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IPASITIKEKIT VOKIETIJA, JAV SAKO BONAB

ARABAI STENGIASI KENKTI GERIEMS
JAV IR IZRAELIO SANTYKIAMS

NE TIKYBA, BET POLITIKA YRA NESAN
TAIKOS PAGRINDUOSE

PATARIA SOCIALISTAMS PRITARTI
SIAURĖS ATLANTO NUTARIMAMS
ŠIOMIS DIENOMIS KANCLERIS SCHMIDT ATVYKS 

Į WASHINGTON^ IŠSIKALBĖTI SU PREZIDENTU

RIYADH; Saudi Arabija — 
Chicago Sun-Times korespon
dentas Roger Simon, praleidęs 
virš mėnesio Vidurio Rytuose, 
gegužės 19 d. rašo, kaip arabai 
stengiasi kenkti Amerikos ir Iz
raelio sutartiems bei geriems 
santykiams. Prieinama net prie 
nesąmotiių, kurias skelbia diplo
matai diplomatams bei aukš
lėms pareigūnams.

Saudi Arabijos ambasadoriaus 
rango diplomatas Jungtinėse 
Tautose Ibrahim Adly pareiškė 
viename baliuje - garbingiems 
svečiams, kad -žydas '; sužeidė 
prez. Reaganą, norėdamas jį nu
žudyti. žydai pyksta ant jo už 
pardavimą F-15 lėktuvų Saudi 
Arabijai. Jis laiko svarbesniu 
dalyku Gulfo įlankos naftos lau
kus, negu Izraelį. Pagal diplo
matą Adly, dauguma arabų Bėra 
antisemitai, bet antizionistai. 
Sionizmas nieko- 'bendro neturi 
su religija; ^Tai yra pelitikai^ ku-' 
rią Izraelis propaguoja ir .vykdo. 
Ta politiką yra paremti Izraelio 
santykiai su palestiniečiais. .'

Saudi Arabijos diplomatai di
desniu priešu Jąjkėrlzraęlį, d ne 
Sovietų S^ųngą.; Tąčiąif? Saudi 
Arabija* niekuomęūn^jitvp -.jos 
d raugii;. ,Nedraugaū ja nę| šų. j ai 
palankibmisNo r g. ąrnKą^įjbrnis, 
šiame krašte yra api^įfl^įūkst. 
palestiniečių, dąųgųmųjė •Palęs- 
tinos Išlaisvinimo Organizačijos 
narių, susirišusių su- Sovietų-Są
junga. Jie neleidžiami-dirbti";ar-fi 
naftos laukų; bijant: sabotažo. 
Tačiaų Saudi Arabijos pareigū
nai yra įsitikinę, kad\ problema 
tik laikina iki įsisteigs Palesti
nos valstybė. Ji sukiĄ;žiucfją ara
bų ir žydų santykius, jžrielis 
nenori stiprios Palerlinos valsty
bės, nes per ją skverbsis komu
nizmo įtaka į Vidurinius Rytus. 
Palestiniečiai moka 5% savo 
pajamų PLO, vadovaujamai Ja- 
sir Arafato.

Komercijos ministerio pava
duotojas Abdul Rahman Al Za- 
mil pareiškė, kad arabai panau
dos naftą politiniams tikslams, 
uždraudžiant eksportą. Jei Iz
raelis netektų JAV ir Europos 
valstybių paramos, tai jis taptų 
maža, ir nereikšminga valstybe. 
Juk jėgai reikia: organizacijos, 
pinigų, ginklų l>ei reikmenų ir 
žmonių. Už keleto' metu arabu 
valstybės šiais visais dalykais 
viršys Izraelį.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo -$463.

KALENDORftLIS

Gegužės 20: Bernardinas, Ar- 
gėla, Vyginlė, Eidvilas, fcviedris.

Saulė teka 5:26,-leidžiasi 8:08.

Oras šiltesnis, debesuotas, ga
li lyti. • «

FALN NARIAI PASKELBĖ 
BADO STREIKĄ

PONTIAC, Illinois.' — Grupė 
puertorikiecių teroristų, esančių 
Pontiac kalėjime, paskelbė bado 
streiką, protestuodami prieš ka
linio Alfredo Mendez perkėlimą 
į kitą kalėjimą. Minima 11 asme
nų FALN organizacijos grupė 
buvo sulaikyta Evanstone, jury 
teismo pripažinta kalta už kons
piraciją nuversti JAV valdžią ir 
kitus nusikaltimus, taip pat ne
legalų ginklų laikymą ir jų pa
naudojimą apiplėšime. Teisėjas 
juos nubaudė kalėjimo bausmė
mis nuo 55 iki 90 metų.

Puertorikiecių komiteto išlais
vinti karo belaisvius kalbėtojas 
Roberto Calderon pareiškė, kad 
Mendez nežadėjo kooperuoti su 
valdžios pareigūnais. Jo dabar
tinė vieta nėra žindma.

DIDIEJI BANKAI PAKĖLĖ 
NUOšLMčIUS UŽ PASKOLAS

■ .NEW YORKAS (AP). — Mor 
gan. Guaranty Trust Co. pirma
dienį pakėlė iki 20 nuošimčių už 
duodžč^įą^pąskolas. |

kų. Jū
tas.nuošimtis laikas ilgą laiką.
PakęĮimą.ą^aukė did^s paskalų sutaikęs atomo ginklų kontrolei
pąre-ikalav^irfes.' '%. : nėra. — Didžiosios Britanijoj ra-

Praeitų ųietu. gruodžfčt, mėn. 
palūkanos -buvo iškilusios jki 
21.5 niroš.jįbet ŠįmV'-jęš biivo 
nukritusios riki 17%. ’

HABIB VęU TARIASI > 
’į: .SU; SIRIJA %

^BEIRUTAS, Libanas.— Ame
rikos diplomatas Philip Habib 
atskrido į Damaską ir pradėjo 
pasikalbėjimą su prezidentu Ha
fez Assad. Atrodo, kad Sirijos 
prezidentas noriai išklauso JAV 
diplomato, bet nekreipia dėme
sio į Habibo planus ir .pasiūly
mus. -Matyt, Sirija elgiasi pagal 
savo išskaičiavimus, visai ne
kreipdama dėmesio į atvažiavu
sio amerikiečio pasiūlymus.

— Teroristas M. Agca pareiš
kęs, kad jis norėjęs vykti į Lon
doną, prisitaikyti ir nušauti ka
raliene s allIB

Turkų karo jėgų vadas, gcn. 
Kenan Evrcn išrinko beveik 
visus ginklus iš teroristų, 
vagių ir nusikaltėlių, žmog
žudžius, neatidavusius gink
lų policijai ar karo vadams, 

baudžia mirtimi.

Paryžiaus valdžios sluoksniuose jaučiatnas didelis 
susijaudinimas dėl prezidentūros perdąvimo, b;t._ 
prezidentas Valery Giscard pranešė visiems, kad 

prezidentūra bus perduota tvarkingai.

- ATOMO GINKLAMS KONTROLIUOTI ’ 
SUTARTIES NĖRA,-SAKO SEKRETORIUS
.ziTASITARlMAI ATOMO .GINKLŲ SUTARČIAI, 

RUSAI VISA LAIKA GAMINO ATOMO BOMBAS

LONDONAS,Anglija.—. Jokios

dijo stočiai pareiškė JAV krašto’, 
apsaugos sekretorius Caspar W.- 
Weinherger. — Kol ėjo pasita
rimai nuo pirmos atomo ginklų 
kontrolės iki antros sutarties, 
tai amerikiečiai nieko nedarė, o 
Sovietų Sąjunga visą laiką ga- 
ino naujus ginklus. Rusai pasi
gamino tiek ginklų, kad dabar
tiniu metu persvara yra jų pu- —Federalinės Apdraudos kor-
sėje. Ginklų persvara vienoje poracija perėmė Economy Sav- 
pusėje veda prie karo.

— Buvusi atomo ginklų kon
trolei sutartis yra visiškai pa
naikinta, — toliau aiškino sek
retorius NVeinbergeris. — Buvu
si sutartis negali būti pagrindu 
jokiems pasitarimams. Jeigu tar
tis. ta_; .. ikia pradėti iš naujo.

— Mes neturim-' tos galios, 
kokią turėjome 1950 ir 1960-tais 
metais, — toliau aiškino krašto 
apsaugos sekretorius. — Taiką 
galima palaikyti, kada turi ga
lingesnius ginklus,— tvirtino jis.

KARO IŠVENGSI, GERAI 
-APSIGINKLAVUS

Sekretorius labai aštriai kriti
kavo Anglijos darbiečius, kurie 
įtikinėja britus apie reikalą vi
sai nusiginkluoti. Kairiasparniai 
darbiečiai gyvena mintimi, kad 
karas nieko nežada ne tik pra
laimėtojams, bet ir laimėtojams. 
Todėl jie mano, kad geriausia 
nusiginkluoti ir\neleisti pinigų 
karo jėgoms. Sekretorius tvirti
na, kad tekios pacifistinės min
tys yra naudingos tiktai rusams.
Jie palys ginkluojasi, gamina 
pačias didžiausias atomo bom
bas, o kitiems kalba apie taiką. 
Darbo partijos nutarimas viena
šališkai nusiginkluoti kurstys 
ginklus gaminančias valstybes 
primesti nal*jf v«rgf jų.

Sekretorius. mano,;.;kąd:- euro
piečiai lurėtų turėti-*.alpminitis. 
taktiškus ginklus, kurie galėtų 
sustabdyti rusų .žingsniavimą 
pirmyn. Bet tokia apsauga bū
tu prasminga, jeigu JAV turėtų 
galingus atomo ginklus ir galėtų 
sustabdyti rusus, jeigu jie verž
tųsi pirmyn. Kol tokių - ginklų 
JAV neturės, tai niekas negalės 
rusu suvaldvti. 

C

ings & Loan Assn, tris įstaigas: 
2651 W. 51 st St., 5-100 So. Ked- 
zie ir Carpentervillės priemies
tyje. Dabar tikrinamos knygos, 
o už dešimt dienų bus išmokami 
laupmenys.

— Prezidentas Reagan atvy 
ko į George Washingtono uni
versiteto Medicinos centrą pa
sveikinti sūnaus, šokusio ligo
niams

_ Senate vyrauja nuomonė, 
kad didžiausią problemą sudaro 
savanoriškas stojimas į kariuo
menę. Įtaigojama grįžti prie pri
valomos karo tarnybos.

__ Popiežius Jonas Paulius II 
1920 m. gegužės 18 d. gimė Va- 
dovičiuose, <>0 myliu atstumoje 
nuo čenstachavos.

— Jordano karalius labai ati
džiai seka Izraelio politines ko
vas. Jam labai rūpi demagogiš
ka Beginu rinkiminė propa
ganda.

— Japonijos vyriausybė leido 
Amerikos narlaiviams įplaukti 
j Japonijos uostus ir nusipirkti 
reikalingų produktų. Japonai 
nenorėjęs įleisti atomu varomų 
nariaivių.

POPIEŽIUS PERKELTAS 
Į KITĄ KAMBARĮ

ROMA, Italija. — Popiežius 
dar nėra, pasveikęs, bet jis tiek 
pasitaisė, kad gydytojai perkėlė 
iš ypatingos ligonio priežiūros
kambario į gražiai stiprėjančio 
ligonio kambarį. Iki šio melo po 
piežius veik visą laiką gulėjo, 
tuo tarpu dabar galės daugiau 
judėti. Popiežius noriai kalba su 
gydytojas!, kasdien stiprėja.

Specialistai. s.ąko, kad popiežių 
dar du kartu reikės operuoti.

MIRĖ RAŠYTOJAS 
WHXIAM SAROYAN

FRESNO, Cal.— Gana plačiai 
skaitomas rašytojais William 
Saroyan mirė pirmadienį,, gegu
žės 18 d. Rašytojas buvo 72 me
tų amžiaus, sirgo vėžiu. Velio
nis paskutines savaites praleido 
veteranų ligoninėje. Jis pageida
vo, kad kūnas būtų sudegintas.

Saroyahas 1940 metais laimė
jo Pulitzer premiją už knygą 
“Tavo gyvenimo laikas”. Knyga 
dar ir šiandien noriai skaitoma, 
nes jis mokėjo į savo gyvenimo 
laiką įdėti truputį filęsofijbs. 
Jis mokėjo api-ašyti gyvenimą,- 
^gimimą ‘■•Tę 'mirtį,. paliesdamas 
labai paprastus ir gana gilius 
gyvenimu''laikotarpius.

Rašytojas, prkš . įnirdamas, 
parašė: “Bandyk atsiminti, kart- 
geras žmogus niekad rnegaj^ nų-. 
mirti... Žmogaus asmęnybl gali 
iškeliauti,- bet . goriausioji po da
lis pasilieka.' Ji'Tieka visiems 
laikams?’!. ':. t>’’ ri ; -

ATLEIDO BRITŲ LAI
VYNO MINISTER!

LONDONAS, Anglija. — Bri
tų premjerė Margdret Thatcher 
pirmadienį atleido laivyno mi- 
ništerį Keith Speed. Kabinetas 
svarstė reikalą sumažinti išlai 
das karo reikalams. Kaip tas su
mažinimas buvo planuojamas, 
tuo tarpu dar neaišku. Aiškus 
yra tiktai vienas dalykas — bri
tų karo laivynas turėjo būti su
mažintas. Visi pirmadienio- laik
raščiai paskelbė, kad ponia M. 
Thatcher yra pasiryžusi suma
žinti laivyno išlaidas 2 bil. do
lerių.

Antradienį susirinko kabine
tas. Premjerė nieko nesvarstė, Į 
bet bandė išaiškinti, kas tokią 
nelemtą žinią paskelbė. Kai pa 
aiškėjo, kad žinia išėjo iš laivy
no vadovybės, premjerė That
cher ten pat vietoje atleido lai
vyno minislerį iš savo pareigų. 
Reikalas toliau aiškinamas.

SLA VADOVYBĖ
IŠVAŽINĖJO

CHICĄGO, III. — Susivieniji 
: *.a Lietuvių Amerikoje vadovy
bė, tris dienas posėdžiavusi Chi- 
cagoje, pirmadienio vakare bai 
gė posėdžius ir užėjo pavakarie
niauti geriausiame Chicagos lie
tuviškame restorane.

A. Čaplikas išvažiavo geležin
keliu pirmadienį. Povilas Dar- 
gis išskrido antradienio rytą. 
Meilūnienė išvažiavo į Dan
ville, m.

Dr. Danielius Degėsys dalyva
vo labai trumpai, nes jis turėjo 
skubėti į Clevelands, kįr jo lau
kė keli ligoniai*

BONA, V/Vokietiją.— Vokie
tijos kancleris Helmut Schmidt 
antradienį pareiškė, kad JAV 
gali pilniausiai pasitikėti Vakarų 
Vokietija.

Pirmadienį socialdemokratams 
jis pareiškė,* kad jis atsistaty j 
dins, jeigu Vokietijos socialde
mokratai atmes šiaurės Atlanto 
Sąjungos nutarimus, nepritars 
atomo ginklų apsaugai ir darys 
nuolaidas rusams, nieko iš jų 
neišsiderėdaml Schmidto mitą 
rimas sukrėtė visą Vokietiją. Jis 
gavo labai daug sustiprinančių 
žodžių ne vien iš socialistų de
mokratu daugumos, bet ir iš vi- 
sos dabartinės koalicijos bei di
džiųjų Vokietijos politinių par
tijų. Jeigu Vokietijos socialde 
mokratai- ir nepritartų, tai Vo 
kietįjos krikščionys demokratai 
pilniausiai, pritaria šiaurės At
lanto Sąjungos nutarimams vie
ningai gintis ir naudoti -JAV’ato- 
mo ginklus ąpsdūgąl , .

kancleris SchmidtJabni nepa
tenkintas socialistinio jaunimo ir 
kelių kąiriaspaiinių su'cialdeiuo j 
kratų neryžtingūmu ginti savo ' 

.^teises. Jie tvirtina, kad ęšiaurės J 
fĄ-ftantp^^į^ąjungtis paskutinia; 
hutar.rĄfąi'-gintis ir noras panau 
doti .:jAĮnj^ikos-..ratoino' ginklu. 
Vokietijai' tiktai užtrauks nelai- 
jnę? Jeigu Nekieti ją ' nepriklan 
Syi^Šįąūręs Allan to Sąjungai ir 
neleisiu,, amerikiečiams naudot 
Vokietijos teritorijos, tai yra ga 
liniybė, kad Sovietų Sąjung; 
nepultų Vakarų Vokietijos ate 
miniais 'gmklals. ši mintis vi. 
dažniau minima spaudoje, apta- 
rama- susirinkimuose ir bando 
ma ją nešti į didesnes socialde
mokratų konferencijas.

Kancleris Schmidt labai pas’.- ‘ 
pitkino tokiomis idėjomis. Jis 
netvirtina, kad tos idėjos ne
praktiškos, bet jos naudingoj 
(itkai laisvės ir nepriklausomy 
bės priešams. Kancleris labai 
griežtai pasisakė prieš tokia? 
mintis, skleidžiamas Vckietijo? 
socialdemokratų tarpo. Jei dau
guma socialistų pritartų tokiom? 
mintims, tai jis atsistatydintų iš 
kanclerio pareigų.

• Kancleris yra įsitikinęs, kad 
tiktai vieninga apsauga ir orga-

Helmut Schmidt

Kancleris II. Schmidt pa
reiškė, kad Vokietija atkak
liai kovos prieš rusus, jeigu 
Sovietų karo jėgos įsiverptų, 

J Vak. Vokietiją.

PASIKĖSINTOJO MOTINA’ 
DĖKINGA POPIEŽIUI

Teroristo Mehmet Ali Agca 
motina, patyrusi apie popiežiaus 
nutarimą atleisti pasikėsintojui, 
pasiuntė popiežiui šiuos žodžus: 
“Tamtos širdis yra labai didelė, 
o aš esu tiktai paprasta kai
mietė...” Ji buvo labai dėkinga 
popiežiui už atleidimą.

Ro'mos teismo pareigūnai tvir
tina, kad popiežiaus bausmės 
atleidimas neturės jokios įtakos 
į teisino eigą. Nusikaltėlis su
laužė įstatymus, norėjo nužudyti 
žmogų ir sunkiai jį sužalojo. 
Už nusikaltimą turės kalėti.

PADIDĖJO NAMŲ 
STATYBA

WASHINGTON, D.C. (AP).— 
Komercijos departamnto prane
šimu, naujų mamų statyba ba
landžio mėnesį, padidėjo 4.2%. 
Nors turi t.nde-ncijos stiprėti, 
račiau vasario mėn. buvo didelis 
nuosmukis, nes namų statyba 
buvo sumažėjusi net 27 nuešim- 
činis. j

Daugiausia namu statybai 
kenkia aukšti nuošimčiai už pa* 
skalas. Balandžio mėn. už viė* 
nos šeimos namo paskolą buvo 
imama virš 15 nuošimčiu.

— Federalinė Rezervų taryba 
pranešė, kad JAV dirbtuvės iš
vystė savo gamybą, išnaudoda- 
mos 80.3% nuoš. savo pajėgu
mo. Praeitais metais pajėgumas 
buvo nukritęs iki 74.9%.

— Sears, Roebuck & Co. per 
pirmąjį šių metų ketvirtį pelnas 
pakilo 59.7 nuošimčio.

nizuota Vakani Europos gyny
ba gali vokiečius ir kitų tautų 
gyventojus apsaugoti nuo Sovie
tų karo jėgų ir policijos vergijos. 
Afganistanas nesudarė jokio pa
vojaus Sovietų Sąjungai. Pats 
Leninas ir Tuchačevsk’s priėjo 
;sitikinimo, kad Afganistanas 
niekaip negresia Sov. Sąjungai, 
o 103,000 Sovietų karių vis dėlto' 
:siveržė į Afganistaną. Tame 
krašte kovos dar ir šiandien tę
siasi. Lenkai nekovojo prieš So
vietų Sąjungos divizijas, bet btv 
vo pasiryžę gintis nuo Sovietų 
karo jėgų, jei jos butų pradėju
sios veržtis į Lenkiją. Lankijoje 
ėjo manevrai, lenkų siena per-3 
Žengė keli rusų ir t'ytų Vokieti
jos pulkai, būt jie nesikiša į 
Lenkijos vidaus reikalus, pava
žinėjo parienyje ir išvažiavo. 
Lenkų pasiryžimas kovoti su
stabdė Varšuvos pakto karo jė
gas. Vokiečiai klysta, jeigu jie 
mano, kad be pasiryžimo gintis; 
Sovietų karo jėgos neįsiveiš į 
Vokietija.

Kanclerio kalba paveikė ne 
tik socialdemokratus, bet ir ki
tų partijų žmones. Kancleris 
per naktį pakeitė savo nuomonę 
ir nesirengia atsistatydinti, bet 
ragins ginkluotis, vienais ir 
gintis.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS 1
į .. e___ - ____ ‘

Dėsto RIMAS NERIMAVIČIUS

NE TAS ŠIANDIEN DIDIS

Ne tas šiandien didis, kurs garsiai užstaugia 
Ir vėlek užsnūdęs ant krosnies korija, 
O tas, kurs už save didesnį pasmaugia 
Ir mažą netyčia nekramtęs praryja.

KAS KLAUSIA — NEKLYSTA
Klausimas: Kodėl žvirblis nie

kada neišskrenda žiemai j šil
tuosius kraštus?

Atsakymas: Kadangi jis vis 
grįžta pasitikrinti, kaip toli nu
skrido.

i
Kl.: Kodėl gaidys giedodamas 

užsimerkia?
Ats.: Nes jis žino melodiją 

atmintinai. t

Pasikalbėjimas 
Maikio 
suTĖvuSffc

Ne tas išmintingas, kurs skirias nuo kvaišo, 
Kur baigia ir mokslą ir meilę cum Įaudė, 
O tas, kursai tiesą ir melą sumaišo
Ir vienas apgauna ir poną ir liaudį.

Kl.: Kas išrado aukštus kulnus 
moteriškiems bateliams?

Ats.: žemo ūgio mergina, ku-j 
riai įgriso, kad visi* ją bučiuoja 
j kaktą!

£ * *

JIS TAIP PAT PRISIDĖS

ATNAUJINTAS KIRVIS
Senieną rinkėjas, keliauda

mas per mažą Dlinojaus mies
telį, pastebėjo vieną seną žmo
gų senu kirviu malkas skal
dant.

— Tai labai senas kirvis,— 
pasigėrėjo kolektorius sen už
kalbindamas,

— O yes, — atsakė senis. — 
Kadaise šis kirvis priklausė 
Linkolnui,

— Ką tu sakai,—sušuko ko
lektorius. — Bet tiek labai se
nas kirvis neatrodo.

— Well, — sutiko senis. — 
Tiek 
Nuo 
įdėti

da prie bažnyčios.
Elgeta atkerta:
— Negaliu, esu partietis.

♦ * *
t

APSIRIKIMAS

Turtingas ne šitas, kurs vaikšto su skranda, 
O tas, kurs už skrandą tau duoda į sprandą 
Kuriam prie taurelės bičiulių nestinga, 
Ir vėl glosto randą ranka gailestinga.

Alimentų bylos metu teisėjas, 
išklausęs visas aplinkybes ir iš
girdęs įtariamo tėvo prisipažini
mą, padarė sekantį sprendimą: 
’"Priteisiu kūdikio išlaikymui 200 
dol. į mėnesį, kol vaikas pasieks 
21 metus amžiaus”.

Antanas Gustaitis

Vienas okup. Lietuvos 
so’s” skaitytojas rašo:

‘"Neseniai įsigijau batus su 
storais padais. Jais avėjau tik' 
mėnesį. Batų taisykloje darinio- *, 
tojai pareiškė, kad priklijuoti: ■ 
atšokusių padų negalės — nėra i 
klijų. Padus šiaip taip prisiuvo.” į

Straipsnyje siūloma
' aplarnavimd sistemoje 
garantuoto a valvnės O W
dirbtuves. Tada, užuot

Gal-

Tarybinio gyvenimo vaizdelis
“Tie- \ da ii’ valstybei, ir pirkėjui. 

?bū:...
Mano supratimu, yra ir dar 

į vėse galėtų pataisyti balus. Nau- 
( gamintojai gali pradėti dar at- 
į laidžiau žiūrėti į savo darbe 
Broką: ko čia jaudintis, jeigu 
nekokybiškai pagaminti batai 

? taisomi garantinio remonto dirb- 
builinio tuvėje? ...

steigti 
taisymo ■ mo formą, tačiau manau, kad 
grąžinę ; avalynės įmonėse techninės kon- 

įmonei garantinių terminų neiš- i trolės skyrių specialistai priva- 
laikiusią avalynę, pirkėjai, kaip lėtų reikliau dirbti. Prasta ava- 

' teigia autorius, tokiose dirbtu- lynė kol kas dar piktina pirkėjus, 
’■ vėse galėtų pataisyti barus. Nau-1 vadinasi, kontrolės stinga”.

Susijaudinęs dėl šitokio teisė
jo pareiškimo, naivus kaltina
masis į tai šitaip reagavo: "‘Esu 
giliai sujaudintas ir širdingai dė
koju ponui teisėjui už taip didelį* 
dosnumą. Savaime suprantama, 
kad laikas nuo laiko ir aš prime- 
si u po vieną kitą dolerį kūdikio 
motinai vaiko išlaikymui!”

(Užrašė: Tadas Gadeikis,

* * *
SMUKLĖ ANT SIENOS

— Maiki, praeitą kartą tu pa
žadėjai man paaiškinti teoriją 
apie lazdą. Žmonės dažnai pasa- 

I ko, kad lazda turi du galus, juk 
| visi tą žino, bet prie ko čia ta 
lazdos teorija?

— Gerai, kalbėsiu aiškiau. Jei

Magaryčios

Kansas City mieste, kuris yra tu lazda dūosi kam per galvą, tai 
prie pat Arkansas ir Missouri' kitas lazdos galas ii- tau suduos 
valstijų sienos, yra viena smuk-|pci’ »alvą. Bet nebūtinai lazda 
lė. pavadinta Last Chance Ta- turi du galus. Jeigu sulenksi 
vern. kurios pastatas . randasi 

, tiesiai ant dviejų valstijų sienos;
Ta siena eina per patį smukles toks gudrus, bet ir aš ne pėsčias, 
patalpos vidurį, kai tuo tarpu ‘ Pasakoji man tokius dalykus, 
abiejų valstijų įstatymai smuk-|aPie kuriuos prieš tavo gimimą 
lems vra skirtingi — Missouri j žinojau.
valstijos įstatymaLdi’aucĖia svai-| 
giuosius gėrimus pardavinėti po; 
vidurnakčio, o Arkansas valsti-i 
jos įstatymai leidžia, tad po 12jis lazdos, kuria 
vai. nakties visi svečiai pereina, j Per Sa*v4 tvoti.
tame pat kambaryje, iš Missou- Nesikarščiudk, tėve. Labai 

i-^ ri valstijos pusės į Arkansas pu-
1 siškai tvarkoje, tačiau kodėl ji
i

Aš ne prieš naują atparnavi-

lazdą j lanką, nebus jokio galo.
— Tu, Maikuti, manai kad

da, gąsdinimai — “Soviet or 
Dead”.

— Dabar, Maikuti, man darosi 
aiškiau, ką reiškia 
dviem galais: Sąjungininkai tvo
jo lazda Hitleriui, o dabar ant
ru galu patys gauna. Bet pasa
kyk man štai ką: jeigu sąjungi
ninkai nebūtų Sovietams ėję Į 
talką, ar Hitleris būtų nugalė
jęs Sovietus?

— Jeigu Hitleris ir būtų lai
mėjęs karą, aš manau, kad to
kios nelaimės, kdkia dabar yra, 
nebūtų buvę. Dabar kenčia mi
lijonai nekaltu žmonių kaleji-j

senas faktiškai jis nėra.
Liiikoluo laikų jam yra 
keturi kirvakočiai ir du- 
pakeistos galvos.

* * ♦
PRIE DANGAUS VARTŲ

Prie auksinių dangaus vartų 
kažkas pasibeldė. Pravėręs lan
gelį šventas Petras paklausė 
ateivį, ką gera jis yra padaręs 
būdamas žemėje?

žmogus atsakė: “Sykį aš nu
vykau į Rusiją, km- susitikau 

į Kosyginą ir jam pasakiau į .akis, 
kaip jis persekioja žmones ir lai
ko pasaulį nerime. Tai pasakęs 
aš jį kumštelėjau...”

“Turint gaivoje, kad Kosy
ginas visuomet yra ginkluotų 

lizdą su sar^“ apsuptas, toks žygis iš 
į tamstos pusės buvo tikrai drą- 
: sus. Kaip seniai tai buvo?”

“O, maždaug prieš penkias 
minutes”...

Vyrelis grįžo namo apie p.nk- 
lą valandą ryto ir galas, žiny
ną klausia, kur taip ilgai jis 
užkliuvęs.

“buvau areštuotas”, vyras at
sakė, “dėl to, kad grįžęs namo 
nenorėjau tavęs prikelti. Tad 
sumaniau nusiauti batus ir išsi
rengti apačioje prie laiptų”.

“Kas galėjo tave už tai areš
tuoti?”, stebėjosi žmona.

“Taigi, kai palipau aukštyn* 
pasijutau, kad esu požeminio 
traukinio stotyje”...

JK *
SKOLA

Draugas draugui paskolino 
dešimtinę. Po kurio laiko gauna 
laišką, kuriame parašyta: “Mie
las Stasy, rašau tau, kad žino
tum, jog nepamiršau skolos - 
tos 10 žaliukų, kuriuos pa
skolinai. Dėkoju už paskolinimą 
ir neskubinimą grąžinti, dėl to 
šiuo laišku grąžinu visą skolą 
su padėka. Tavo draugas Do
mas. P.S.: Beje, pinigų į šį laiš
ką nebegalėjau įdėti, nes voką 
jau buvau užlipinęs”.

* * *
KURIS PASITRAUKS?

• Rinkoje dar yra daug 
kių, kurias galima pirkti už 

• žiau dolerį, dažniausiai 
99 centus.

Var-

82 nuošimčiai baptistų tiki, kad 
[ velnias Nra, tuo tarpu tokių ka- 
italikų yra tik 66%. Esą, vel- 
| niams to ir tereikia, kad žmonės 
i jų buvimu netikėtu, i

S Moderni muzika yra

turėjo atsirasti mūsų laikais.

e Ankstėliau, paprastai4 tė
vas mokydavo sūnų, kaip skus
tis barzdą — šiandien patarimus 
barzdos reikalais tėvas gauna 
iš sūnaus.

sę ir toliau geria.* * *
PASIKALBĖJIMAS 

SOVIETUOSE

pre-
nia-

už . . .

• Vyras su žmona lankėsi le- 
atre-restorane. Jų pareiškimu, 
komedija buvo juokinga, bet val
gis — tikras farsas.

• Gražios mergaitės tylūs žo- 
‘džiai girdimi toliau, negu liūto,

• Didžiausias rūpėsi is nesu-j 
"moka mažiausios skolos. (Žydų Į

posakis) |

• Tarp vidutinių amerikiečių

• Asilas neturi laiko galvo
ti,nes jis bijo pamiršti bliauti.

9 Berniuko balsas keičiasi, 
kai-jis tampa vyru... mergaitės 
— kai ji tampa žmona.

• Žodis yra kaip strėlė — at
gal negrįžta.

• Lietuviai mėgsta poeziją ir 
dažnais atvejais eiliuoja savo 
mintis. Pradžioje Lietuvos vie
nas policininkas sueiliavo ti kį 
pasiteiravimą apie paieškomą 
asmenį:

Klausiau jauną.
Klausiau seną —
Nieks nežino, kur gyv. na.
Kur anas tipas išvyko 
Sužinoti nepavyko.. .

Siga Pašilytė

— Mano Viktutei jau keturi 
mėnesiai, — sako viena motina 
kitai.

— Mano Vytukui t 
jis jau sėdi...

- - - Prie jų priėjo kaimynas ir, 
bailiai apsidairęs, pusbalsiu pa
klausė:

Tž ka?

— Tai pasakyk man, ko da
bar nori žinoti?

— Noriu žinoti, kokia nauda 
gali kam nors O

daug reiškia, tik pasiklausyk: 
Atsimeni, kai Hitleris su Stali
nu tarėsi pasauliu pasidalinti? 
Pasauliu nepasidalino, bet Ber
lyną padalino per pusę: Sovietai 
dali pasiliko sau. o kitą dali ati
davė savo talkininkams, kurie 
padėjo jiems karą laimėti. O da
bar? Dabar Sovietų Sąjunga

trys, bet |už gerą atsilygina blogiu. Savo

APIE LAS VEGAS

Dabar aš žinau, dėl ko Las 
Vegas yra tiek žmonių perpildy
tas miestas. Dėl to. kad daugu
mas nebeturi pinigų grįžimui.

— Las Vegas nėra joks mies
tas. Tai tik sąšlavynas, kur iš
metami pinigai.

— Kad ir dar 
venimą galima 

' Ii. tik nereikia 
prikabinėti ...

liek sunku gy- 
lengvai pa kel
eivi ra jas varų

IT’S AMAZING!
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* * *
PARTIETIS

Prieš partijos Namus 
šuvoje stovi elgeta. Gomulkai
išeinant iš Partijos Namų, elge
ta ištiesia savo ranką ir prašo 
išmaldos.

—Čia negalima e'getauti, — 
muose, trėmime, psichiatrinėse 1 piktai taria Gomulka ir liepia
ligoninėse. To dar ne gana. Var
toja nežmoniškas priemones su
naikinti tikėjimą į Dievą, uždą- j 
rinėja bažnyčias, persekioja ku- j 
nigus, jaunimą mokyklose taip Į 
pat prievarta stumia į komjau-j 
nimo kadrus, verčia kalbėti tik | 
rusų kalba. i

— Ar tu manai, kad Sovietams ! 
pavyks išlaikyti geležinę sieną?

Čia laiko klausimas. Geležinė 
siena yra tam, kad niekas neiš
bėgtų iš sovietinio “rojaus”, 
kad neišneštų žinių apie žmo’nių 
skurdą ir baimę.

— Bet ir Hitleris buvo krau-j 
gėrys, tiek žydų išžudė.

— Taip, tėve. Buvo despotas, 1 
bet ne jis vienas taip darė. Darė 
visa gauleiterių gauja.

— Maiki, ar yra nors kiek vil
ties Lietuvai atgauti nepriklau
som vbe ?

— Viltis visada gyva. Bet kol 
Sovietai nebus išvaryti iš Berly
no, tol n- Lietuvai mažai vilties. 
Bet kovoti reikia, kad mūsų tau 
ta išliktų gyva.

— Na, tai mūsų dialogas apie

imperiją plebia visame pasauly
je. nepriklausomos valstybės 
tirpsta, kaip pavasarį sniegas. 
Paskutinė Sovietų auka — Af-

1 ganistanas, kas toliau? Pasaulį 
bando valdyti nenatūrali komu
nistinė sistema, plečianti visur 
terorą, baimę. ‘Perskiriant Ber
lyną, jau tada, buvo padėti pa
grindai naujam pasauliniam ka
rui. Sovietų Sąjunga apsitvėrė 
ne tik Berlyną geležine siena, 
bet ir visą pasaulį, kad niekas 
neišbėgtų, neišneštų žinių, kas, lazdą ir pasibaigė, Maiki. Dėkui 
viduje dedasi. Antrojo Pasauli
nio karo žarijos dar nebuvo už
gesusios ir jau plito propagan

tau, kad tu mane apšvietei.
— Iki kito karto, tėve.

*
TRAGIŠKAS BIRŽELIS 

M

Kaip šunes įgudę 
Kraugeriai maskviškiai

Birželis — gražiausias 
Visų metų tarpas, 
Kai žydi žiemkenčiai 
ir sukrauna varpas.

Birželyje trėmė 
Juos į Kazachstaną. 
Ar į šiaurės taigas — 
Kur meškos gyvena.

Biržely atbunda 
Gamtos augmenija. 
Džiaugiasi saulutė 
V»sa gyvūnija.

Birželyje mirė 
Užkalti vagonuos — 
Be vandens, be oro 
Ir kąsnelio duonos.

Berželis Šiandieną 
Tragišku paliko, 
Kai Kremlius angina 
Smaugt kraštą apniko-

Birželyje lava 
Raudona užliejo. 
Masinės žudynės 
Tuojau prasidėjo.

Biržely merdėjo 
Kankiniai Rainiuosr.
O kitus nudėjo
Paneriu limituose.4,

Biržely išžudė 
šimtus Praveftiškė],

Likusieji čekistų 
Buv^škankinti, 
Kremliaus autokratų 
Badu išmarinti.

K. Vabalėlis

'• Y\Vs Montand, kartą grį
žus su £friona po savaitgalio iš
vykos. durySė rado užkištą kor
telę:

. — Mūsų kūklią dovaną nasi- 
tė pieno bohkoms dėžutėje.'

Pfeno bortkų dėžutėje rado ki
tą. pieno išvežiotojo paliktą kor
telę:

— širdingai dėkoju už dova-, 
ną. Nuostabiai geras gėrimas. 1

Ant siauro takelio Veimaro 
parke susitiko genialus vokiečių 
poetas Volfgangas Gėtė (1749 
—1832) su kritiku, kuris aštriai 
vertino jo kūrinius. Sustojęs 
ant takelio, kritikas piktai 
burbtelėjo:

-r-Aš neužleidžiu kelio kvai
liams.

— O aš visad priešingai darau, 
—atsakė • “Fąūšfb?’ autorius ir 
mandagiai pasitraukė į šalį-

Turtingu rūmų atviram lange
Popierinės gėlės su gyvom šalia 
Lingavo išdidžiai nuo vėjo.
Jų grožis visus žavėjo.
Štai užeina debesis ir lyti nesiliauja. 
Popierinės gėlės Jupiteri maldauja; 
Kad tuojau nustotų lyti.
Jos keikia lytų ir nežino ką daryti.
„Jupiteri“,, jos prašo, „tu lytų sustabdyk 
Ir mūs nepražudyk.
Kas gal už lytų būt blogiau?
Žiūrėk tik atidžiau
Ir matysi, kad lytus vien žalą daro: 
Visus nuo darbo Į pastogę jis nuvaro;
Pilna balų, negalima praeit gatve, 
Keliai visi paskendę giliam purve“-. 
Vienok Jupiteris neišklausė jų maldos. 
Dar ilgai lijo ir jau nėr dabar kaitros; 
Atvėso oras, gamta atgijo, 
Augalai atsigaivino:
Gyvos gėlės tam lange
Pasirodė savo gražume
Ir tapo nuo lytaus kvapnesnės, 
Šviesenės ir švelnesnės.
0 popierinės gėlės, išmirkusios tiek daug, 
Nustoio grožio ir išmestus lauk.

Jį: $ *

Tikri talentai už kritiką nepriekaištaus, 
Nes ji negal sumenkinti jų vertės.
Tik popierinės gėlės bijosi lytaus.

(Iš Sūduvos išleisto Algimanto Pagėgio 
eilėraščių rinkinio ELEGIJOS)

Nėra athžinų draugų —hera nei amžinų priešų

2 — Naujienos, Chicago, 8, HL <i..<xiay, May 20, 198!



DOMO ADOMAIČIO ŽODIS APIE 
DAILINNKĄ E. VALAITĮ

ALGIRDAS ĘUDRECKIS

'i ŽELIGOVSKIADA, 1920 M
žodžio. Dabarties dailės “mene” 
dažnausiai rasi visko, tik ne me
no.

Su įniišiu siekdami savo tiks
lų, j o laisvės ir kažkokios uto
pinės gerovės vardu bando pa-

technikoj ir kultūroj 
nors ja 
ir nirs 
kultūra 
pagrin- 

dalis ja
ir didžiuojasi, bet

DOMO ADOMAIČIO, ČIUR
LIONIO GALERIJOS, INC. 

PIRMININKO ŽODIS 
atidarant dad. E. Walaicio ir J.

Macėno Parodą 1981. V. 15.

Gėris ir blogis senas kaip ir 
pati žmonija. ŽmonJos pažanga 
moksle,
vieni džiaugiasi — kiti, 
naudojasi, jai priešinasi 
ta. Dabartinė žmonijos 
susikūrė krikščionybės 
du. Didelė žmonijos 
džiaugiasi
krikščionybės priešai ja pktina- 
si ir visais būdais siekia ne tik 
suniekinti, bet ją ir sugriauti-

Dabartinis žmonijos priešas 
komunizmas yra pagrimdytas ir 
plečiamas krikščionijos priešų. 
Negalėdami krikščioniškų Va
karų sunaikinti technikos giąk 
la.:s, jie ištobulino priemones 
sunaikinti patį žmogų ir jo dva
sinį gyvenimą ir per tai su
griauti ir jų nekenčiamą kultū
rą. Narkotikais, seksu ir viso
kiu “įpilietmtu” iškrypimu at

skrupulų naudodami tarptauti
nį terorą ir pavergtųjų žudymus 
bei persekiojimus. • Nėra jokios 
abejonės, kad Prezidentas Rea
gan ir Popiežius jų tikslams bu
vo ir liko pagrindinės kliūtys, 
užtat, jie turėjo žūti.

Šitokiame pasaulio įvykių fo
ne mes dalyvaujame čia dailės 
parodos atidaryme. Galime bū
ti tikri, kad su šia paroda mes 
nieko negriausime, bet t:k pra
turtinsime ne tik savo tautos, 
bet ir žmonijos gyvenimą. Kaip 
paprastai, dailės darbai saugomi} 
daugiau negu pats žmogus. Už
tat, -jie išlieka šimtmečiams vi
suomet pergyvendami savo kū-

į bes buvo užpultos ir aneksuotos! tus rytų Europoje, net iki Juo

Povilas Kaupas

'V1®

“Erdvėlaiviu stotis’ v

rėjus.

Dail. E. Walaitis yra jau senas’ 
vilkas. Pastebėkite ' kokiomis j 

pjalaidavę žmogų nuo moralės- kukliomis priemonėmis kiek;
varžtų jie pirmiausia siekia su- daug jis parodo. Jis buvo ver- 
naikinti gėrio ir grožio sampra- tmamas kaip Chicago Tribune 

meno direktorius, — jo darbai ir 
dabar amerikiečių išgraibstomi.

Juozas Mačėnas savo talen
tą viešai lietuviams bene pirmą Į 
kartą rodo. Tai dar pavyzdys,] 
kad talentas visuomet randa pro 
gos pasireikšti. “Grandmother 
Moses" pradėjo vėliau už p. Ma-, 
čėną, o suspėjo išgarsėti dau
giau už. tūkstančius dailininkų. 
To paties linkime ir p. Mačėniui. '

E. J. J

tą, išniekinti iki šiol žmonijos 
sukurtas vertybes ir palikti nus
kurdintą, suluošintos dvasios 
žmogų, kuris vėliau priimtų vi
sa kas tik jam bus pasiūlyta.

Menas yra vienas iš pagrindi- . 
Įiių žmogaus dvasios ramsčių, 
yisi, kurie tik .norime, matome 
gą jie išdarinėja meno vardu. 
Žodžio ir minties menas — po
ezija šiandien bandoma atpalai
duoti ne tik nuo minties, bet ir

JfP.G MEISTER

LIETUVOS LAIVYNAS
Po Pirmojo Pasaulinio karo 

pranyko pasaulio jūrose impera
toriškasis Austrijos-Vengrijos 
■laivynas taip kaip ir. susidedan
tis iš vieno naikintojo, Monte- 
Įiegro laivynas. Jų vietoje atsi
rado, bent Adrijos jūroje, kara
liškasis Jugoslavijos laivynas, 
kuris vis gi nepasiekė tos reikš
mės ir karinės vertės, kokią tu
rėjo Hapsburgų laivynas. Savo 
laiku karine jėga Rusijos užval
dytos Pabaltijos valstybės Suo
mija, Estija, Latvija, Lietuva ir 
Lenkija, kurios pasidarė nepri
klausomos, organizavo Baltijos 
•jūroje savąją karinę jėgą. Islan
dija, kuri 1918 metais forma
liai pasidarė nepriklausoma nuo 
Danijos ir buvo su ja sujungta 
tik personaline unija, irgi pasis
tatė 1926 metais žuvininkystei 
apsaugoti keletą laivų. Irako ka- 
raliia. kuri 1932 metais paskel-

Sovietų Sąjungos. Lenkijos ka
ro laivyno dalis išsilaikė emigra 
rijoje ir kariavo britų pusėje, 
kur buvo pripažinta geriausia 
sąjungininkų karo la'vynų tar
pe. Suomių karo laivynas iš
gyveno Žiemos karą 1939-1940, 
po to kariavo 1941-1944 metais 
prieš Sovietų Sąjungą, o 1944- 
1945 metais — prieš vokiečius, 
išvengęs iš priešų didesn’ų ruoš 
tolių. Irako upių laivynas, ka
riaudamas 1941 metais prieš bri 
tus, suvaidino visai mažą rolę, 
kaip ir Jugoslavijos karo 'laivy
nas kovoje prieš puolančias vals 
tybes 1941 metais balandžio 
mėn- Mandžuko laivynas beveik 
visas 1945 metais pateko i So
vietų Sąjungos rankas.

J 'ETUVOS KELIAS Į NEPRI
KLAUSOMYBE

Pagal lietuviu tvirtinimą, lie- 
tuviai ir latviai priklauso prie 
pirmųjų Europos šiaurės-vakarų 
dalyje gyventojų, pasiekę tą 
kraštą prieš 3000 .metų. Tarp 
983 ir 1038 m. po Kr. gim. Kie- 
vo kunigaikščiai pirmą kartą 
mėgino užkariauti Lietuvos ryti
nę dalį, tačiau, lietuviai suge-

bė savo nepriklausomybę, pir
mą kartą* parodė savo vėliavą 
Persų įlankoje. Tolimuose Ry
tuose japonai 1932-1933 metais 
užkariavo tris šiaurės-rytų ki
niečių provincijas ir įkūrė va
salinę Madžuko valstybę, kuri 
nuo 1932 metų irgi sukūrė sa
vo jūrinę pajėgą, iš pradžių Sun 
gari upėje, vėliau Amūro ir Ūsui bėjo atmušti tą puolimą. Popie

žiaus vainikuotam karaliui Min 
daugui (apie 1236-1263) pasise
kė apjungti visas lietuvių tau
teles ir žymiai išplėsti savo vals 
tybę, kuri po jo įpėdinių, iki 
1492 metų apėmė didelius plo-

ri upėse, galų gale ir Kiniečių] 
jūroje. Pagaliau, tenka dar pa
minėti, kad Ispanijos pilietinio 
karo metais pasirodė ir, taip va
dinamos, Baskų respublikos jū
rų laivai Biskajoje, kuri buvo 
sąjungoje su raudonąja Valen- 
cijos ispanų respublika.

Antrojo Pasaulinio karo bėgy
je, i kuri buvo įtrauktos visos 
tos valstybės ir jų laivynai, pra
žuvo Lietuvos, Estijos ir Latvi
jos kariniai laivynai jau 1939- 
1940 metais, kadangi tos valsty-

dosios jūros. 1372 metais lietu
viai net įžengė į Maskvą, o vė
liau ten valdė lietuvių karaliaus, 
Vytauto dukra, našlę/Sofija su 
sūnumi Vosylium Juoduoju 
(1415-1462). Pagal Melno ežero 
taikos sutartį 1420 m/Taetuva 
įgijo pirmą kartą nuosavą uostą 
Palangojprie Baltijos jūros.’L-

Nuo XV šimtmečio pabaigos- 
atsinaujino rusų Lietutyos puoli
mai, nes tame laikotarpyje dėl 

z savo unijos su ..Lenkija; Lietuva 
gyveno didelius vidujinius sun
kumus. Jonas Žiaurusis 1655-? 
1661 puolė Livoniją’ (Estiją ’ir 
Latviją), o Aleksiejus Romano-' 
vas plėšė išdegino Lietuvą, kai 
sostinė Vilnius degė ištisas 17 
dienų. Galų gale, rusų kariuo- 
menė okupavo Lietuvą caro Pet 
ro Didžiojo laikais, per karą su 
švedais, 1701-1721 metais. Rusai 
paliko Lietuvoje tam tikrą skai

sčių atsparos punktų ir įgulas; tą 
’pat rusai pakartojo 1939-1940 
metais.

Sąryšy su trimis tragiškais 
Lenkijos padalinimais 1772, 1793 
ir 1795 metais, tarp Prūsijos, 
Austrijos ir Rusijos, Lietuva te 
ko rusams, išskyrus Sūduvos sri 
tį, kuri nuo 1795 m. iki 1807 m. 
priklausė Prūsijai- Lietuves vals 
tybės žlugimas faktiškai prasi
dėjo jau nuo. taip vadinamo “ne
bylaus seimo’’ 1717 metais, kai 
tas seimas gavo iš Maskvos įsa
kymą sumažinti kariuomenę ir

kraštą tvarkyti pagal caro pa
geidavimus. . : ‘ -

-Toks spaudimas :pradėtas su 
priverstiniu perkrikštinimu ka
talikų lietuvių į provoslavų ti
kėjimą ir su tuo sujungtas rusi
fikavimas, kaip ir lietuviškų že
mių nusavinimas, iššaukė visą 
eilę didėlių sukilimų 1812, 1831 
ir 1863 metais, kurie, deja, visi 
buvo kruvina^ numalšinti.
■ Pirmojo-Pasaulinio karo me
tu Lietuva buvo 1815 metais vo
kiečių okupuota ir .karinės val
džios valdoma. -Vokiečių buvo 
planuojamą ? paversti Lietuvą 
vasaline valstybe, bet 1917 me
tais vasario 29 d. Lietuvos tauti
nis-susibūrimas “Taryba” parei
kalavo .Lietuvai nepriklausomy- i 
bės, kuri ,1918 metais vasario 16 
d. ir buvo paskelbta. Kad už
tikrintų sau Vokietijos paramą, 
Lietuvos Taryba pasiūlė 1918 m. 
birželio mėn. Lietuvos sostą ka
talikiškam Hercpgui Wilhelmui 
von Urachui, £įiris pasiūlymą 
priėmė ir pasivadino Mindaugu 
II, bet į sostą neatsiėdo. Pirma 
valstybė, Vokietija, pripažino j 
Lietuvos nepriklausomybę 1918} 
metais kovo 23 dieną, tačiau pir
ma Lietuvos vyriausybė buvo 
sudaryta tik 1918 metais lapkri
čio 11 dieną.

(Bus daugiau)

• Viengungis. yra vieninte
lis žmogus, kuris niekad nesu
žino savo ydų.

(Tęsinys)

Prieš įžengiant į Vilnių, Želi
govskis ir m štabo viršininkas 
pasiuntė 4 atsistatydinimo iš ka 
riuomerės notas” lenkų kariuo
menės vadovybei, pareikšdami 
jog jie esą “maištininkai” .At
mesdamas laikino Vilniaus gu
bernatoriaus Reljaulo pasiūly
mą padaryti Vilnių laisvu mies-‘ 
tu, Želigovskis veržėsi Vilniun. 
Penktadienį spalio 8 d. įžygiavo 
į Vilnių. Kažkuriose gatvėse 
buvo susišaudymai su besitrau
kiančiais lietuviais. Želigovskis 
iškilmingai paskelbė laikinos 
“Vidurinės Lietuves"’ (Litwa 
Srodkowa) vyriausybės sudary
mą, kurios galva tapo lenkų na
cionalistas Abramovič.. Taip pat 
Želigovskio su savo “vyriausybe” 
pasirašė puošnią deklaraciją, 
kuri atmetė lietuvių-rusų: tai
kos sutartį ir kuri pareikalavo 
apsisnreridimo teisės. ’ <

Tą pati vakarą, generolas Si
korskis, lenkų šiaurės fronto 
vadas, pranešė spaudai, girdi, 
Želigovskis buvo priverstas .^iš
pildyti savo . karių reikalavimą 
užimti “lenkišką” Vilnių. Len
kai tuomet ’ pranešė lietuviams, 
kad jie pasiruošę derėtis su jais 
Varėnoje ir išspręsti šitą ginčą.

Štai,kaip-matome,-vos dviem 
dienoms praėjus,-., pamynęs po 
kom Suvalkų sutarti, “maišti- 
įlinkas” gen. Želigovskis užgro
bė • Vilnių. Šiandien yra-žinoma, 
kad generolas Želigovskis vyk
dė paties' Pilsudskio įsakymus. 
Todėl apie- jokį maištą negali, 
būti-nė kalbos. Geri. Želigovskis 
sulaužė ne tik Suvalkų sutartį, 
abiejų pusių pasirašytą, .Vilnių 
neginei j imai paliekant Lietuvo
je, sulaužė ir Lordo Kurzono su
kurtąją liniją, kuri lenkų buvo 
priimta ir pasirašyta 1920 m. 
liepos 11 d. Šią sutartį Santar
vės vardu pasirašė britų, italų, 
prancūzų ir japonų atstovai.

Šiendien lenkai sako, jog Su
valkų sutartis buvusi didžiau
sia jų klaida. Lenkai tada jau 
visai sumušę bolševikus, nie
kuomet nebūtų pasirašę tos su
tarties, jei ne .Tautų 'Sąjungos 
ir didžiųjų valstybių spaudimas. 
Tas spaudimas buvo toks dide
lis, jog lenkai negalėjo prieš Jį 
atsispirti. O iš kitos pusės, neno-

! rėdami atsisakyti nuo Vilniaus 
ir anksčiau buvusių jų okupaci
joj žemių, lenkai pasirinko ap- martele,, suprasit

gavimo kelią.
Paėmęs Vilnių, Želigovskis 

nesustojo. Pagal jo mąstymą 
lietuviai negausūs, prastai gin
kluoti ir išsklaidyti kuopomis il
game kelių šimtų kilometrų fron 
te Želigovskio divizijoms nega 
lės rimtai pasipriešinti. Be t'' 
Lietuvių kariuomenė sukoncent; 
mota pietuose; ji negali skubiai 
traukiniais persikelti į šiaurę 
nes Varėnos stotis lenkų rnnkc 
se. Tarp Vilniaus ir Katute 
keli lietuvių šaulių bei pa;t 
zanų daliniai.

Želigovskio kariuomenėje ky
la naujas šūkis: “do Kovna” (į 
Kauną). Judrūs lenkų kavale
rijos daliniai veržėsi tolyn, į 
šiaurę ir į vakarus. Spalio 10 d. 
Želigovskio įsibrovėliai paima 
Švenčionis. “Broliai” latviai tuo 
tarpu užima’ Gelauką, Liepojos 
— Daugpilio geležinkelio lini
jos stotį, 30 kilometrų nuo Daug 
pilio, ir pareikalauja, kad lietu
viai evakuotų Uūkštę (Alūks- 
tą).

Lietuvos kariuomenės daliniai 
skubėjo šiaųrėn. Visur partiza
nų ir šaulių būriai pasipriešino 
lenkams. Lenkai veržėsi seno* 
sioą demokacijos lihjjos link. 
Lenkų jėgos, sudarytos iš pėsti
ninkų^ ■/raitininkų ir. artilerijos 
dalinių, buvęų gerai ginkluotos.

Spalio 10 (j. Kaune prasidėjo 
masinė kariuomenės mobilizaci
ja ir naujokų ėmimas. Lietuviai 
ruošėsi į. griežtą kovą su lenkais. 
Tą pačią dieną Katino policija 
.susekė lenkų C'dvarininkų są
mokslą nukirsti geležinkelio su
sisiekimą tarp Kauno ir Virba
lio ir tuo. būdu sulaikyti amu
nicijos traukinius iš Rytprūsių.

(Bus-daugiau) <

SENOVĖS LIETUVIŲ MATAI

Miera, ar saikas, storumo bu
vo: ‘žiupsnis, rieškutės, gniūžtis, 
našta, klėbys, ašis, sauja, gryž- 
tis, kepurė, rakanda, druskinė, 
dvolikis, sėtuvė, pūras/ bačka, 

..vežimas.
Miera, arba saikas, tekumo 

buvo: 
krūzas,
ogonas, verpdė, bačka, bosas 
ir 1.1. J ./ >

Svaras, arba voga: grūdas 
svaras, stukas, pundas, ^birkova.

- i ū. S. Daukantas (iš. Būdo)

lašas, tauragė, kaušas, 
kipis, milžtuvė, legerė,

• Tau, dukrele, kalbu, tu,

SIUNTINIAI Į LIETUVA
MARIJA NOREIKIENĖ

2608 West 69th St., Chicago, Hl. 60629 * Tel. 925-2787 
Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

MAISTAS IŠ EUROPOS SANDĖLIŲ

SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 
2501 W. 69th St, Chicago, Ill. 60629 ♦ Tel. 925-2737

JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71st St, Chicago, HL

a rrrsmNGAi išpildomi receptai • Fannie may sal
dumynai • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nno
* va!, ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniai* nuo 9 vai ryto iki 8:30 vaL vai.
D. KUHLMAN, BS^ Regirtruotai vaistininkas

TeL 476-2206
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404 puslapių. Persiuntimas $1.

AURIHAVięiu

1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• : LITERATŪRA, lietuviŲ literatūros, meno '■ ir moksio 

1954 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesensta, Vinco 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Jcmiko, V. Štankos, 
J. Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir V. 
Meilaus straipsniai bei studijas, iliustruotos nuotraukomis Ir 
M. K. Čiurlionio, M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkštelės Ir A. Varno 
kūrybos poveikslais. 365 pusk knyga kainuoja tik S3.

ę DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos ir tau- 
finnj šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais duomenimis 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja S2.

• VlENIšO ŽMOGAUS GYV ENIMAS, Antano Rūko aprašy
tas Juozo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 
parduodama tik už ?2.

> LIETUVIŠKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Tamašausko 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės ir 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui. Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodama 
vitOvardžių pavadinimai ir jų vertiniai Į vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pusi, knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina |6.

• KĄ LAUMĖS LĖMĖ, rašytojos Petronėlės Orintaitės atsi
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik |3.

• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras
tas ir klaidingai interpretuojamas gyvehime ir politikoje; tik ne 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe
ziją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju už žmogaus teises, 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja f6.

• 8 AT Y RINĖS NOV ELĖS, M. Zosčenko kūryba, J. Valaičia 
vertimas. 200 psL knygoje yra 40 sąmojingų novelių. Kainu $2.

Knygos gaunamos Naujienose, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
IE 60608. Užsakant ptitu, pridėti dolerį pendunflmo liLddoma.
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Prancūzijos rinkimų reikšmė
Netikėtas socialisto Francois Mitterrando išrinkimas 

51.7% dauguma Prancūzijos 21-ju prezidentu sukėlė pa
saulinėj spaudoj ir politikų sluoksniuose Įvairių komenta
rų. Kadangi tuo pačiu laiku Anglijos savivaldybių rin
kimuose irgi daugumoje laimėjo socialstai, atsisukę nuo 
karčios Margaret Thatcher medicinos, turėjusios pagy
dyti kraštą nuo ekonominių negalavimų, buvo padary
ta išvada, kad Vakarų Europa Vėl pasuko kairėn.

ŠĮ tvirtinimą tenka priimti gan skeptiškai, nes tuo 
pačiu laiku vykusiuose Vakarų Berlyne rinkimuose lai
mėjo krikščionys demokratai. Pagal opinijos tyrimo in
stituto davinus, visoje Vak. Vokietijoje rinkėjų nuo
taikos atitolo nuo kanclerio Helmut Schmidt vadovau- 

‘ jamos politikos. ”
Visa Vak. Europa šiuo metu pergyvena sunkius lai

kus: nedarbas, .infliacija, ūkinė stagnacija, aukšti nuo
šimčiai už paskolas, dideli deficitai ir kitos bėdos slegia 
vyriausybes, kurių sprendimams neranda atsakymo. 
Tokia padėtis kelia gilų nepasitenkinimą visuose gyven
tojų sluoksniuose ir blaškymąsi ieškant išeities. Atsi
dūrus desperacijoje, atsisakoma nuo tradicinių partijų 
pasitikėjimo ir balsuojama už openentą, žadanti iš
spręsti sunkias problemas.

Taip atsitiko Prancūzijoje. Iki tol balsuotojai ven
gė perleisti valdžią kairiesiems, nes su jų laimėjimu — 
esą Į valdžią turės patekti komunistai. Šiuo sykiu rin
kėjai nepaisė prez. Valery Giscard d’Estaing Įspėjimų 
ir balsavo už Mitterrandą, nors tikriausiai žnojo, kad 
jam gali tekti daryti kopromisą su komunistais.

Fr. Mitterrand numato suvalstybinti bankus, drau- 
dino bendroves, pagrindines pramonės šakas, išplėsti 
viešuosius darbus ir pakelti minimalinĮ valandini atly
ginimą už darbą iki 3,60 dol. Tokiems Įstatymams 
pravesti dabartiniame parlamente neturi daugumos. To
dėl išrinktas prez. Fr. Mitterrand yra numatęs paleisti 
parlamentą ir paskelbti naujus rinkimus. Pagal jau 
surinktus opinijų instituto davinius, rinkimų rezulta
tai Į Prancūzijos parlamentą atrodytų sekančiai: so- 

t cialistai surinktų 36' '<■ balsų, komunistai — 16%, ben
dras degollininkų blokas — 42%, likusieji balsai tektų

mažumų partijoms.
Reiškia prez. Mitterrand bus pastatytas prieš labai 

keblią padėtį. Per rinkimus jis žadėjo neįsileisti komu
nistų į savo valdžios kabinetą, bet be jų pagalbos nega
lės sudaryti pastovios vyriausybės ir pravesti savo ra
dikalios programos. Prancūzijos vyriausybė atsidurtų 
lygiai toje pačioje padėtyje, kokia buvo prieš de Gaul- 
lio įvestas reformas. Dažnai keistųsi kabinetai, krašte 
įsiviešpatautų dar didesnis ūkinis ir politinis nepasto
vumas, kas neigiamai atsilieptu i visos Vakarų Euro
pos padėtį.

Šioje padėtyje yra maža prošvaistė. Lenkijos įvy
kių poveikyje visos Vak. Europos komunistų eilėse, ne
išskiriant Prancūzijos, pasireiškė priešiškas nusista
tymas Maskvos agresingai politikai. Tikimasi arti
miausiu laiku Prancūzijos komunistų partijos vadovy
bės nušalinimo, kuri buvo aiškiai promaskvinė, ir išrin
kimo naujos, savo nusistatymu artimos Italijos ar Is
panijos komunistams. Tokiu atveju susidarytų patva
resnės sąlygos prez. Mitterando vyriausybei sudaryti ir 
jo planams pravesti. Ar šių planų pravedimas išgelbėtų 
Prancūziją nuo ją slegiančių sunkumų, tai didelis klau
simas, nes panašios radikalios priemonės, Įvestos darbie- 
čių Anglijoje ir socialistų kituose kraštuose, nedavė tei
giamų rezultatų.

Nemažesnės reikšmės Prancūzijos rinkimai turės 
į Vakarų demokratijų pasaulinės politikos susidarymą. 
Fr. Mitterrand yra daug griežščiau nusistatęs prieš 
Sovietų agresijos politiką, negu buvo prez. V. G. d’Es
taing. Jis tolygiai nemano nuolaidžiauti arabams, 
sprendžiant Artimųjų Rytų gynybą nuo Sovietų -erži=i 
mosi Į šią erdvę ir stipriau palaikyti Izraelio pozicijas. 
Tačiau, būdamas kietos politikos šalininkas vengs kon
frontacijos su Sovietais ir palaikys detentės politiką, 
tačiau prisilaikant lygiateisiškumo principų abiem 
pusėm. Šiuo savo nusistatymu jis nepritaria Valstybės 
sekretoriaus A. Haig užbrėžtai politikai.

Betgi Prancūzijos rinkimai turės didelės reikšmės 
nustatant vakariečiams bendrą pasaulinę politiką. Pre
zidento Fr. Mitterrand išrinkimas davė progos visam so
cialistų internacionalui surasti sau stiprią atramą i 
atyvią politiką globaliniu mastu. Iki šiol dešiniųjų dik
tatūrų kraštuose kylančioji socialistų, liberalų ir kitų 
kairiųjų opozicija buvo priversta dėtis su komunistais, 
nes iš jų ir per juos gaudavo iš Sovietų ar jų statytinių 
paramą kovoje už diktatūrų nuvertimą ir reformų pra- 
vedimą. Tačiau tokiais atvejais dažnai pasinaudodavo 
komunistai, nors ir būdami mažumoje, sulaužydavo sa
vo pažadus ir apgaulingu būdu primesdavo savo 
diktatūra. C

Fr. Mitterrand mano šią padėtį radikaliai pakeisti, 
nes jo asmenyje socialistinis internacionalas ir paskirų 
kraštų socialistai sulauks tvirtos paramos kovoje prieš 
dešiniųjų diktatūrą, visai ar mažai teatsižvelgiant Į 
vietos komunistus, šią politiką manoma artimiausiu lai
ku išbandyti Salvadore ir kitose Vidurinės Amerikos 
respublikose, kur tik prasideda pilietiniai karai.

Kaip rašo žymi Amerikos publicistė Georgie Anne 
Geyer, Fr. Mitterrando numatyta politika susikirs su 
Reagano administracijos dviem požiūriais. Viena, Mit
terrand, kaip ir visas socialistų internacionalas, atme
ta iš principo dešiniųjų diktatūrų rėmimą, kaip tariamą 
atsvarą prieš komunizmo Įsigalėjimą tuose kraštuose. 
Antra, nepripažįsta JAV išimtinos teisės, vadovaujan
tis vien savo valstybės interesais, primesti savo paliti- 
ką visai Lotynų Amerikai ar kitiems kontinentams.

Trys kapinės nukniaukė kapu 
priežiūros fondus

Prieš 10 dienų visa Chicaga
sužinojo, kad trijų kapinių fon
dai, sudėti kapų priežiūrai, buvo 
taip gražiai nukniaukti, kad ka
pų savininkai, sudėję pinigus, 
nieko nepajuto.

Kapinių reikalai taip sutvar
kyti, kad kiekvienas sklypo savi
ninkas, pirkdamas kapą savo- 
šeimos nariams, visuomet su
moka už kapą ar sklypą 15 nuoš. 
daugiau, negu sklypas yra įver
tintas. Jeigu už sklypą jis moka 
-$500, tai sklypo kaina yra $425, 
o $75 eina sklypui . prižiūrėti, 
kad žolė būtų nukarpyta, palais
tyta. ir nušvarinta. Tie 75 dole
riai yra padėti šimtui metų Į ka
pų priežiūros fondą. Tų pinigų 
niekas neturi teisės imti, nes 
kiekvienais metais iš $75 nuo
šimčių sumoka kapinėms už ka
pų priežiūrą. Kas nori, kad ka
pai būtų gėlėmis apsodinti ir jos 
aplaistytos, tai privalo stambes
nę sumą padėti į Gėlių Fondą.

Lietuvių Tautinės kapinės tu
ri Kapų priežiūros fondą; 15% 
sklypo kainos laikomi Kapų prie
žiūros fondo sąskaitoje. Bet ku
ris sklypo savininkas turi teisę 
užeiti i kapines ir pasiteirauti, 
kiek jo padėtų pinigų yra Kapų 
priežiūros fonde, arba angliškai 
Care Fund pinigų, ii- kokia dalis 
kiekvienais metais atskaitoma 
kapų priežiūros darbams.

Kiek teko girdėti, Tautinių Ka

pinių Kapų priežiūros fondo pi
nigai tvarkingai laikchii lietu
viškose taupymo bendrovėse. 
Tuo tarpu niekas į tuos pinigus 
nesikėsino.

To negalima pasakyti apie ki
tas kapines, esančias pietvakarių 
Chicagos miesto dalyje. Valsty
bės auditoriai, tikrindami kelių 
kapinių fondus, nustatė, kad 
Kapų priežiūros fondai nu
kniaukti. Auditoriai įsakė nu- 
kniautus Kapų priežiūros fondo 
pinigus tuojau įnešti į banko są
skaitas ir tų pinigų neliesti.

Chicago Sun-Times pranšė, 
kad Howard National Corpora
tion kapinės, esančios Elnnyęo-
de, 7234 W. Nortr Avė., iš Care 
Fondo paskolino Fredui Wieclo- 
chui $100,000. Rasti padaryti 
dokumentai, Wieclochd pasira
šyti. Kai auditoriai paklausė, ka
da jis rengiasi pinigus grąžint, 
ta jis pareiškė, kad niekad to
kios paskolos negavo ir jokių 
dokumentų niekad nepasirašė. 
Dabar reikalai komplikuojasi.
Turi išaiškinti, kaip “klastoti” 
dokumentai pateko į seifą, ir kas 
tuos pinigus nusinešė.

Minėtų kapinių tarybos pirmi
ninkas yra John Kauras, o vice
pirmininkas yra Chester J. Strel- 
chyk, Jr. Kapų priežiūros pini
gai buvo laikomi Pioneer banke, 
400 AV. North Avenue. Howard

Nors prez. Mitterrando vyriausybės sudarymas ir 
jo programos pravedimas yra dar labai miglotas, bet 
Pranūzijos rinkimai iškėlė Vak. Europos socialistu ir 
bendrai kairiųjų skirtingą nuo Amerikos nusistatymą 
Sovietų, Rytų Europos ir bendrai pasaulinės politikos 
atžvilgiu.

V. K.

Prof. JONAS PUZINAS < pakako lytinėje kalno dalyje supilto pylimo, to-
jdėl bestiprinant pili, A. Tautavičiaus manymu, Vilniaus 650 metu sukaktis - miesto iXIIIa. gale ar XIV a. pradžioje tuo slėniu buvo 
prakasta nauja Vilnos vaga Į Neri. Tada Gedimi
no pilies kalną ir jo apačioje buvusią žemutinę 
pilį iš trijų pusių supo dvi Vilnios šakos, o iš šiau
rės pusės — Neris. Sprendžiant pagal ankstyva-, 

i jai gotikai būdingus bruožus, manoma,kad dar 
’Gedimino laikais ar tuoj po jo mirties buvusio 
■rytinio pylimo vietoje pamatyti mūriniai gyvena
mieji rūmai. Pirmasis- aukštas (pusrūsis) buvo 
paskirtas ūkiniams reikalams, II-ame aukšte Į- 
rengta didžiulė, puošni reprezentacinė salė su 
skliautais, o IlI-jame aukšte — gyvenamosios pa-

ar Gedimino sostinės?
VILNIAUS ĮKŪRIMO DATOS NUSTATYMO 

PROBLEMA

(Tęsinys)

Trobesiai yra buvę kvadratiniai, tik 3X3 m. dy
džio, statyti iš gulsčių rąstų, grindys buvo plūk
tos iš molio, patalpos kampe būta krosnių, plūktų 
iš molio ir statytų iš akmenų. Tokių mažų medi
nių trobesių aptinkama ir kitose to meto Lietuvos 
medinėse pilyse ar jų priepiliuose. Medinių pa
statų aplinkumoje rasta gyvulių kaulų, juodų 
puodų šukių, geležinių peilių, ylų, adatų, molinių 
varpstelių, girnų, stiklinių karolių, pasaginių se
gių gyvuliniais galais, sagčių, pentinų ir t. t. Iš 
to daroma išvada, kad XI-XIII a. Gedimino pilies 
kalne yra buvusi nemaža sustiprinta sodyba, ku
rią supo medines sienos ir bokštai. Labai galimas 
dalykas, kad Gedimino pilies kalne yra buvusi ir 
Mindaugo statyta pilis — tvirtovė. Tuo metu pilį 
iš piftv ir vakarų pusės supo Vilnia, kuri ties da
bartiniais Lietuvos Mokslų Akademijos rūmais 
<ank.ro’ u Tado x rublevskio biblioteka) išsiliejo 
i Neri Gcdirrtno pilies kalną nuo gretiminių kal
vų (Plikojo ka! o. Trijų Kryžių kalno) skyrė gi
lu* rrievys Ta mažiau apsaugotai vietai ne-

talpos. XIV a. priskiriamos ir mūrinės ginamosios ipabandysit 
sienos bei bokštai, kurių galėjo būti bent trys. Iki j rezultatus, 
šių dienų išliko gyvenamųjų rūmų griuvėsiai, va- | 
karinis bokštas, Įvažiuojamųjų vartų dalys, gina
mųjų sienų fragmentai, pietinio ir šiaurinio bokš- ! 
to pamatai.

ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMĄ*
ŽEMUTINĖS PILIES RAJONE

XIX a. vidurio būdavo susiduriama su Įvairiomis 
senosiomis statybos liekanomis, mediniais ir ak
meniniais gatvių grindiniais, mūrinių gynybinių 
sienų bei namų pamatais ir Įvairiausų laikotarpių 
radiniais. Daugumas atsitiktinai surastų senienų 
išsimetė, kitos pateko Į privačius rinkinius ar Į 
muziejus. Deja, nekreipta reikiamo dėmesio Į ra
dinių aplinkybes, todėl ta medžiaga yra nustojusi 
mokslinės vertės. Tik 1955 m. Lietuvos Mokslų 

'Akademijos Istorijos institutas ėmėsi sistemingai 
tyrinėti Žemutinės pilies rajoną, daugiausia šiau- 

Irinėje Gedimino pilies kalno papėdėje. Kasinėji
mams vadovavo Adolfas Tautavičius, kuris keliais 
atvejais yra paskelbęs tyrinėjimų duomenis, čia 
pabandysiu suglausti svarbesniuosius tyrinėjimų

Paskutiniųjų A. Tautavičiaus atliktų kasinėjimų 
metu nustatyta, kad į vakarus ir šiaurę nuo Ge
dimino pilies kalno yra buvęs didelis priepilis. Tai 
Žemutinė pilis. Čia statant įvairius pastatus, vyk
dant kanalizacijos, vandentiekio ir kitus žemės 
darbus, didžiuliame žemutinės pilies rajone, jau 
iš seno tapusiame Vilniaus miesto centru, nuo pat

National Corp, valdo tris kapi
nes.

Vasario mėnesį auditoriai nu
statė, kad Į Care Fondą turėjo 
būti įnešta $72,000 bet jie į ban
ko sąskaitą nebuvo' įnešti.

Auditoriai nustatė, kad Crest 
Haven Memorial Parke Care 
Fonde trūksta $36s000.

Oakwood Memorial Parke 
trūksta $34,600.

Homewood Memorial Parke 
trūksta $25,000.

Savo laiku Bruno Klemka atsi
sakė duoti suktiems politikams 
pinigų už neatliktus darbus, tai 
išvengė daug nemalonumų. Ta
da jis buvo Lietuvių Tautinių 
kapinių direktorius. ,

Stebėtojas ’

.. ETNiNĖSr-KULTŪROS 
APSAUGA

Chicagoje veikia Etninės kul
tūros apsaugos taryba, kurios 
pirmininkas yra ALTo valdybes 
narys St. Balzekas. ši taryba 
gegužės 9 d. Chicagos miesto 
bibliotekos Kultūros centre tu
rėjo studijų dieną, kurioje AL-
Tui atstovavo kun. J. Prunsk:s. 

(ALT Informacija)

— Margaret Thatcher tiek su
pyko ant laivyno ministerio, 
kad antradienį posėdyje jį iško
neveikė, liepė išeiti ir niekad 
nesugrįžti.

-- Pirmadienį britų spauda 
paskelbė, kad karo laivynas bus 
sumažinta 15 laivų. Ponia That- 

i cher tvirtina, kad lokio nutari
mo nebuvo. Bet koks nutarimas 
buvo, ji nepasako.

— General Motors bendrovė 
pagamino' mažą Cadillac auto
mobilį Cimarron. Jis kainuoja 

' $12,131.

m. kasinėjimų metu šiaurinėje kalno papėdėje su
sidurta su XIII a. medinių gyvenamųjų ir ūkinių 
pastatų liekanomis. 1964 m. ir ties katedros šv. 

j Kazimiero koplyčios bei zakristijos pamatais yra 
buvę nedideli, beveik kvadratiniai, maždaug 3,5 
X3,5 iki 4,0X4,5 m. dydžio. Kai kurių gyvenamų
jų pastatų grindys buvo išklotos tašytomis pušinė
mis lentomis, o viename pastatų kampe būta iš 
molio suplūktos krosnies. Ištirta ir ūkinių trobe
sių: klėčių,kluonų, tvartų, sandėlių. Susidurta ir 
su liekanomis medinio kelio grindinio. Anksty

bieji kelio grindiniai nėra buvę tvarkingi: ant 
į žemės sumestų sijų skersai buvo padedamos len
tos. XIII a. antrojoje pusėje gatvelės buvo grin
džiamos tvarkingesniais 3,5-4,0 m. pločio medi
niais grindiniais. Rąstai statybai buvo paruošiami 
čia pat, nes kiemuose surasta labai daug skiedrų. 
Aptikta ir iš tvartų išmėžto mėšlo. Nauji pastatai 
buvo statomi ant senųjų trobesių liekanų. Daž-

Kada čia ėmė kurtis žmonės, ši tą pasako 1964 
m. prie vakarinio Gedimino pilies kalno šlaito ap
tikti V-VIII a. sodybos pėdsakai. Čia su degėsiais • 
maišytos žemės sluoksnyje surasta apdegusių T“?“ !b“f0.pt1!!1Tl 
akmenų, gyvulių kaulų, rankomis lipdytų puodų 
šukių lygiu ir grublėtu paviršiumi. Taigi, tuo me
tu žmonių gyventa ne tik Gedimino pilies kalne 
bet ir apačioje, priepilyje. Tokių sodybų galėjo 
būti ir kitur Gedimino pilies kalno kaiminystėje, 
ypač sausesnėse vietose palei Vilnią ir, gal būt, 
kalvose Į rytus nuo kalno. Geriausiai esame infor
muoti apie XIIIa ir XIVa.pradžios sodybas,kurios 
apie XIII a. vidurĮ ėmė spiestis vakarinėje ir šiau
rinėje Gedimino pilies kalno pašonėje. 1960-1961

tiniai vainikai, kad trobesio pamatas būtų tvir
tesnis. Panašiai.buvo daroma ir su gatvių grindi- 
|niais: ant senųjų apirusių grindinių buvo kloja
mi nauji, todėl kasinėjimų metu susidurta su ke
liais, ant vienas kito gulinčiais, mediniais grin
diniais.

(Bus daugiau)

1 — Naujienos Chicago. Iii. n cdnesday, May 20, 1981



ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI duoda veltui kietais 
viršeliais įrištą knygą apie šventąjį Raštą. Pirmi atėjusieji 
į Naujienas galės gauti: 1) “Amžių planą”, 374 psl., vardų 
rodyklės, arba 2) “Kasdieninė dangiškoji mana’', 200 psL, 
kasdieniniai pamokymai, arba 3) “Laikas prisiartino”, 3o8 
puslapių.

Knygas veltui gaus pirmi atėjusieji. Kas norės daugiau 
šios rūšies knygų, tai prašoma kreiptis į:

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI 
5421 So. Mozart Avenue, 
Chicago, IL 60632

Atsiųsta paminėtiOR. PAUL V. DARGI' 
gydytoja* <n chirurgas 

W»«HiM«rvr Co*".muniry kUuiike-. 
MmicKim dir*kroriu»

S. ManMun RC, WMtcteMf*r, h 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomu

TEL. 233-5893

DR. A. B. GLE VECKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 West 103rd Street 

Valandos pagal susitarimą.

DR. i'RANK PLECKAS 
OPTQMETR1STAS

KALBA LIKTU V1ŠKAI 

26itt W. 71st St. Tel. 737-5149

TlKriną a Kis. Pritaiko akimng 

ir "contact lenses”.

- • Anatolijaus Kairio “PO 
DAMOKLO KARDU”. Antroji 
dalis. Lietiivių šaulių Sąjungas ' 
Tremtyje leidinys. Minkšti vir
šeliai, 303 puslapiai, aplankas. 
Romanas, 1,000 egz. leidinys. 
Kaina — $8.

Knygos viršelyje atspausdinta 
“Po Damoklo kardu II”. Tai 
reikštų, kad šioje knygoje yra 
antroji “Po Damoklo kardu” 
dalis, bet taip nebėra, šioje ant
roje knygoje randama tos pa
čios knygos pirmos dalies pabai
ga. Ją sudaro net pirmosios da
lies 57 puslapiai. Jeigu autoriui 
prireikė, tai jis pirmoje dalyje 
žuvusius veikėjus prikelia iš nu
mirusių ir leidžia jiems veikti 
romane.

i Tai naujas būdas romanams 
rašyti. Jis žino, kad dar galima 
pagauti didoką skaičių įvairaus 
dydžio žuvelių. Kad reikalas bū- 

IxLUlNAS iSEIBU il& tų aiškesnis; autorius pavaizduo-
ĮNAGIŲ, PUOLĖS IR 

PRUST Ą I OS CH1KUKU.JA 
zooo rtfcSl 63ra STRėbT 

Valančios; aauaa. 1—i popiet,
Ketvutaa. š—7 vai. v ak.
Utiso unerouas; Z/o-2soU, 

Rexidtnciios 44«-5S4s

ja ir mirusių veiklą.

Prostatos, inkstų ir, šlapumo 
takų chirurgija.

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33710 

TeL (813) 321-4200

FteKK. KAUSTYMAI

Leidimai,— Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA Korteles.

R. ŠERĖNAS. TeL 925-8063

ŽEMČIŪGŲ KARALIENĖ

Romėnų istorikas Plinijus 
į Vyresnysis paliko istorijai raš- 
( tą apie vienuose ne taip jau iš- 
į kilminguose pietuose matytą 

moterį, kurios dėvimi emeral- 
dai, perlai ir kitos puošmenos 
užtemdo daf ir dabar turtin
giausių pasaulio moterų dėvi
mus deimantus ir kitas brange
nybes. Jie tada kainavo 40 mi
lijonų sesetrsų arba tiek pat 

; dabartinių dolerių ir savinin- 
l kė turėjo visus pirkimo doku

mentus, kuriuos istorikas pa
tikrino.

Apdraustas per kraustymas 
iš įvairiu atstūmę. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

SOPHIE BARČUS

Ta meteoru švystelėjusi mo
teris buvo Lollia Paullina, tur
tingo romėnų vaizbūno ir suk- 

i čiaus anūkė, taip pat turtų pa- 
I veldėtoja. Ėjo gandai apie jos 

senelės nepaprastą grožį. Dėl 
to Romos imperatorius Kaligu
la susidomėjo Lollia ir priver- 

. tė jos vwą išsiskirti, kad galėtų 
I ją vesti. Betgi ir tos trečiosios 

Kaligulos vedybos neilgai tru
ko. Po keletos mėnesių jie iš
siskyrė- Visa tai buvo 38 metais 
prieš Kristaus gimimą.

RADIJO ŠEIMOS VALANDOS U 
Visos programos iš W0PA,

1490 kiL A. M.

Lietuviu kalba: kasdien nuo pirma
dienio iki penktadienio 4:00-4:30 
vaL popiet, šeštadieniais ir sekma
dieniais nuo 8:30 iki 9:30 vaL ryto.

/ Vedėja — Aldona Daukus 
TeletTHEmlock 4-2413

7159 So. MAPLEWOOD AVE.
CHICAGO, IL 60629

KNOWVbUR HEART

fund
“Lietuvos Aidai”
KAŽĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programos vedėja

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai. vakaro.

Visos laidos is WCEV stoties, 
banga 1450 AM.

St Petersburg, Fla., 12:30 vai. p.p. 
iš WITS stoties, 1110 AM banga.

2646 Wv 71st Street

Chicago, IDinois 60629 
Tetet 778-5374 •

- . - _____ f
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PATS SKAITYK IR DAR Kl 
rus paragink skaityti 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS”

m žmona 3 dukraitės ir vienas 
vaikaitis. A. L. Balso prietelių 
*eimai reiškiame nuoširdžią ūž- 
• Tegautą.

-j- Jose Pedro Grigaitis, Bue
nos Aires miesto, 18 nuovados
viršininkas, mirė 6. 1, 81. Liko
"e ra. tėvas Antanas Grigaitis,: 
su žmona, brobs Alfredo su šei- į 
^a. sesuo teisininkė su vyru Ju- Į 

ri, kuriems reiškiame užuojautą 
’ėl ankstyvos še:mos narįo mir
ties.

-j- Inž. Vadimas Boleckis pri
eitais meta s nuo širdies priepuo 
lk> mirė Japonijoje, kur jis kai
po laivu inžinierius Brazilijos l 
valdžios buvo pasiųstas prižiu
rę'i laivų statybą. Liko žmona 
Gražina Opaitė ir vaikai.

-j- Marijona Žalpienė, žymi vi
suomenės veikėja, gimusi Chica-

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, ILL. 60650 
TeL: 652-5245

rftUV laidojimo šermeninė
Patarėjai ir laidojimo dirrktori&i:

JkAN VANUE ir GEORGU ŠOKINI

A kštėR nutomobili^rns pastatvti

§

f

Kauno Prisikėlimo bažnyčia

NAUJI KAPAI

I

Daug užuojautų reiškė draugai, 
prie kurių jungiame ir mes nuo
širdi ą užuojautą dukrai Regi
nai su šeima.

-Į- Dora Zanetti Ambrazevi
čienė, 49 m„ mirė 14. 9. 80. Pa
laidota Chacarita kapinėse. Liko 
vyras Antanas ir sūnus med. gy
dytojas dr. Adolfo-

-f- Dijakonas Augustinas Li
sauskas, 69 m. mirė Romoje.

-J- Antanina Stanaitė Jasins- 
‘ kienė, kaunietė, 85 m., mirė 18. 

9. 80 Berazategui mieste. -Palai- 
i dota Ezpeleta kapinėse. Liko sū
nus Alberto su šeima.

i -j- Viktoras Galinis, kybartiš- 
kis, 65 m., mirė 1. 4. 80, JAV.

• Liko žmona Viktorija, dukterys 
Lukrec ja. Dalia, broliai, sese
rys.

-f- Juozas GaigahS, zarasiškis, 
70 m., miręs 3. 7. 80 Čhicagoje 
buvo mokytojo Liongino Gaiga
lo jaunesnis brolis. Velionis kaip 
ir brolis buvo didelis patriotas. 
Bendradarbiavo spaudoje. 1932 
m. leido ir redagavo laikraštį 
“Zarasų kraštas” ir, neperiodinį 

Liko žmo- , mirė Chicago] e 8.- leidinėlį ‘'Akiratis”.-J- Ona Margevičiūtė Blan- goję, 81 m.,__
dauskienė, našlė, gimusi Lazdi-I 6. 80. Liko duktė ir sūnus ir 11 na, du sūnūs ir duktė. Naujie- 
jų apskr. prieš 67 metus, staiga! 
mirė 8. 1. V. Ballester mieste.
Palaidota 'San Martin kapinėse- 
Liko sūnūs: Juozas ir Pranas su 
šeima. Ta'pgi liko sesuo Anelė 
Burbienė su šeima, kuri skau-j 
’žiąi pergyveno sesers mirtį.

-J- Emilija Indriliūnaitė* Ra-I

nekrologą apie velionies nuveik 
tus darbus spaudos srityje. Lion

draugai.
-į- Celina Mošinskienė,

vaikaičių, kurie nei vienas netu- nuošė Petr-M-nas parašė platų 
n lietuviško vardo. Tai irgi sa
votiškas genocidas. Sandara pa-,
talpino platų nekrolagą su dide-; S'nas Gaigalas mokytojavo Bra 
le nuotrauka, pažymėdama, kad1 zilijoje.
velionė buvo didelė lietuvybės, "į" J°nas Narkūnas, uteniškis,
puoselėtoja, prakilni visuomeni- 88 m. mirė 2. 8, 80, Brazilijoje. 
njnkė j LTco žmona Jadvyga, sūnus Jo-

+ Gustavas Kunstas, 78 m. po' nas 511 šeima.
ilgos sunkios ligos mirė 22. 1. 81-• + Jonas Lasevičius, 84 m.,
Liko žmona ir dukros: Hilda ir' mirė Brazilija-e.

-f- Balys Nalivaika, rokiškė
nas, 75 mirė 1. 8. 80 Bralilijoje 

kau- - L’Ko žmona Eugenija Ragažins- 
kaitė-

-į- Kazys Šimka, ukmergiškis, 
inžinieriai: Algirdas!81 mirė 23- 7- 80 Brazilijoje. 

Šią j Liko žmona Emilija, sūnus Vla- 
liūdną žinią paskelbė ML sūnus Į <las su šeima.
Algirdas.

-j- Jurgis Bareišis, 81 m., mirė 
1. 12. 80 Brazilijoje. Liko žmo
na Salomėja, sūnus Vytautas irt 
duktė Ona. {

4- Kum Petras Užubalis, bir
žietis, 62 m., Anapilio bažnyčios ‘ 
statytojas, - -tos -parapijos klebo
nas mirė nuo širdies priepuolio 
12.7.80 Kanadoje.

manausk enė, našlė, mžrė Ro
sario mieste. Liko duktė Apolo
nija su šeima.

-į- Apolonija Kaušilaitė Sarrie Marta su šeima ir kiti gimines, 
nė mirė 29. 11. 80. Liko vyras 
Mykolas, duktė Maria su vyru,
E. Steger. ! nietė, 104 m., mirė 1. 20. 80 Mia-

-f- Antanas Majauskas, kau- mi mieste Floridoje, JAV, Liko 
nietis, 76 m. mirė 23.10-80, V. sūnūs:
Ballester mieste. Palaidotas San įr Vytautas su šeimomis.
Martin kapinėse. Liko žmona 
Konstancra Kepalaitė ir du sū
nūs: Antonio su žmona Angela 
ir dviem vaikais Marcela ir Ale- 
iandro; Armando su žmona Ma
ria ir vaikais Hugo ir Daniel. II- 
^amečių A. L. Balso skaitytojų 
še rnai reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

-f- Jonas Kuoja, ukmergiškis. 
80 m. mirė 29. 11.80 Argentino
je- Liko žmona Salomea Kristo- 
pekaitė ir kiti giminės. ;

-f- Uršulė Grabauskaitė Asci- 
’ie~ė. mirė 15. 1. 81. Palaidota 
Lomas kapinėse. Ją sergančią 
globojo Ad. Burbos šeima, kuri 
~asirūnino ir palaidojimu.

4- Vladas simauskas. ilgai dir
ses stadione Huracan. Su futbo- 
'o komanda, kaipo rūbininkas 
apvažinėjo daug valstybių, mi-1
ė praeitais meta;s. Liko žmona 

Veronika Žvirblytė.
4- Pranas Malinauskas, kaunie- 
is. 82 m. mirė 5. 9. 80. Avella

neda mieste. Palaidotas Sarandi 
kapinėse. Liko sūnus Alfonsas

- -j- Pranas Magila, rokiškėnas 
72 m. mirė 19. 7. 80 Brazilijoje. 
Liko brolis Albertas ir seserys: 
Adelė, Barbora ir Marija.

-j- Anelė Vasiliauskienė, mari- 
jampolietė, 78 m., mirė 12- 80, 
Buenos Aires mieste. Pusbrolio 
K. Smito rūpesčiu palaidotą EIo- 
res kapinėse.

4- Marcelė Sutkutė Pacienė, 
+ Paulina Valečkaitė StaškūJ kaunietė, 72 m. mirė 27. 1. 81. 

1 - -- --{Palaidota Chakarita kap. Liko
, mirė 16. 9. 80? riešėdamaj sergantis vyras G. Pacas, sesuo 

----- su vyru Juan C. 
laikraščio draugui 
sesutei, reiškiame

nienė Leskauskienė, biržietė, 75' 
m:, mirė 16. 9. 80,
Mar del Platoj pas dukterį Re-; 
gina ir žentą Adolfą Mažeikus- į 
Palaidota Mar dėl Plata kapinė
se. Velionis išaugino 2 dukteris, 
kurios sukūrė lietuviškas šei
mas. Velionė visą gyvenimą vei
kė pažangiųjų lietuvių gretose.

dvynė Anelė 
Monti- Mūsų 
V. Pacui ir 
užuojautą.

(Bus daugiau)

Tiesos maiše nepaslėpsi.e

PADĖKA

APOLONIJA ŽYGIENE
(M1KLAŠEVICIŪTĖ)

Mirė š.ni. balandžio 13 dieną Los Angeles, Kalifornijoje. 
Palaidota iš Marquette koplyčios Čikagoje, šv. Kazimiero 
lietuvių kapinėse balandžio 20 dieną.

Štima reiškia gilią padėką:
laidotuvjų direktoriui Donald A. Petkui, gražiai tvarkiu

siam laidotuvių apeigas,
gerb. kan. Vacį. Zakarauskui, kalbėjusiam koplyčioje 

maldas, atlaikiusiam šv. Mišias šv. Mergelės Marijos Gimimo 
liet, parapijos šventovėje, pasakiusiam pasigėrėtiną pamoks
lą ir palydėjusiam į kapines,

sol. Danutei Stankaitytei, giedojusiai pamaldų metu, ir 
tnuz. A. Kalvaičiui, pritariusiam vargonais,

visiems, atlankiusiems Velionę koplyčioje, aukojusiems 
Mišioms ir keliavusiems kartu su Ja paskutinėn .Jos kelionėn, 

. vienokiu ar kitokiu būriu pareiškusiems užuojautą, 
prisiminusiems Velionę savo maldose, 
dovanojusiems gėles,
karsto nešėjams: Ignui Petrauskui ir jauniesiems Velio

nės giminaičiams,
visiems, kuo nors prisidėjusiems, mūsų nelaimės valandą.
Ix)s Angeles: gerb. kunigams — msgr. Jonui Kučingiui, 

kun. dr. Vincui Barluškai, reiškusiems nudširdžią užuojautą 
ir šiltą požvclgį j nelaimę, o kun. dr. Algirdui Olšauskui už 
paaukotas Mišias šv. Kazimiero lietuvių šventovėje balandžio 
27 dieną.

solistams Janinai čekanauskienei ir Antanui I’olikaičiui, 
giedojusiems per Mišias,

k nip. Br. Budriūnui, pritarusiam va rgonais.
aukojusiems Mišioms ar atskubėjusiems su raminamais 

užuojautos žodžiais.
1981-.V 16 '

VĖSINAMA LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

— GORDON FUNERAL HOME —

1729 South Halsted Street, Chicago

TeL 226-1344

Mažeika & Evans
Laidotuvių Direktoriai

r B 6845 SOUTH WESTERN AVE.
< Tel. 737-8600-01

9837 SOUTH KEDZIE AVE.
Tel. 422-2000

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID I

GENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įSTAlGA

1605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 — 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MOP.UPNUimS ATR_rnNTUTTnXRT> KOPT.veins

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, May 20. 19<81



APLINK MUS IR MUSU NAMUS
Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai 
lisianoje. Lake Charles -Juose. Malonu paminėti, kad 

krautuvė e yra pardavinėjama 
Hetuvlų veiklos rėmėjo Ankaus 
Baltic kepyklos duona.

Illinojaus universiteto me- 
- E c: n o s t y r i n ė t o j a i pe r s p ė j a,
kad purkstalai. tokie kaip plau
kų. ka’p deodorantai, aromati
nės dujos, aerosolai ir pan. gali 
būti žalingi širdžiai ir kenks- 
m:ngi sveikatai. Tyrimai su pe- 
iė.^is parodė, kad tokių dujų 

gauna

nanie- 
varnė

Jaunų biznierių klubas pastatė 
paminklą Vietnamo karo vete
ranams. Tai yra 129 pėdų aukš
čio bokštas, kuriame yra 11 dau 
giaaukšciai paukščiams 
liai, iš viso 5,280 gūžtų
nams. Rudenį jie išskrenda į 
Braziliją, o pavasarį grįžta ir 
sustoja pc’ilsiui Lake (diaries 
apylinkėje.

Dėl ix^alriu taisyklių ir 
aukštų operavimo kainų Ameri
kos prekybos laivyne dabar yra 
tik 581 laivai. Didžiausią preky
bos laivyną turi Graikija, net 
2,690 laivų.

S šiais infliacijos laikais ska
tinama nepirkti pagautiems im
pulso. Auburn universiteto šei
mos reikalų specialistas dr. J. 
Turner duoda šiuos patarimus:

— Pirk viena, nes esant vy-i savybės, žodis “vodka” iš lenkų 
rui, vaikams ar draugei, sunkiau kalbo's į rusų kalbą perėjęs tik

18 šimtmečio pabaigoje. Berlyno 
universiteto profesorius Alek-

kų.

temis
or; s: k vėpav tįsios p dės

© Lenkai, o ne rusai 
vodką, pareiškė firmos

Go. prezidentas K.
perskaitęs vieną 17 šimtmetyje ’
Krokuvoje išleistą Polanskio keta ilgiausių melų ir stiprios 
lenkišką knygą, kurioje išgiria- rankos minkyti molį; mat, ji yra 
mos vodkos, kaip sveikatai ir keramikos menininkė. Svečias 
sustiprėjimui efektingo vaisto j 

vodka

išrado 
Austin 
Peters, <

Illinois senatorius Leroy
■ W. Lemke įnešė seinielin įstaty- ! 
mo projektą, suteikiantį pensi- j 
ninkams teisę praplėsti savo’; 
namus bei vieną butą perdirbti 
į du vienetus, nekeliant mokes
čių už pagerinimą. Tą įstatymą 
jis nori pritaikinti luošiesiems

go iš Europos žemėlapių, vodka 1 — Atst. Michael J. Madigan, ■

sau pasakyti “‘Ne”;
— Neik pirkti pavargus, nes 

tokiame stovyje jūs skubate ir I sander Bruckner savo knygoje 
stokojate reikiamo atsidėjimo; ‘Lenkų kalbos etimologijos žo-

— Nepirkite maisto produktų ! dynas” rašo: ‘“Devynioliktame 
nevalgiusi, nes alkana nusipirk-j amžiuje, kai Lenkija staiga din-, 
site daugiau, negu reikia;

— Eikite kuo rečiau į krautu- ‘ pradėjo’ įsirasti Rusijoje, kadan- Illinois seimelio mažumos vadas 
ves. Tai mažina impulsą pirkti, 
kas nėra reikalinga ar būtina.

O Čikagos ir apylinkių lietu
vių dėmesiui. Mieste yra penkios 
Treasure Island krautuvės, ku
riose vra ne tik geru vietiniu 
produktų, bet ir importuotų iš 
Vokietijos, Danijos, Švedijos, Is
panijos ir kitų kraštų. Ypač gau
sis pasirinkimas importuoto sū- 
Jo, vyno ir kitokių delikatesų. 
Lietuviams artimiausia krautu
vė yra 3460 N. Broadway. Krau
tuvės taip pat yra Glenview, 
Wilmette ir Palatine priemies-

— Juozo Kapačinsko atsimi
nimai Spaudos Baruose, Chiea- 
gos Lietuvių Literatūros Drau- j 
gijos 1979 m. leidinys. Gausiai j 
iliustruotas nuotraukomis, 216; 
ps! kaina ^7, gaunamas Nau- . 
jienose. (Pr.) ’

VERTINGIAUSIA D0-! 
VANA — lietuvių dailininko 
meno kūrinys -ČIURLIONIO, 
GALERIJA, Ine. 1039 Archer’ 
Ave., Chicago, Ill. Telefonas — 
Midland Savings darbo valan
domis 254-1170, kitu laiku 
434.6155. (Pr.) ’

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS

j Norėdami susitikti su manimi, 
turite telefonuoti 523 3685 ir 
susitarti.

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 Archer Avė. (pusė bloko

j Vakarus nuo California)

Vladas Rasčiauskas
Vakar grįžo iš Vilniaus. Žadė

jo parašyti apie kelionę, bet ne-

Hamal, Žwnė — Psrdavlm^
IfiAL ISTAT1 FOR SALI

NjumI, t»m4 — p«rd< v i m u| 
RIAL ESTATE FOR SALI

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKĖJIMAIS.

DĖL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKASj Prezidentas

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

BUTŲ NUOMAVIMAS 
» namų pirkimas • pardavimas • valdymas 

• NOTARIATAS • VERTIMAI. Jį
.VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS - BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

5529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

. EVANSTONE — 3 butų mūrinis, 
.. - OT a i j -ii - i spėjo tai padaryti, nes Amen-j 20 m. Gražiai užlaikytas. Arti ligo- 
tieji SLA apdraudos reikalais can Travel Service lurėj0 išly-: ninės ir universiteto. $130,000. 
prašomi kreiptis i valdybų. Per- ,.L. . , . . . , , !

m i v , E . . i dėti nauja keleiviu ekskursija, sikelimo reikalu is kitų vietų' . , , , . .v,. r . x. . .. ,i Nebuvo kam ekskursantų isly-prasomi kreiptis į finansų sek-’ .... ,v . \ x ; dėti. Nepasiruoses ir nieko ne-retorę arba narių organizato-1 - - .....
rius. 1982 m. St. Petersburge! ~ v. T. , .• u or * i . i va ir išvažiavo. Jis buvo Vilniu-įvyks SLA seimas, kurio orga-. . i , > •. . . . . .v . r i je, .Kaune, frakuose ir dar ki- nizavimui vienbalsiai išrinktą^ , . .v . -r-i o i r - v- • • i Jtur, o vakar jau gqzo į Chicagą.D. Bobeliene, busimo seimo ko- . .. 3 ,................. ... . . . Visi norėtu patirti, kaip dabar- misijos pirmininke. Susirinkime L. ,4 tines keliones žmonėms sekasi.

MŪRENIS— 2 po 6. Atskirai šildo- 
* mi vienetai. Didelis garažas. Mar
quette Ęarko centre. $75,000.

4 BUTŲ MŪRINIS — 3 po 4 ir 1 - 2. 
i pasakęs draugams, sėdo' į lėktų- * 50 pėdu sklypas. Brighton Parke. 

! $69,000.

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto leidimą. 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava.
Tel. 927-3559

ŠIMAITIS REALTY

j dalyvavo specialiai iš New Yor- 
’ t ko atvykusi Genovaitė Meiliū- 

nienė, SLA gen. sekretorė.

Notary Public
Insurance, Income Tax

gi tuomet Lenkijos degtindarys- įnešė įstatymo projektą suma- 
tė perėjo Rusijos carų žinybon”. žinti vaistų išlaidas luošiesiems 

M. Miškinytė j ir chroniškomis ligomis sergan- 
--------- tiems pensininkams.

— Standard Federal Taupv-
i T R U M ? A 1 I mo bendrovės centrinėje įstai-1

t

— Vasario 16-osios gimnazijai 1981 m. gegužės mėn. 27 d.! 
remti būrelis Nr. 18, kuriam va-: 6 valandą popiet Lietuvių klube

S. Vaškienė, už 1981 įvyks M. K. Čiurlionio 70 metųdovauja
metus pasiuntė per BALFo cent-Į nuo jo mirties minėjimas. Pro- 
rą $357. $50 aukojo P. Mičiulis,į grama: dail. Vladas Vaitiekuj 
po $12 aukojo šie būrelio nariai

2951 West 63rd Street
Tel. 436-7878 arba 839-5568

DĖMESIO
ETŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
120 pusmečiui automobilio 
y apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

L A.U R A I T 1 5 
i So. ASHLAND A V t.

Tel. 523-8775

— Praeitą savaitgalį buvo pa
minėti Sofijos Adomaitienės ir 
Sofijos Butkienės, dailininkės, 
vardadieniai. Butkų namuose 
susirinko gausus būrys svečių. 
Prie vaišių solenizantei palin-

» 2 butų mūrinis namas, naujas
. i: j nas apibūdins M. K. Čiurlionio’ stogas ir porčiai. Modernūs ra-

V. Augustinas, P. Balčiūnas, E.Į asmenį ir jo dailės meną; mu- ’ diatoriai, gazo šildymas. Mar-
53 quette Parke. Sena kaina $52,000 

apie M. K. Čiurlionį kaip muzi-! _____
■J. Liaukus, A. Ragelis, A. Re-lką. Bus pailiustruota čiurlionies 3 4 įutų mūrinis, apie $9,000 
. ventas, M. Ugėnas, K. Urbšaitis,į kūriniai ir jo muzika.

• * 1 * Illium, j. . iiivnu, hiugoję, 4192 Archer Avė., aptar- o . „ j • T7 T » i . a \ ,?•. . r. . . . . . , _ •Bazenas, A. Gudoms, V. Jom an- j zikas Petras Armonas kalbe

’ GENERAL REMODELING
: • Alumin, langai, durys, medžio 
’ apmušimai. • Staliaus darbai, ce

mento laiptai, porčiai, stogai 
ir visa kita.

FETINGIS CONSTRUCTION 
7152 So. Kadzie Avenue 

Tel. 776-8505

SLA ekskursija - kelionė j Karibų Jūrą

jaujanti įmesta duju bendrove T .. . ... ,I ;. ... . - J , tiene, K. Jurgela, A. Kindurys,ruošia kilnojamą parodą nuo - ■- - - ■- t
gegužės 26 iki birželio 9 dienos.
Parodoje bus rodoma, kaip var-(T. .. ... e TT .. „ T. . ...... .. , . 1 K. V aičaitis, S. Vaskvs, B. L rbc-totojai gali taupvh duias. Bir-1 T.
- t « , ", . , . . t nas, M. Krasauskas, E. Krasaus- :zelio 9-23 d. paroda bus skyriuje /_ . . T-,, ... jkiene, J. Mockumene, K. Ste-(>141 Archer Avė. , „. T. , T Tr. ;I ponkus, St. L rbonas, J. Kirtik-1 

—Susivienijimo Lietuvių Ame- Į lis, G. Punipkienė, E. Radvilie-' 
rikoje 373-oji St. Petersburgo nė, P. Seniūnienė, P. Dalinis, i 
kuopa turėjo metinį narių susi- Vienkartinę auką: $5 E. 
rinkimą balandžio' mėn. 27 d. ninskas ir J. Taoras.

Pra- 
Būrelis!

į nuomos. Atskiri gazo šildymai.
Almėjimą ruošia (R.) Lietuvių - sklypai. 2 garažai.^ 

Bendruomenės St. Petersburg© ( Brighton Parke. $57,700. 
apylinkė. Įėjimas — laisva auka. J _ “
Po minėjimo — kavutė. i ® Statybai gražus sklypas 

(R.) Liet. B-nė Į Marquette Parke.

> AR^fiXAS KIELĄ'\ 
6557S. Tqlman Avenue

Susivienijimas Lietuviu Ame
rikoje pirmą kartą organizuoja 
kelionę Į KARIBŲ JU RĄ laivu 
“CARNIVALE” nuo šių metų 
lapkričio 8 iki 15 dienos (vieną 
ištisą savaitę).

Laivas išplaukia iš MIAMI. 
Floridos, ir aplankys tris įdo
mius tropinius uostus ir vals
tybes: SAMANĄ (Dominikos 
Respublikoj), SAN JUAN (Puer
to Rico), ir ST. THOMAS (JAV 
valdomą salą).

Kaina laivu vienam asmeniui 
(po du į kambarį) prasideda 
nuo $800 (aštuo'ni šimtai dole
rių). Be to, reikia pridėti kainą 
lėktuvu iš jūsų miesto (namų) 
į Miami, Fla. (Round Trip)

Šia kelione gali pasinaudoti 
visi, nežiūrint ,ar jie yra ar nėra 
SLA nariai.

Kelionės kainoje įskaitoma: 
patogi kabina-kambarys. skanus 
maistas, įvairūs pasilinksmini 
mai laive.

.Dabar labai retai tenka;
Lietuvių klube, kur išrinkta nau- Nr. 31, vadovaujamas I. Valaus- j išg-jcstl gydytojus kai-Bus progos pailsėti saulėje, 

užmegzti naujų pažinčių, aplan
kyti dar nematytas salas, ke
liauti su linksma lietuvių gru
pe. Svarbu, kad neatidėliotu- 
mėt, o dabar, tuojau, regist- 
ruolumėtės ir užsisakytumėt sau 
laive vietas, i

TA • I T v. ,41. iv. ------ . XVA. OldUVAlC
Pasinaudokite s.a proga i.io- aaklar:„ kvolėjas S1,interesuo. |, v , k

kienės, už 1481 m. per BALFoja valdyba. Pareigomis pasi
skirstė sekančiai: P. Dalinis — centrą pasiuntė $144. Po $12 au^ 
pirmininkas, E. Mažuolis —• kojo šie būrelio nariai: A. ir Gt 
vicepirmininkė, E. Variakojis — Armaliai, A. ir V.. Gruzdžiai, 
sekretorius, E. Purtulienė — j

miai ir linksmai praleisti atostcf- 
. gas, pasidžiaugti JŪRA ir tropi

nės saulės šiluma.
Dėl informacijos ir registraci- < 

jos prašome jau dabar kreip
tis i:

AMERICAN TRAVEL SER
VICE BUREAU,

9727 So. Western Avenue 
Chicago, Illinois 60613 
Tel. (312) 238-9787

SUSIVIENIJIMAS LIETU
VIŲ AMERIKOJE
Genovaitė Meiliūnienė 

SLA sekretorė

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

Dr A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas ir
susirūpinimą $8.00

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais_______________ 54.00

Minkštais viršeliais, tik______________ 53.00
Dr. A. J. Gussen — AUKOTA KULTŪRA — ŽIAURŪS

ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik 52.00
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 

money orderį, prie nurodytos kainos pri
dedant 51 persiuntimo Išlaidoms.

NAUJIENOS,
1735 So. HALSTED ST^ CHICAGO, IL 60608

bant apie diabetą
Kas yra diabetas, galima trum

pai išaiškinti tokiais žodžiais:

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St. 

(Lithuanian Plaza Ct.) 
737-7200 arba 737-8534

ir L. Kačinskai, AL ir A. Kamiaį^j kada žmogaus kraujuje yra pa- Į 
finansų sekr. ir iždininkė, B. Ur-| V. Kriaučiūnas, A. Mačičnis, K7| didėjęs cukrini _ ’ ‘ ’
bonienė ir J. Vaičaitis — narių ir V - T ----— -"1---------------------
organizatoriai, dr. K. Bobelis —; M. Slabokienė, A. Štitikvs, J. ifi

- ---------- ii, ir J. Zoštautas.

Your dog’s constant scratching can lead to 
serious skin problems, needles^ suHering and 
expense. Get Veterinarian-tested 
Slj.H>DE\Ew a painless, clear liquid that stops 
frantic scratching, lhuienf aSo treats 
sores, cuts, hot sf>otsand eczema It destroys 
siiecial dog germs that home remedies cant

medical i<>n.

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate. •

ių dalelių kiekis, ’ 
V. Palciauskai, J. Pupelien^j tada yra sakoma, jog tas žmogus 

~ turi vadinamąjį diabetą- Vieni 
žmonės savo krauju j e turi nor
malų tų cukrinių dalelių kiekį, 
kiti — padidintą kiekį, dar kiti 
— sumažintą kiekį. Taigi kas tu
ri normalų savo kraujuje cukri
nių dalelių kiekį, tas turi prisi- 
Itikyti reikiamų taisyklių, kad 
galėtų jaustis esąs visada svei
kas.

Laikrodžiai ir brangenybė
Pardavimas ir Taisymas 
2646 West 59fh Štrrst 
TsL Republic 74W

HELP WANTED — FEMALE 
Darbininkiv reikia

l-r. ‘c- !ųa c cover inr I
K DOG SKIN MEDICATION

SUSIVIENULMaS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausiu, didžiausia ir turtingiausia lietuviu tratemallnė ar. 

^ankacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 92 metus-

SLA — atlieka kultūriniu/ darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuoa 
darbus dirba.

SLA — išmokėic daugiat kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 
apdraudę savo nariams. **.

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
riams patarnauja tik savišalpos pagrindu.

Kiekvienas lietuvi® Ir lietuviu draugas gili 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiar« 
aukštojo mokslo ir ju gyvenimo pradžiai.

^LA —vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: ui 
|l,000 tpdraudos sumą temoka tik $3.00 metami.

SLA — kuoptj vyra visose lietuviu kolonijose. Kreipkite
1 savo apylinkės SLA kuopu veikėjus, jie Jums 
mielai pagelbės i SLA įsirašyti.

Df-

Galite kreiptu Ir tiestai 1 SLA Centra:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

M7 W. 3OU H.
T»L C111) 5AJ-H1I

Aš pats šį tą sužinojau apie 
diabetą 1910 metais, kada Lie
tuvoje buvau pašauktas stoti Į 
kariuomenę. Bet mane, pašauk
tą stoti j kariuomenę, tais laikais 
gydytojai ištyrė ir surado, jog 
turiu diabetą, ir todėl nepriėmė 
stoti į kariuomenę. O man pa 
čiam tada parūpo, kas yra tas 
diabetas. Todėl nuvykau tada 
pas pažįstamą gydytoją, ir jis 
man viską gerai išaiškino. Bū
tent, jis man pasakė, jog reikia 
prisilaikyti tam tikrų taisyklių, 
norint išlaikyti savo sveikatą. 
Ir tas tų laikų gydytojas suteikė 
tokius nurodymus: niekad ne
rūkyti cigarečių ar pypkių, ne
gerti jokių alkoholinių gėralų, 
alaus, degtinės, vyno, ir ypač 
saugotis nuo pasitaikančių dū
mų. O tokie dūmai gali pasitai
kyti tokiose vietose, kur žmonės 
susėdę rūko; taigi tokiose vieto
se nereikia lankytis.

Tų 1910 metais nurodytų tai
syklių aš visada prisilaikyda
vau, ir todėl visada mano savi
jauta atrodė kaip visiškai svei 
ko žmogaus. >

Teko man patirti, kad kai ku
rie žmonės, kurie turėjo diabetą,
nenorėdavo prisilaikyti gydyto- 6 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, May 20, 1981

REIKALINGA MOTERIS, mo
kanti prižiūrėti vaikus. Turi tu
rėti patirtį prižiūrėti viencrių 
metų vaiką ištisą dieną. Turi 
suprasti gerai angliškai ir nerū
kyti. Netolimoje šiaurėje. Privalo 
turėti rekomendacijas.

I Telefonuoti 787-0430

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenu«, 

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5930

M. « ! M K U I

Notary Public
INCOME TAX SERVICI 

4259 S. M*ptewood. Tai. 254-7455 
Taip pat daromi vertimai, giminiu 
Iškvietimai, pildomi pilietybės pra

šymai Ir kitokį blankai.

t» ibi m m i iįiįhuru i ■—iru

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

PlkKSTE JAV 1AUPYM0 BONUS

jų nurodymų, jog nereikia rū
kyti ir vartoti alkoholinių gė
ralų; ir jie sakydavo, jog gyve
nimo malonumą geriausiai su
teikia dalyvavimas tokiose vai
šėse, kuriose gaunama pasinau
doti degtine, alumi ir vynu, ir 
parūkyti kokių nors cigarečių 
ar pypkių.

A. Kelmutis

HOMEOWNERS POLICY
F. Z« polis, Apen? 
J208<6 W. 95th Si 
Ev«rg. Perk, 111. 
<0642, - 424 *654

stare fwm Tie Company

advokatų draugija 
V. BYLAITIS ir V. BRIZGYS 

2458 W. 69th SL * 
Darbo vai.: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
šeštadieniais nuo 9 iki 12-toa 

arba pagal susitarimą.
Telefonuoti 778-8000

Advokatai
GINTARAS P. CEPtNAS

Darbo valandos: nuo 9 vaL ryta 
Iki 6 rih vak. šeštadieni nuo
• 9 vai. ryto iki 12 vaL d. 

Ir pagal susitarimą.
TgJ. 776-5162 arba 776-5161 

2649 West 63rd Street 
Chicago, UI- 60629




