverstų į kokį

1 į vietoje. Ir ji pavirto į vyš-

r kfrstį tai is jos pasirodydavo

PASSBOOK
SAVINGS...

fctcr«: Compounded 
Daily «nd Paid Quarterly

Mttfi 
interest Rate* 

paid on Savinas

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Drruriri-

Naujai pasirodžiusi
D R. ANTAN' VT???

619 puslapių, kietu viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA •— 517. rPershmtnrnri pri&6 51J *
SljBtlčekj:

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

— Britų spaudaį prižadėjo ne
kelti viešumon privačių karališ
kos šeimos nuotykiu.

— Florida ,gindama vaisius, 
vartoja labai nuodingas dujas.

lee us for 

f’n«n«nfl 

AT 0U1 LOW JUTE

FSLICf

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 WEST CERMAK ROAD :CHICAGO, ILL 60608 

Peter Kazanauskas, Pres. Tel,: 847-7747

SERVING CHICAGO LAND SINCE 1905 .

* 11 n N ~ Į

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI
NaaSeaooe gafima gauti nepaprastai Įdonring gytfy. 
toje, viMMiMnte veikėjo ir rašytojo

Ik. A. Gvaaes — MINTYS IR DARBAI, 259 pat, liečia 1905 
sretaj frytiua, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 

tssfrūpnrimą - — $8.00

A. X Gvsaen — DANTYS, jtj priežiūra, sveikata ir 
grvži*. ISetafa viršeliais_____________   g4.00 I

Mžnkžtaia vlridiais, tik $3.00 11

A. X — AUKŠTA KULTCRA — ŽIAURŪS 
OfOK&Sk Keliooės po Europą jspfidžiaL Tik _

CMteža Pb* BŽm ky H u . l 7 n ® ~ s s

II ptĮrmBstimo

v A r J I E N 0 s.
—" fe. wnno rt, onciwi. tr— .......... 4

MISCELLANEOUS 
Įvairūs Datykzl

PUPS ALL BREEDS
A.K.C. “R” & some mixed.

By private breeders.
Taking Christmas orders now.

395-8967

: Dengiame ir taisome visu ri}^ 
šių stogus. Už darbą garan- 

į tuojame ir esame apdrausti j

ARVYDAS KIELA
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 _ , j 
434-9655 ar 737-171/

Miko šileikio apsakymu knyga 
“Liucija” jau atspausdinta.

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

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

Ave., Chicago, IL -60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jum&Jgali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruošta ir teisėjo- Alphonse 
WELLS peržiūrėta “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
formomis.

Knyga su formomis gauna-
ma Naujienų administracijoje.

Triaminic® Syrup 
Triaminicin® Tablets 

or 
Triaminic-12® Tablets 

For Allergy Relief 
that’s notning to 

sneeze at
<5 I9S3 Doraef Lahrmriet. DMrion at 
Smdoc tec. Ltacohų Neboeh 6850L

and PLEASE 
make people 
’ria.ore careful

Ą.TVERĄŠ>
Laikrodžiai tr hrsngenysiz ■_

Pxrdzvimzg Ir
- 2S« West Hft Jšssaš ' /

T»L REpublic 7-lffl < J
*r

------- . . 'J/ ' Ji

Siuntiniai i įiefuvĘ
ir kitus kfaštus f 

P. NE D AS, 4059 ' Ar dter AvenoK' 
Chlcaao, 111. 6063X Tol. YA 7-59W

M. ŠIMKUS
Notary PuMta:

INCOME TAX SERVICf : r 
4259 S. MajMowood, TeL 254-7459 

Taip pat daromi vertimai, giminii) 
iškvietimai, pildomi pilietybėj pra

šymai ir kitokie blankai.

Homeowners insurance

F. Zapolis, Agent 
320514 W. 95th St

»IRKfTB JAV TAUVYMC AOWjf
— Zimbabvės premjer 
a žino ministerių skaičii


