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PREMJERAS MAUNO KOIVIŠTO 
GAVO DAUGIAUSIA BALSU

PARLAMENTAS TURI 301 NARĮ, SCM'JALISTAI 
DEMOKRATAI PRAVEDĖ 1 16 ATSTOVUS

Th< Lithuanian Dally Newt 
NUUhrU by The LUMuaaum Newt. Pu&lahinf Co., Inc,

1739 So. Habted Street, Chicago, III. 60608
HAymarket 1-6100

Over One Million Lithuanian 
In The United Stato

Praeitų metų gruodžio 5 dieną Floridoje, St Petersburg Beach bulvare, buvo suror.šla 
demonstracija. Paveikslo’ priešakyje matome prelatą J. B'alkūną, tėvą K. Butkų, dr. Kazp' 
Bobelį, buvusį ilgametį ALTo sekretorių kun. A. Stasį ir BALFo pirmininką J. Valauską.'
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PAVYZDINGAS MARQUETTE PARKO 
REG. LIET. B-NĖS SUSIRINKIMAS

1982 m. sa'iLsib 17 d. H :45’ vai. $5,85-1.48. Išlaidos $4,795.48. 
1982 metų sausio 1 d. saldo: 
$1,061; Pinigai laikomi Midland 
Savings and Loan Association 
sąskaitoje M-134-7.

Apyskaitos vienbalsiai tvir
tintos.

Pagal statutą perrenkami j 
valdybą šie nariai: Ig. Petraus
kas, J. Bagdžius, A. Gustaf, St. 
Kaulėnienė, J. Kreivėnas. Visi 
išrinkti vienbalsiai. Valdyba pa
geidavo dar porą narių. Vien- Į 
balsiai nutarta leisti valdyba: Į 
koo'ptuoti ir jie bus pilna teise Į 
valdybos nariai. Valdybos rinki-1 
mą referavo J. Bagdžius.

Klausimai ir sumanymai
K. P. pasiūlė padaryti rinklia

vą Pasiuntinybės rūmų Wash
ingtone remontui. Pats įnešė 
$20. Iš viso surinkta $240. Na
riai ir nenariai, norį aukoti Pa
siuntinybes rūmų remontui, 
gali įnešti jnoamą sąskaitą

parapjj’os salėje įvyko' susirinki
mas. Pirm. Ig: Petrauskas ati
darė -susirinkimą - -ir sveikino 
taip gąusjai susirinkusius, tokia
me šaltame ore. Prašė minutės 
atsistojimu pagerbti septynis mi
rusius narius.

Į prėzfciitjmą pakvietė pirm, 
p. Pranevičių - ir sekretoriumi 
ponią -Vaičiūnienę. -Garbės sve
čiu pakvietė ALTo pirmininką 
dr. K. Šidlauską.

Prezidiumo pirm. p. Pranevi
čius perskaitė dienotvarkę, kuri 
priimta-be pataisų.

Praeito metinio susirinkimo'j 
(sausio 25 d ) protokolą perskai
tė ponia D. Tričienė. .Priimtas, 
nes puikiai parašytas.

Valdybos veiklos apyskaitą 
davė pirm. Ig. Petrauskas. Po
sėdžių padaryta 11, turėjo išvy
kų į Rockford, Indianą pas Čiu- 
rinskus; Kapų ptttSiinp dieną 

- ant mirusių narių kapų uždė
tos tautinės vėliavėlės; liepos 
4 d. Lithuanian Plaza C t., ties 
laikrodininko pulk. Tvero krau 
tuve, buvo vaišių stalai su keps
niais, ir kavute; buvo surengtos 
dr. V. Plioplio, dr. J. Adomavi
čiaus ir dr. B. Palioko paskaitos 
ir minėjimai; dalyvauta Pa
vergtų Tautų savaitėje; Motinos 
dienoje, užprašytos pamaldos ir 
padėta gyvų gėlių prie altoriaus 
šv. Mišių metu; dalyvauta Rug
sėjo .8. d. švėntės minėjime, pro 
cesijoj ir . pamaldose’. Iškilmių 
melu buvo keliamos vėliavos ir 
ponios dalyvavo pasipuošusios 
tautiniai? rūbais.. Visur. ak lyviąi 
dalyvavo štčidl R. Trieytė ir p-lė 
Krntulytė.' R. Liet. B-nė sureng
tose Kūčiose nemažai dalyvavo 
mūsų narių. • Buvcf surengtas 
banketas, kuris gerai pavyko. 
Po to buvo banketas drauge su 
Brighton Paiko ir Cicero RLB 
apylinkėmis sutelkimui lėšų 200 
metų Amerikos jubiliejaus pro 
ga susidariusiems nuostoliams 
padengti. Įsigyta dar dvi vėlia
vos ir garsiakalbis, nes reikdavo 
skolinti.

Glaudžiai kooperuota su pat
riotinėmis organizacijomis ir 
paremtas VLIKas, ALTas ir 
BALFas. Klebonui, spaudai ir 
radijui paskirta $225 uakų. Cen
tro valdybai duota $751. Plojo
me pirm. Ig. Petrauskui už taip 
išsamią veiklos apyskaitą. Savo 
ruožtu jis dėkojo valdybai, ypač 
vykdomajam vicepirm. J. Bag 
džiui ir narįąms už darnų vei-

»

Kasininkas p. Adomaitis pa
tiekė finansinę apyskaitą: 1981 
m. sausio 1 d. saldo $931.69, na
rio mokesčio $394, kitos paja
mos $-1,530.79. Iš viso pajamų
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KALENDOREDS

Sausio 20: Sebastijopas, Jur- 
gūnas, Eldhas, ftvitė, Birjolas, 
Germė, Mykis.

Saulė teka 7:42, leidžiasi 4:51. himnu. Visi dalyviai pakviesti kesčio ir aukų $253.
Orai debesuotas, vėsus, sulgš. pasivaišinti kavute ir skaniais' K. Paulins

^nodicaj Division

.PRANCŪZIJOJ VEIKIA TįE PATYS
TERORISTAI, KAIP IR ITALIJOJE
PRANCŪZAI POLICIJA IMASI PRIEMONIŲ AMERIKOS 

DIPLOMATAMS APSAUGOTI NUO TERORISTŲ

Loan Assn., Lithuanian įPlaza 
Ct., (69 gtv.), Marquette Parke. 
Visi remkime! Per ALTą pini
gai bus įteikti Pasiuntinybei 
Washingtone.

Pirm. Ig. Petrauskas pranešė, 
kad dailininkas J. Tričys paren
gė kah. V. Zakarausko1 50 metų 
kunigystės auksinio jubiliejaus 
proga banketo albumą. Vasario 
28 dieną Gold Coast restorane 
rinksimės švęsti kan. V. Zaka
rausko 75 metų amžiaus jubi
liejų ir įteiksime, minėtą albu 
mą. Kvietė narius gausiai daly
vauti ir pagerbti mūsų žymų 
dvasininką ir kovotoją už Tau
tos laisvę ir nepriklausomybę. 
Bilietus bus galima įsigyti pas 
valdybos narius.

J.-Tijūnas klausė, ar nebuvo 
progos R. L. B-nei įstoti į ALTą. 
Pirm. Ig. Petrauskas atsakė dr. 
V. Dargio paaiškinimu, kad bus 
žiūrima į aplinkybes, kuriomis 
remiantis būtų' galima įstoti 
į ALTą. ’

Be to, paaiškinta apie Serapi
nų pasitraukima iš Dainininkų 
Būrelio ir iš RLR-nės. Pirm. Ig. 
Petrauskas smulkiai nupasako
jo' visas aplinkybes, dėl kurių 
įvyko išsiskyrimas su ponais Se
rapinais. Mat, su “vilninkais” 
ponia Urbonienė nuvyko į Vil
nių ir “Gimtajame Krašte” pri
kalbėjo nesąmonių. Serapinai ją 
priėmė į Dainininkų Būrelį. Mū-.| biliu. 
su Bendruomenei nepriimtinas 
tokių asmenų protegavimas.

Ponia Repšienė nusiskundė, 
kad majoro K. Ambraziejaus 
laidotuvėse mažai dalyvavo. Jis 
buvo mūsų RLB-nės narys. Rei
kėtų ateityje savo nariams, tiek 
mirusiems, tiek ir sergantiems, 
skirti daugiau pagarbos.

J. Balčiūnas prašė prenum’e 
ruoti “Laisvą Lietuvą”, nes ten 
yra ir dar bus įdomių straips
nių.

J. Tijūnas siūlė priimli ati- pirmininkas' p. Pranevičius už 
tinkamą rezoliuciją, smerkiau-. «aman$ pirmininkavimą.
čią kolaborantus. VicnhjhĮtjH, fiusirinkime dalyvavo arti 100 
ūutarla pavesti valdybai paruoš- ’ narių. Dėkodami už va;šes, skirs
to ir paskelbti spaudoje ;

Susirinkimas baigtas Tautos

PARYŽIUS, Prancūzija. — 
Paryžiuje pirmadienio rylą bu
vo nušautas pulk. Charles Rob
ert Ray, Amerikos kariškas at
stovas. Prancūzijoje. Pirmadie
nio rytą jis iš savo buto' išėjo į 
darbą. Nepažįstamas žmogus pa
leido jam vieną kulką į kaktą. 
Užpultasis buvo nušautas vietoj.

Prancūzų policija tuojau atsi
rado nelaimės vietoje. Pulkinin
kas Bay nedėvėjo kariškos uni
formos. Į darbą jis ėjo apsiren
gęs šviesiai pilka eilute. Jis no
rėjo prieiti prie savo automobi
lio ir vykti į darbovietę. Bet pul
kininkas Ray nukrito kniūpsčias 
ir paliejo iš galvos tekėjusį 
kraują.

Incidentą mačiusi moteris pir
moji suteikė žinias apie teroris
tą. Pasirodo, kad jis, eidamas 
pro šalį, pulkininką nušovė ir 
ramiu žingsniu nuėjo toliau. Ne
trukus jis dingo ryte šaligatviu 
einančioje tankioje minioje. Po

rn eto’ teroristo ne- 

policijai pavyko 
teroristo naudotą 

licija iki šio 
surado.

Prancūzų 
rasti vieną
kulką. Policija ją rado visai ne
toli nuo kritusio kario, tiktari 
gatvėje, po' stovėjusiu automo- 

Policija tuojau nustatė,
kad kulka buvo tos paičps rūšies, 
kokia buvo vartojama 19<S1 m. 
lapkričio 12 d. prieš Amerikos 
reikalų vedėją Christian Chap* 

pyragaičiais, žinoma, prie tokio 
šalto oro jų pritrūko, šeiminin
kavo ponios J. Jksiūnienė, A- 
Gustaf ir ponia Kaletka.

Besivadindami šnekučiavomės 
ir gėrėjomės puikiai pavykusiu 

‘ susirinkimu ir barnia veikla, 
j Verias'pagalbos ir susirinkimo 

tėmės apie 1:30 vai.
Prie įėjimo surinkta nario mo

maną. Kulkos tokias pačios, ko
kias Italijos Raudonosios briga
dos teroristai -. naudoja prieš 
amerikiečius Italijoj. .

Iki šio meto pėdsakų 
nesurado

Prancūzų, policija paskyrė di
desnį žmonių skaičių Chapmano 
užpuolimui tyrinėti, bet iki šio 
meto prancūzų policijai nepavy- 
vo teroristų nustatyti. Pulkinin
kas Ray buvo nušautas pirma
dienio rytą, bet policija ir šian
dien neturi jokių duOmenų, kas 
galėtų būti pasikėsinusieji tero
ristai.

Pulk. Rayjuri žmoną Sharon, 
pasikėsinimo metu buvusią bu
te. - Pulkininko sūnus Mark, 15 
metu amžiaus, ir 17 metu duktė *■ .Julie jau buvo išėję į mokyklą.

Teroristai rengiasi žudyti 
generolą Dozier

ROMA. — Italijoj yra paskli
dę gandai, kad Raudonosios bri
gados vadovybė yra pasirengusi 
nužudyti generolą Dozier. Italai 
teroristai jau pralaikė generolą 
Dozier ištisą mėnesį, išgavo iš jo I 
visas norėtas žinias, daugiau, 

j?są, jis jiems nebereikalingas, 
todėl .teroristai rengiasi pagrob
tąjį nužudyti.

Tertfristai nori, kad nužudy
mas paveiktu krašto gyventojus 
ir amerikiečius. Italai nori tele
vizijoj parodyti visą generolo J. 
Dozier nužudymo sceną. Tero
ristai nori nufotografuoti gali
mai žiauresnes žudymo scenas, 
d vėliau italų televizija turėtų 
jas viešai parodyti.

— Egiptas ir Kanada pasirašė 
sutartį, pagal kurią sutinka ko
operuoti atominės energijos sri
tyje. Kanada parduos Egiptui 
atominį reaktorių.

— Prez. Reaganas, patyręs 
apie keturių gerai apmokytų la
kūnų mirtį ir keturių Perkūno 
paukščių sudužimą, apsiašarojo

'V? A. 
•V- '**

The rtn and 
Lithuanian Daibi tn

PERKŪNO PAUKŠČIAI ; 
B^AKpIAl KAINAVO^

INDIAN/SPftfNGS/Nev. *4 
Pinnadienf keturi gabūs lakūnai 
pakilo Perkūno paukščiais ir 
□audė vieningai ir organizuotai 
atlikti pavojingus* bandymus. 
Perkūno paukščiai yra galingi 
lėktuvai. Reikia stiprių nervų i£ 
didelių gabumų -galėti’jais ma: 
nevruoti. Sprausminiais lėktu
vais pakilo į* padanges maj. Nor
man o\vryr: kpt. Mark Melan
con, kpt. Willie Mays ir kpt. Jo
seph Paterson. Pastarasis juoda
odis, o visi "kiti balti. Jie suko 
mirties kilpas.

Ludininkai matė įvairiai .skrai
dančius modernius lėktuvus. 
Liudininkai tvirtina, kad vienas 
lėktuvas, padaręs mirties kilpą, 
nėrė tiesiai į smėlį. Po jo, sekun
dės skirtumu, nėrė ir kiti trys 
lėktuvai, žuvo visi keturi lakū
nai. Lėktuvai sudaužyti. Kraštui 
padaryta milijoniniai nuostoliai.

— Salvado’ro kariai pradėjo, 
naikinti kalnuose įsistiprinusius 
įsibrovėlius.
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Nevarioje, Indian Springs pratimu laukuose, pirmadienį 
žuvo keturi gabūs Amerikos lakūnai, skridę galingais 

sprausminiaia Perkūno paukščiais.

HELSINKIS, Suomija. — Pra
eitą sekmadienį Suomijoje vyko 
rinkimai j parlamentą. Premje
ro Mauno Koivišto vadovaujami 
Suomijos socialistai demokratai 
gavo daugiausia balsų ir prave
dė j parlamentą .146 atstovus.

Keliose rinkiminėje apygardo
se reikės pravesti, papildomus 
rinkimus.

Premjeras Mauno Koivišto, 
ilgus melus dirbęs suomių ban
ke, buvo jo direktorium ir turi 
tikslią nuovoką, kaip tvarkomi 
krašto' finansiniai reikalai. Anks
čiau premjeras Koivišto buvo 
vienos didelės suomių taupymo 
bendrovės direktorius. Jis va
dovavo visiems tos bendrovės 
taupymo reikalams. Bendrovė 
buvo pavyzdingai tvarkoma. 
Tada jis buvo pakviestas į Suo
mijos banką, kad padėtų Iv'ar 
kyli viso kryto^fįnanąįnĮĮis rei
kalus. l'z metų' kitų jis tapo iš
rinktas Suomijos banko direk
toriumi.

Suo'inijos prezidentas Urlv» 
Kekkonen valdė kraštą apie 25 
metus. Praeitais melais sulau 
kė 81 melų amžiaus. Jis bū U. į Italų policija yra įsakiusi pro- 
galėjęs valdyti kraštą, ypač Sue tingesniems žmonėms Įnil1-;-' 
mijos užsienio politiką, bet j';
pradėjo kankinti sklerozė. Pat.: 
prezidentas pajuto, kad arlerio 
sklerozė jam trukdo log'škas 
galvoti ir jis nepajėgia laiku da 
vyti reikalingų sprendimų. Pre i 
zidentas . kreipėsi į
Tuo pačiu melu prezidentas, no-

Mauno Koivišto’ yra Suomijos 
socialistų demokratų partijos 
vadas. Jis laikinai eina preziden
to pareigas. Koivišto vadovau
jama politinė partija yra pati 
galingiausia suomių partija. Ga
limas daiktas, kad suomių par
lamentas išrinks Koivišto’ krašto 
prezidentu. Jeigu taip atsitikiu, 
lai Sovietų valdžia galėtų pro
testuoti ir nesutikti leisti jam 
tų pareigų eiti. Savo laiku so
cialdemokratų vadas Vaino Ta- 
ner rusams buvo nepriimtinas. 
Jis ne tik turėjo pasitraukti, bet 
rusams reikalaujant, V. Taner 
turėjo būti patrauktas net teis
man už kvietimą suomiu kovoti 
prieš įsiveržusią Sovietų armiją

Visas pasaulis labai atidžiai 
seka Suomijos rinkimus ir tų 
rinkimų tarptautines pasekmes

POLICIJA ŽINO G AND IL 
SKLEIDĖJUS

ROMA. — Italų policija ati
džiai registruoja ir seka gandą 
skleidėjus apie teroristus ir su
imtąjį generolą Doz.'cr.

tingesniems žmonėms jnitėray'i 
gandų šaltinius.

Didelė itaių visuomenes dau
guma smerkia teroristus. Italai 
yra pasiryžę sustshdyti teroristų 
sauvalę, nors daugelis italų yra 

! teroristų paveikti ir bijo, kad 
gydyldjus teroristai jų nenužudytų už ko- 

operaviiną su policija.
rėdamas išvengti nenormalaus I
valstybės reikalų tvarkymo, pa
kvietė premjero pareigoms Mau
nu Kol visto.

Prez. Kekkonen 198-1 m. spa 
lio 27 dieną atsistatydino iš pre 
zidento pareigų ir krašto prez’ 
denio pareigos atiteko Mauno 
Koivistui. Visi supranta, 
Koivišto prezidento pareigas Į giausia valstybė pasaulyje. Tai 
eina tiktai laikinai, kol bus pra-Į vienintelė, kuri nenori savo ga- 
vesti parlamento rinkimai. lios naudoti.

— Vyrauja įsitikinimas, kad 
Boeing 737 taip smarkiai 
i tilto kraštą, o vėliau ir j 
denį, kad smūgis užmušė 
gumą keleivių.

kirto 
van- 
dau-

i — Japonų premjeras yra įsi- 
kad • tikinęs, kad JAV yra pati galin-

/



m MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dtfito DON PILOTAS « L

Naujamečiai linkėjimai losangeliečiams
Palydėjus senus metus, 
Teko naujuosius pradėt, 
Ta proga y r’ reikalinga 
Kai kam daug ko palinki ..

* * *
Linkiu ALTui, taip pat VLIKui, 

s* Poilsio ilgo ir gan gražaus,
Nes agentėliai, stebukladariai, 
Lietuvai laisvę gal greit atgaus ’

Linkiu aš fondams seifus atverti,’ 
Ir milijonus agentams duot, 
Jie per savaitę, arba per kitą. 
Galės Tėvynę mums išvaduot!

0 Bendruomenės veikliai valdybai, 
Linkiu aš gerbti ii- jaunesnius, 
0 pagerbtuosius tuoj Vilniun siųsti, 
(Nę Į šiltuosius mūs’ Havajus).

Iš Vilniaus kursus gerai užbaigę,
Jie diplomuoti sugris pas įAus
Ir dainuos dainas apie ^KATIUŠĄ”,
Arba Tris rusų “Tankistus-*...

Frontininkams, mūs’ narsiesiems, 
Linkiu kovos fronte pajudėt, 
Ir už pavergtą mūs’ Tėvynę, 
Žiląsias galvas visiems dėt!...

BALFo vadovui su padėjėjais, 
Per metus dešimt balių surengt, 
Už gautus pelnus 4r visas aukas, 
Tėvynėj brolius gerai aprengt!

Darbščiajam mūsų klebonėliui, 
Niekad senatvės nematyt ;
Bažnyčią senąją nugriauti, 
Jos vietoj naują pastatyt!

Šauliams ir saulėms palinkėsiu,
Greičiau gerai apsiginkluot,
Vieniems prieš kitus paskelbti karą, 
Karžygiškiausiai kovotu kovot!

Antanui, Sauliui ir jų Danutei, 
Linkiu daugiau mus informuot, » 
Kaip greitai pavergtą. Tėvynę, 
Agentai žada išvaduot!

Linkiu aš Onai, tai darbo bitei,
Jaunimą tautiškai auklėt, 
Su “Lenciūgėliu” ir “Malūnu” 
Net iki Vilniaus palydėt!

Milijonieriams palinkėsiu 
Greitai ir antrąjį sukraut, 
Nes už metelių ar už kitų 
Teks amžinybėn iškeliauti!!!

Visus Gerbiąs

ko, “marįjavįių” kalendoriau? 
iš Varfcuy^ su labai Mėžtais pa 

yeikslais). * žmonės, katalĮkiii, 
mėgo Jakavičiaus kalendorių, 
juokais kedenant davatkas ir rie 
bius klebonus. ,

Mano manymu, tikroji tėvo 
^bedievybė” buvo jo melavimas 
rožančių piprkėjams. kad par-: 
duodamieji rožančiai buvo pa- į 
šventinti, (man rodos, kad par- į 

‘davimui skirtų, urmu, rožančių 
I kunigas nešventindavo). Kita . 
| tėvo “bedievystė”, (kurios nie

kas, taigi ir kunigas Vailokaitis, 
nežinojo), buvo, kai mūsų na
me gyvenęs lietuvis, rusų po. 
licininkas, išeidamas, paliko 
savo senas mėlynas, kelnes iš' 
kurių mes prisippiaustėme šmo- ’ 
tukų šaplieriams, ir tėvas 
pats pardavinėjo, su prisiūtais 

paveiksliukais, sakydamas, kad 
tie škaplieriai buvę pašventinti

Taip mes vaikai, turėjome ne
šioti ant kaklo tėvo padirbtus 
rožančius ir škaplierius, ir kas 

, vakarą bučiuoti milo šmotukus 
nuo policininko kelnių dugno.. 
Žinoma, škaplieriai ir net rošan- 
čių vielinės kilpelės būdavo pil
nos utėlių, ir nė tik mūsų na- i 
muose... ' i

Beraštis, labai dievotas, tėvas, 
klupuodamas bažnyčioje, be- 
pertraukos, ganą smarkiai būg- 
nodamas kumščiu į krūtinę, ka
žin ką trumpą karotąmas.

Na, tai ir pavyzdys to, Vailo- 
. kalcio.
platintsojų.”*

Arėjas Vitkauskas

Pasikalbėjimas 
Maikio 
su Tėvu

Los Angeles, 1.6.82

“Škąpliernikai - prietarą ir bedie
vybės platintojai..

Taip kuniga> Juozas Valio- { per savo amžių, visą Lietuvą 
kaitis (daugiau atmenamas kaip ; nuklojęs, (kai vokiečiai išvarė 
bankininkas), rašė prieš Pirmą-1 raudonąją armiją iš Lietuvos, lie 
jį pasaulinį karą.

Mano tėvas buvo škaplierni- 
kas”. Jis pats dirbo rožančius, 
(net kur b<eidamas turėdavo di
deli vielos ratą ant kairės rankos 
— .su ‘gipšonskomis", iš lenkiško 
žodžio “apcenžki’. atkąsdamas { 
šmotukus dėl kilpelių rožan- i
cianas). Rožančiais tėvas bus. ko kalendoriaus

Dėkui pp. Žemaičiui (iš Maž- 
raidėsj. Jūsų laišką gavome, 
skaitėme. Mano tėvas iškart’ne
susigaudė, kame čia dalykas. Aš 
jam paaiškinau, kad lietuviai lėn 

pprietarų ir bedievybės J kams nepasiduos. Lenkai mus
skriaudė, jų dvarponiai ant' 

w sprando .jojo. Dabar jie patys 
j kratosi rusiškų “jojiku”...

— Bėt, Mąikų jie gerai daro ir 
į kitus pavergtus žmonės padrą-

ūž gerklės, net pati valdžia ne
daug ko gali padaryti._

— Tai tu, tėve, manai, kad 
unijos sunaikino kapiptaliz- 
mą?

—Ne visai taip.Unijos ppriver-

BIZNIERIAUS POEZIJA

Prekių yra visokiausių, 
Kol norėsiu, tai prepkiausiu, 
O kai biznis atsibos, — 
Pmiginė išsižios.
Tada skrisiu į Havajų, 
Paragauti skanių papajų.

* £ y

MAIKĮO TĖVO POEZIJA
Kas tik geria, tą ir peikia, 
O išgerti visgi reikia, 
Jei negersi, tai sūdžiusi, 
Tikrai sveikas nebebūsi. . .

tuviai dėvėjo rožančius ant kak- 
•o virš marškinių, tuo būdu ap
sisaugodami nuo įtarimo komu- : 
nista's. ir vokiečiai Jų nelie. I 
■-ė ).• .

Vienintelę ‘bedievybę tėvas 
platino, tai rygiškio Jakavi- 

čiaus kalendorių, (šalia “Ckinin kai.
;” ir net lenkis- ’

Taboka gal glogą daro, 
Kad rūkorius visi bara. 
Yra tiesa. ne legenda. 
Rūksta mėsa negenda.

• Jaunystėje išmokai; dary
ti klaidų. Dabar nereikia mo
kytis. klaidos veikia automatiš-

Don Pilotas

IT’S

MAb? OF

IOB/=)CCG> IS OM INFURIATED LEAVER 
Banged his huge tail. 
AGAINST A MAN........ AND

HIM DCSVN ... COi o!

iŠ 
IN
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— Taip, tėve. Būtų malonų 
dažniau pasikalbėti su p. Žemai 
čiu (IšMazraidės), į svečius pa-

: sikviesti. Kitaip ir būti negali- 
« Lietuviškas priežodis sako: i;Sa- 
Į vas pas savo”. ,~ 
| — Gerai tu sakai.

— O kaip, tėve, aną savaitga- 
Ii nuo didžiųjų -^šalčiu apsigy- 
nei? 1

i — Man buvo pikta, kad sek' 
I madienį, kai šaltis pasiekė -26 
1 laipsnius žemiau nulio, nė iš na. 
f nių nosies iškišti nebuvo gali

ma, tai kone visos televizijos
. stotys Chicagoje buvo užimtos 

iki vėlaus vakaro su futbole 
žaidynėmis. Atrodo, kad ame
rikiečiai nieku kitu nesidomi.

j tiktai sportu.
Į — O kągi jie veiks, jeigu ne- 
j žiūrės žaidimų, tėve? Tu kitaip 
į galvoji ir tau atrodo, kad spor

tas tik laiko gaišinimas.Spoprtas 
yra sena tradicija. Dar prieš Kri; tfą sugalvojau. Gal patiks? 
staus laikus graikai sportą laikėm 
pagrindiniu fizinio auklėjimo 
dalyku.

— Man atrodo, kad sportas pa
daro žmogų bukapročiu, negal
vojančių. kaip rusai sakydavo: 
xRusas užpakaliniu protu tvir
tas”... Tu, Maikuti, neužmiršk, 
kad ir lietuvių yra užpakaliniu 
grotu stiprių. ],

— Žinoma, kad yra. Pav., ka? 
vieni stato, tai kiti griauna. Se 
nie’i lietuviai sukūrė draugijas: 
ALTą. VLIKą. BALFą ir daug 
ktų organizacijų, leido laikraš
čius, o dabar atsirado tokių “gu 
druoliu”, kad reikia sunaikinti 
O kągi geresnio ir reikalinges 
nio turi pasiūlyti. — nieko: . . 
Praeitą kaitą tu gerai atsikirta’ 
tam raudonajam fanatikui. Pats 
būdamas kapitalistas, kitus ap
šaukia kapitalisais.

— Aš, Maiki, Amerikoje, taria 
mal. kapitalistinėje ir demokra
tinėje šalyje. sopiai piisr 
vni jau, 6 Maskvoje reikėt^ va
landas išstovėti eibėse prie krau 
tuVės mėsos ar duonos Rau
kant, dažnai rr negauti. Mano 
pažįstamas iš Lietuvos ražo, kad 
'’mėsos retai tėgaunahie”. kai k; 
pitalisfinėjc Amerikoje vitrinas 
linksta mėsa prikrautos, ir ko-

• kios tik nori. Visokiausių prekių 
visur pilna.

— Aš tą žinau, tėve, bet sa
kyk. ką sovietų pravardžiuoja 
vnas knpipptaHzmas bloga da- 
•O?

— Tu dar mažas buvai, kai ka
pitalistai išnaudojo darbininkus. Į 
kaip panašiai dabar daro sovie
tai Dabar Amerikos darbininkai 
:r jų unijos darbdavius griebia

Juodu nuvažiavo į mišką abu

gerai

Vieną dieną ponas sako dvaro 
tarnautojui:

— Važiuokime pagrybauti. Tu 
gal žinai, kur yra grybų?

— Žinau, Jūsų šviesybė, — at-

KAIP ŽEMAITIS PONĄ 
APGAVO

aš tąpau žinomu rašytoju
(Tęsinys)

Reikia turėti kantrybės, sako sargas, tai mat Sa, 
literatūra, o tai be kantrybės, ee, bra nieko ne

padarysi. L. > - r
• ’ — Aš nebeištehku kantrybės, kad jūs su visais re
daktoriais, — ėmiau siusti iš naujo.

— 0 kiek laukėte? — klausia mane ramiai sargas. 
Papasakojau: tiek ir tiek tai mėnesių ir savaičių.

— Nieko, nieko, — pakraipė galvą sargas: — Iš 
tamstos galės išeit žinomas literatas, — žinovo tonu jis 
dadėjo: — talentas tai yra kantrybė.

i Man tada nė galvoj. Didelis daiktas, ką redakcijos 
sargas pliauškia. Sargas yra sargas, vis tik ne redakto
rius, pamaniau, ir trenkęs duris išėjau. Nuo to laiko 

. perstojau laukęs savo straipsnio pasirodant, pradėjau 
! taisytis, išgijo koja. Ir naują apsiaustą įsitiekiau. Laikas 
sKnko, gyvenimas grįžo i normalias vėžes.

Po kai kurio laiko (metų, ar dvejų, hebepamenu)
* gaunu kvietimą stot į teismą! Kaltinamas dėl neteisėto 
; visuomenės kiršinimo. Ką tai raikstų? — nusistebėjau,
ir nieko nejausdamas, gryna sąžine nuėjau.

— Tamsta esi kaltinamas del neteisėto visuomenės 
i kiršinimo, — perskaitė teisėjas kaltinamąjį aktą.

— ? — nustebau nesuprasdamas.
— Ar tamsta gali prirodyt. kad mieste būtų iišgriuvę 

tratuarai,kad piliečiai baltą dieną beeidami sau įsisuktų 
kojas, kad gatvėse bėgiotų laisvi šunes? — tardo jis ma
ne.

— Negaliu, — atsakau neatsipeikėdamas, nes ištik- 
rųjų dabar nieko panašaus nebuvo.. Kniosterėjo lyg per 
sapną, jog kai kada, tiesa buvau išsisukęs koją, kuri dar 
kai kada prieš oro atmainą zvembia/bet kad būčiau ką

tė ražąjf biznį bankrutuoti. Tik kil'Ši^ - _ne£aljj™ 
tai didelės kompanijas pajėgia j 'rr—--j-"" ““
jsitvųiinti biįiyje. Jų tarnauto-1 r~ 
jai ir darbininkai priklauso sa. ėjau angelo sargo lydimas, 
vo darbo srities unijoms. Atsi
meni, “Naujienos” buvo priver
stos priimti spaustuvių darbi
ninkų uniją. Tada buvo daugį—.. .. «
žmonių be darbo, tai unija dir-l^i111^ perskaičius: Teismo.chronika. Nuteistas kalėti X. 
bančiuosius apdėjo tokiais mo.' J., žinomasis-autorius šiom dienom laikrašty tilphsio jo 
kesčiaįs (assesmentais), kad iš atvirojo laiško. Teismas pripažino jį kaltu esant sklei- 
algos ^.nažai kas likdavo. “Nau- dįme neteisingų žinių ir kiršinime visuomenės”, čia man 
penų darbinirfęai vienas po kr- į j maišas nuo akių nusmuko, ir aš saldžiai apsiverkiau, 

jai mokesčius if atsikratė unijos j 
bosų gresinimų. “ “ “ ~
unijų bosai buvo labai agresy
vūs
“Naujienų ’ langus buvo kirpyk-

■ la. Vieną rytą kirpykloje" spro-: 
go padėta bomba.Sprogdama iš
mušė “Naujienų” langą.

— Teroras, tėve, blogas daly
kas. Darbininkai neturi taip da
ryti. ’.

— Darbininkai ir nedaro, bet : 
jų unijų vadai...

— Tai iki pasimatymo, tėve! sako žemaitis.
— Palauk, Maiki, neskubėk.

Aš tau padainuosiu dainelę, ku- su savo pintinėmis. Prisirinko- 
' _____ - i • _ T 1   1  —XI  —: —

Teisėjas perskaitė teismo nusprendimą...
Tik beeidamas į geltonąjį, kada lyg žemę pardavęs 

, — apspito vaikai šaukdami: 
„Echo, ruskij gazet, Lietuva un rytLaisvė biški 
žinių rašo!”—<lėrįvairumo nusipirkau vieną nr. ir senu 
įpratimu pažvelgiau į kroniką; įšivaizdinkit manofjiuste-

algos mažai kas likdavo.

Tais laikais

Skersai gatvę, priešais

—Na iš kur dabar? Tu gi joks 
poetas?

—Jeigu plaukus Dievas duotų 
Ir išlygintų raukšles, 
Tada vyrai pavydėtu, 
Našlės kviesti į vaišės.

— Aš tau paplosiu, tėve; Su
diev.

kad tokiu lengvu būdu sekėsi .pragarsėti. Dabar ir sakau: 
nėra to blogo, kuris neišeitų į gerą. ,

(Is ‘"Magaryčių”)

grybų pilnas pintines ir pa
tenkinti važiuoja namo. Ponas 
paklausė:

Kokie šitie grybai?
Žemaitis, nemokėdamas

’ lenkų kalbos, atsako:
— Šitie baravykai.
— O kokie šitie? — ponas vėl 

klausia.

DAILĖS PARODOJE

Grafikos darbų parodoje 
na ponia žiūri nosį prikišusi prie 
vieno paveikslo, kuriame nieke i 
faugau nebuvo, tiktai trys laz- j 
for. Ji negali žinoti, ką tos trys ! 
bzdos reiškia. Prieina prie joos į 
dailininkas su žmona ir paklau- ' 
šia:

— Gal galiu pponiai kuo pa
dėti?

— Ką tie trys pagaliai reiš
kia? — paklausė atėjūne.

— Matai, kai vyras su žmona 
susipyksta, tai labai patogu pa
naudotu..

Prieina ir pats dailininkas.
— Matau, kad ponia domitės 

mano kūryba!.?
— ir (Įar kaip! — atsako pa

rodos JafikytojA—feet paaiškink 
pan. ką šitos (fvi lazdos reiš-

vie-

— Matai, poniute, mano tėvas 
buvo geležinkelio tarnautojas, 
tai reiškia bėgius...

—Jūs abu durniai.—ir išėjo iš 
parodos lankytoja.

e Žmones kurie kovoja už 
žmogaus teises, komunistai va
dina liaudies priešais. Tiesa. Kol 
munistas ir yra liaudies prie-

Dov Plotas

— šitie liepszy (geresni—lep
šiai), — atsako žemaitis.

— Tai. gerai. Baravykus iš
mesk lauk, o liepszy aš pasiim
siu, — sako ponas.

— Kam mesti, baravykai man 
bus geri, atiduok man, — atsa
ko žemaitis.

Taip ir pasidalijo žemaitis gry 
bus, su jo “šviesybe”.

Don Pilotas
* * *

‘ PAVYZDINGAS VYRAS

— Ar tavo vyras iš tikrųjų 
yra toks geras?

— Jis yra pavyzdingas, nie
kuomet neužmiršta mano gim
tadienio dienos ir niekad nę- 
klausia, ‘kiek man metų.
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JUOZAS ŠAILtMCtCKAS

ĮSPŪDŽIAI Iš S.L.A. EKSKURSIJOS 
PO KARIBŲ JŪROS SALAS i

(Tęsinys)
Išėjęs iš laivo žiūriu kur stovi 

tas autobusas ar limuzinas, kaip 
nurodo iŠ ankslo5puįctas bilietas 
parvežimui nuo laivei keleivių 
į aerodromą. Autobusų vairuo 
tojai į lokius bilietus įiekreipia 
dėmesio, sodina į autobusą tuos, 
kas moka grynais pinigais, Pn 
sodinę piiną autobusą, tuojau 
važa į aerodromą. Mano lėktu
vas į Kanada išeina 11:30 vai. 
rytu. Aš vis einu prie autobusų 
Vairuotojų su savo bilietu: vie 
nąs pasako pavėluota daba. esani 
ti, kitas kitą priežastį išranda 
Pagaliau einu į vieną autobusą 
ir nesideru ar bilietas" geras, 
nes, reikalui esant, ■ mokėsiu ir 
grynais. Įėjęs į autobusą, atsi 
sėdau pirmoje kėdėje. Priėjo 
prie autobuso du seni keleiviai, 
vienas iš jų su ramentais. Svei
kesnis pažiūrėjo', kad lik pačia
me gale tėra tuščių vietų ir atsi
sakė važiuotu Aš pasakiau vai
ruotojui, kad tani invalidui už 
leidžiu savo vietą. Vairuotojąs 
man padėkojo ir paprašė, kad aš 
praneščiau tiems senukams. Tuo
jau iššokau iš autobuso ir-pa
kviečiau tuos senukus, o Jpats 
nuėjau į autobuso* galą. Žiūriu, 
kad ten sėdi ir p.p. P. ir G. Dar 
giai. Autobusas neskuba va 
žiuoti. Aš. nerimauju — ar su- 
spėsiu laiku ^nuvykti; j- aerodro 
mą? Pagaliau autobuso vairuo 
toj as pradeda rinkti pinigus iš 
keleivių. Prieina prie p.p. . Dar
gių. Jie parodo tc'kį pat bilietą, 
pirktą iš V. Rasčiausko kelionių 
biuro. Vairuotojas neima, ir p.p. 
Dargiai turėjo sumokėti po $5. 
Aš bilietui datą su pieštuku, 
vietoj lapkričio 8-dsios, ant vir
šaus parašiau 15 d. Paklaustas, 
ar už ta bilietą esu- sumokėjęs, 
atsakiau teigiamai ir mano bi
lietą užskaitė, o tokį pat p.p. 
Dargių bilietą nepriėmė.

Autobusas sustojo pirma prie 
Western vartų ir vėliau, išleidęs 
ten keleivius, nuvažiavo prie 
i ‘ Kanada skrendančių lėktuvu 
vartų. Man vis neišeina mintis 
iš galvos — ar*suspėsiu? Pačiu
pęs čemodanus, tuojau bėgu į 
vidų, neduodamas čemo'danų 
nešti, nors ir siūlėsi talkinti. 
Stoviu eilėje 'prie tos lėktuvų 
kompanijos, kokios esu^ bilietą 
nusipirkęs. Pastebiu, kad prie 
lango, kur priima čemodanus ir 
išduoda korteles eiti į lėktuvą, 
kilo’ nepasitenkinimas ir čemo
danų nebekrauna ant einančio 
diržo, o padeda į šoną. Prieinu 
ir aš su čemodanais, čemodanus 
paėmę pranešė, kad į lėktuvą, 
išeinantį 11:30 vai., kaip biliete

pažymėta, nebegalėsiu patekti, 
nes lėktuvas yra pilnas, negali 
daugiau keleivių paimti. Aš pa
rodžiau bilietą, kad esu užsakęs 
limuziną iš St. Catharines ir 
atvažiuos tuo laiku, kaip naro- j 
dyla pirktame lėktuvo biliete.' 
Pranešė, kad paimsią į sekantį 
lėktuvą, išeinantį 3:15 vai. po- Į 
piet. Reiškia, jei būčiau iš kario 4 
ėmęs autobusą, kuris veža už, 
grynus pinigus, būčiau suspėjęs 
patekti į lėktuvą.

Išlaukęs^ 4 valandas kitP lėk
tuvo, atskridau į Toronto asr> 
dronia 6:15 vai. Dabar vėl kilo 
rūpestis kaip pasiekti SI. Catha-1 
rines. Iš aeredromo autobusai • 
neina. Grįžus iš Miami, ir vėl Į 
reikia praeiti pro Kanado’s mui- j 
tinę. Priėjus prie muilinės tar
nautojo, reikia parūdyti užpil
dytą blanką, ką esi pirkęs ir už 
kokią sumą, ir parodyti asmens J 
dokumsntus. Padaviau muili ! 
ninkui išduotus Kanados pilie* j 
tybės dokumentus. Pažiūrėjęs į j 
mane, Jįetuviskai paklausė; J 
'Kaip einasi, Juozai?” Atsakiau, 
kad gerai. Parašė ant blanko už 
kokią sumą vežu prekių ir išda
vė leidimą pereiti per kitą kon
trolę, kuri tik leidimus surenka.

Kaip ir galvojau, limuzinas, 
nesulaukęs 2:25 vai. popiet, iš
važiavo atgal į. St. Catharines. 
Turėjau kreiptis į Keleiviams 
pagalbos įstaigą, kuri pranešė, 
kad aš atskridau į Toronto aero
dromą?., Limuzinas tuojau dėl 
manęs nevažiavo’. Atvažiavo po

Z. RALLINA1TIS
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1 nuo Sakkalos esantį estų Nur- 
«megundos kraštą. Deja, kroni
ka nepažymėjo nei apgrobtų 
kraštų, nei kiek laiko grobimas 
Vyko. Nurodyta tik, kad žygis 
prasidė’o vasario mėnesio pabai
goje, po 23 čiosios dienos. Tai
gi, žygis atgal iš apgrobtos estų 
Sakkalos galėjo prasidėti ne ank 
sčiau, kaip po 12—14 dienų nuo 
žygio pradžios, t. y. kovo mėn. 
pradžioje. Grįžimas buvo iš lė
to, nes kaip paprastai,’ kovo mė
nesį daug prisnigo, be to, vora Į 
buvo vežamas rogėmis, o 
buvo 
tiniai varomi pėsti:

“Grįžtantieji gi lietuviai

Ir parė?k31aW/<37(t^ę^ų už 
vyro nužudymą. Skundas sako, 
kad bendrovė buvusi neaUirg\ 
savo keleiviais nesirūpinusi.

Ponia Erickson (virtiną, kad 
josios 63 melų vyras atslovavO 
kelis pramonininkus, važinėjo . 
prekybos reikalais, hupdė par
duoti gaminamus produktus ir 
prarado labai dideles sumas pi
nigų. - ’

su 
galybe belaisvių neapsakomu 
?rcb;u galvijų ir arklių, įėję į 

v tn žemės. Z. R.) pa- 
’ prie kaimo 
galop pas Kaupo pi- 

ir lybių takika ppasi- 
sitikėdami, pas juos naktį ilsi
si.” •'

Ten lietuvius užriko iš Rygos 
išsiųsti

Kunigaikščio Žvelgaičio žuvimas.
(Tęsinys)

Nuo senų laikų žiemgalieSai 
buvo apgyvenę sritis dabartinė
je Latvijoje ir sritis, kuries da
bar yra lietuviškos. Jie gyveno 
dabartinėse Žagarės, Joniškio ir 
Šiaulių apylinkėse. Ta patvirti
na išlikę vietovardžiai ir archeo
loginiai radiniai. Lietuviai gi, 
stumdamiesi vakarų ir šiaurės 
kryptimis, stūmė žiemgalius į 
šiaurę, užimdami jų gyventas 
pietines sritis.

žvelgaitis valdė šiaurinę Lietu
vos sritį, greičiausiai Upytę, ir 
buvo nuolatinįame sąlytyje su

1 vai. laukimo, kada kitas lėktų-! ^auriau^ gyvenančiais žiemga- 
vas atskrido su keleiviais ir lėk- Būdami skailtingesnį 
tuve buvo tos pačios limuzinų

it 
stipresni, lietuviai pamažu už- 

žiemgalių apylinkes.kompanijos pirkę bilietus iš To- ^ninejo
ronto aerodromo' į St. Cathari-! ‘^P*e į pietų vakarus nuo 

j Žagarės, kairiajame švėtės upės 
krante (kairysis Lielupės inta
kas) stovi * piliakalnis, kurj>vda- 
bar dar žmonės tebevadina žveb 
gaičio kalnu. Netoliese, kitoje 
Švėtės upės pusėje, randasi ki
tas piliakalnis, kuriame tais lai
kais stovėjusi žiemgalių Raktu- 
vės pilis.

Galime tik spėti, kad Želgai-

nes parvežti.
Bendrai paėmus, SLA organi

zuota kelione esu patenkintas. 
Aplankyti Karibų jūros salas ir 
Dominikos Respubliką buvo ma
no svajonė.

-Kelionėje susitikau seniai pa
žįstamų SLA veikėjų. Be to,'su- 
sipaižnau ir su kitais mielais 
patriotais lietuviais, ir tapome į Ųs> plėsdamas savo valdas žiem- 
draugais. Asmeniškai noriu pa-[galių .sąskaito'n, -buvo. užėmęs 

žiemgalių pilį, kuriai vėliau pri- 
tapo Švelgaičio vardas, išlikęs 
piliakalniui iki šių dienų. Ar
cheologai tyrė piliakalnį 1956 m. 
ir rado sudegusių pastatų iš 
XI-XIV a. Ant švėtės upės kran
tų baigėsi žvelgaičio valdoma 
sritis. Raktuvė, greičiausia, bu
vo sugriauta. Raktuvė ir Žvel
gaičio užkariauta pilis, gi, pri
klausė Vieštarto valdomai žiem-

reikšti viešą padėką laivo kaju-; 
tės bendrakeleiviui dr. Vytautui 
P. Dargini, kuris su savimi tu
rėjo krepšį vaistų ir gydė, visus 
už dėkui.

Dėl JAV kontrolės kanadie
čiams, nebeturėjau progos su 
visais susipažinusiais ir senais 
pažįstamais atsisveikinti. Per šį 
laikraštį siunčiu visiems nuošir
džiausius linkėjimus.

Juozas Šarapnickas,
St. Catharines, Ont., Gan.

SIUNTINIAI Į LIETUVA
> MAISTAS Iš EUROPOS SANDĖLIŲ

2608 West 69th St, Chicago, DL 60629 ♦ TeL 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių,

MARIJA NOREIKIENt

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

?501 W. 69th SL, Chicago, Į1L 60629 * TeL 925-2737

Z759 W. 71st SL, Chicago, UL
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sudarydavo Livonijos kariuome 
nes’ branduolį — jos šarvuotu i 
kumšti. Jie diktavo tų laikų ka ’ 
ro lauke veiksmus ir karinę tax 
’ika. i

Grįžkime prie Žvelgaičio žy
gio voros. Daleidę, kad jis buvo 
Upytės srities kunigaikštis, ga
lime spžti, jog savo ėygį jis pra
dėjo nuo Žiegalos pasienii. Pa
togi vieta susitelkimui ir pasi’ i 
ruošimui žygiui buvo ten, kur 
Žiemgala liečiasi su Sėlių žeme; 
prie Mūšos ir Lėvens santakos. 
Lietuviams saugesnis kelias ve
dė rytinės Žiemgalos, — Upma- 
lės kraštu/arba Sėliu žemės vak. 
pakraščiais, iki pat Dauguvos, 
ties Lielvarde. Toliau žygis vy
ko užšalusia Dauguva, ar padau- 
guviais, link Rygos, taip, kaip 
kronikininkas nurodė.. Tuo ke
liu raiteliams,’ greitai žygiuo
jant, galėjo užtrukti 2^2 die
nos. '

' ' - 7. - t -

>Nu<$\Rygos,.prie kurios Žvel- 
gaitis tik trumpam buvo susto
jęs pasitikti taikos delegaciją, 
vora pasuko tiesiai šiaurės kryp. 
timi, į Turąidą, kur, neliečiant 
gyventojų lybių, buvo, greičiau
sia, sustota bent dienai poilsio. 
Iš Turaidos per Idumą ir Met- ] 
sepoję, vis dar lybių kraštas, 

greitai žygiuojant ir sukorus 
i nuo Rygos" viso dar apie 140. 
jkm., neanksčiau, kaip po trijų 
dienų, lietuviai įsveržė i ėstų tuvo keleivių šeimos rėikalapja 
Sakkalą. Tipingo grobio žygio 
metu, būdavo grobiama apie 
tris dienas. Šiuo atveju dides
nei kariuomenei, galime skirti 
bent penketą dienų su poilsiu ir 
susitelkimu pietinėje Sakkaloje 
grįžimui. Galimas dalykas, jog 
lietuvių kai kurie būriai buvo

galcs vakarinei daliai. Tas ir pa
aiškina Vieštarto* tokias uolias 
pastangas sumušti Žvelgaičio ka
riuomenę, padedant Rygos vo
kiečiams. Kaip toliau matysime, 
jo pastangos neliko tuščios.

Atvykus žiemgalių kariuome
nei į Rygą talkinti prieš žvil
ga! tį, skubiai pasiruošė ir vo
kiečiai “Visi, kuriuos tik galė
jo, buvo paskirti”, būtent, vys
kupo kariauna (jo palyda) ir 
;am priklausę kariai, kalavijuo
čių ordino būrys ir atvykęs iš 
Ikškilės pilies viršininkas: Kon
radas su nedideliu būrių, visi 
buvo , sutelkti. ?..

/Nors kalavijuočių ordino pa
skirti nariai, be abejo, jau buvo 
dalyvavę susidūrimuose su prie
šais nuo pat jų ordino įsisteigi- 
mo, tačiau mažas .jų kiekis ben
droje kariuomenėje* kronikinin
ko likdavo “nepastebėtas”. Šiuo 
atveju,, kronikininkas pirmą 
kartą pamini kalavijuočius rite
rius, sudariusius telktinės ’ ka
riuomenės atskirą dalinį ir su
telktai stojusius kovon prieš 
lietuvius. Reiškia, nuo 1201 
m. ’ iki 1205 m. iš mažos, gal 
keletos riterių saujelės, ordinas 
buvo išaugęs į atskirą būrį šar
vuotų riterių, kuris kautynių 
lauke stovėįo greta vyskupo ka
riaunos ir kryžininku. Jie ten 
vyravo ne skaičiumi, bet savo 
drausme, šarvu o te ir savo ka
rine specialybe —* profesjoaliz- 
mu. Tai pirmas kartas, kai ka
lavijuočių ordinas paminėtas 
kautynių lauke. Kalavijiečių bū
rį vedė jų magistras Vinnas.Nuo
to meto kalavijuočiai paprastai "pasiekę ir už 100 km. šiaurėje

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IŠ PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,

t Vz

)

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada ir 
bet kur, bet kuria kalba buvo parašyta apie Lietuvą, lietuvius 
ir lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimus 

ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina $25. Kieti viršeliai.

1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

W

vok:eč:u ir žiemgrilių 
J'i ųžjbvinys vuvo iš- 

r’T-eš.i kokiu kc- 
vriuodami pepr 
į Lietuvą.. Tuo 

1 lietuviai išeis iš Tu- 
nereis Gaują, kas ga-raic

Įėjo truk i zvjo kaimo prie kai
mo žygiuojant” vėl keletą dienų. 
Vieštartas Rygoje rūpipnosi pa
maitinti savo tik ką \ atsivestus 
vyrus. Rygiečiai, atrodo/visi ati ‘ 
davė savo dalį, nes “Vieštartas,* 
žiemgalių vadas, Rygoje iš at
skirų namų maistą renka ir pri
stato kariuomenei, kuri įš, toli 
buvo atžygiavusi.”

(Bus daugiau)

Pi'r-

UODEGOJ NERADO 
JUODOSIOS DĖŽĖS

WASHINGTON, D.C. — 
madienį pavyko ištraukti iš Po
tomac upės nukritusia Boeing 
737 lėktuvo uodegą, bet joje ne
rado juodosios dėžės.

Narai planuoja pasiekti lėktu
vo priešakį ir iškelti jį į viršų. 
Gal pavyks iškelti priešakį ant
radienį. Jeigu paaiškės, kad lėk
tuvas labai sunkus, tai paruošia
mieji darbai gali ilgiau užtrukti.

ŠEIMOS REIKALAUJA
MILIJONINIŲ SUMŲ

WASHINGTON, D.C. — Pra
eitą trečiadienį nukritusio lėk

įiš lėktuvo bendrovės ir iš ap- 
idraudos įstaigų pasakiškų sumųH 
’ Katharine Erickson, patyrusį 
;kad josios vyras žuvo lėktuvo 
nelaimėje, pasisamdė advokatą

't
h

Į.

S

¥

NETIKSLUMŲ PATAISYMAS

š. m. sausio mėn. 15 d. spaus* 
diuanl Naujienų pinname pus* 
lapyje apie lietuvio lakūno Po
vile/ Šaltenio nelaimę, ne, visk s s 
buvo tiksliai atspausdinta.Tikru- 
moję turėjo būti taip:

Povilas Šaltenis 1948 metais 
buvo pats iškiliausias lietuvis 
lakūnas JAV-.se. Jis Eastern Air 
Lines tarnavo keleivinio lėktu
vo kapitonu ir iki nelaimės "die
nos buvo išskraicįęš 7406 valam 
das. Jo vairuojamas DC-3 ti* 
po keleivinis lėktuvas’ sudužo 
1948. I. 13 naktį prie Oxon Hill, 
5 mylios į 
shington, 
mitu sutapimu, - praeitą', savaitę 
Washington, D.Č., įvykusi ke
leivinio lėktuvo avarija atsitiko 
t’aip pat'sausio 13 d.) * <

Dariaus - Girėno Aero klubo 
(New Yorke) pirm. P. Šaltenio 
pastringu ’ dėka, Amerikos lietu
vių , lėšomis" buvo . nupirktas ir 
Lietuvos Šaulių-S-gai padovano
tas naujas Piper-Cub tipo 
lėktuvas.- Jį Šaulių Sigai ^per
davė į- Lietuvą, atvykęs pats P. 
Šaltenis.' Perdavimo iškilmes įvy
ko Kauno aerodrome 1938. VIIL 
12 dieną. : f

Plačiau apie Povilą Šaltenj 
esu rašęs 1971 m., “Plieno Spar
nų” metraštyje Nr. 2-3.

E. Jasiūnas

s į pietryčius nuo
, D. C. aerodromo. Qdo-

— Antradienį, aukso uncija 
kainavd $360.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDEIN' 
THE NATIONAL GUARD

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
• LITERATŪRA^ lietuvių literatūros, meno Ir- mokslą 

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

$ DAINŲ ŠVENTUS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir tau* 
dnių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dainų 
šventes bei jų istoriją ir eiga. Įdomi skaityti ir nedainuojan
tiems. gėrintis autorės puikiu stiliumi ir surinktais ductmenlmil 
bei

ras

užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

r VIENIJO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apraiy- 
Jcoro Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai

■ v bruožų aprašymas, bet tiksli to laikcrtarplo buities lite- 
/p d' a. suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knygatutūr.r' <;■ di a. suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyga 

parduodama tik už $2.

LUTIWLSRASIS PAMARYS. Henriko Tomo-Tamašauske 
įdomiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės įr 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienam 
lietuviui Leidinys iliustruotas nuotraukomis, pabaigoje duodami 
vttavardžių pavadinimai ir jų vertiniai J vokiečių kalbą. Laba! 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina

• K4 LAUMĖS LfM®, rašytojos Petronėlės Orintaitės stif-
minimai ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir
maisiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapius, 
bet kainuoja tik 13. ***

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr?*- 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tfk ns 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir pc#- 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju ui žmogauMelsei, 
Knyga yra didelio formato, 265 puslapių, kainuoja >6.

• BATTRINKS NOVELĖS, M. Zoečenko kflryte, J. Valaičio 
vertimai. 200 p*L knygoje yra 40 Hmojlngų novelių. Kaina KL
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M. ŠILEIKIS šaltos žiemos vaizdas

Mykolas Drunga ir nemokamos 
atostogos Vilniuje

Ryšiams šu gen. Petronio vadovaujama draiigij'a 
palaikyti propaguotojas Mykolas Drunga vėl prabilo 
Drauge. Ilgame vedamajame jis stengiasi įrodyti, kad 
okupantas visai nenori palaikyti ryšių su išeivijos lie
tuviais. Išeitų, kad tik tie, kurie naudojasi agento Pet
ronio patarnavimais ir lengvatomis, laužo tą rusų gele
žinę uždangą. Jis smulkiai ir gana tiksliai aprašo, kaip 
yra suvaržyti ekskursantai, kurie atvyksta aplankyti sa
vo artimųjų..Tikrai, jiems leidžiama Vilniuje pabūti tik 
penkįag dienas. Neleidžia nuvykti savo tėviškės ar tėvų 
kapų aplankyti. Ir už tą leidimą, jis .turi okupantui bran- 
gai sumokėti. Rusai, norėdami tik dolerius išspausti, lei 
džia tas suvaržytas* 5 dienų keliones. Visi žinome, kac 
tokie ekskursantai okupantui nepageidaujami.

Visą tą Mykolas Drunga aiškindamas, sąmoninga' 
nutyli apie kitą ekskursantų rūšį. Be tų, kuriems lei 
džiama Vilniuje pabūti tik kelias dienas ir už tai bran
giai apmokėti, yra kita, ekskursantų į okupuotą Lietu 
vą rūšis. Tai tie, kure vyksta Tėviškės draugijos kvie
čiami ir kuriems riša ar dalį išlaidų draugija apmoka 
Jiems leidžiama atostogauti iki mėnesio ar ilgiau. Jei 
tiems penkių dienų ekskursantams neleidžiama išvykti 
iš Vilniaus, tai šituos apvežioja po vasarvietes, užvež? 
į parodomuosius kolūkius, o vėliau Gimtajame Krašte 
jie įvairiausiai liaupsina okupantą. Taip, ponas Drunga, 
šitokios ekskursijos yra naudingos okupantui, ir jis no 
riai jas ruošia. Ir kas blogiausia, kad mūsų intelektua
lai, ta naujoji bajorija, lengvai ant Petronio kabluke 
kabinasi.

Žinoma, į tas nemokamas ekskursijas bendrai ga
li pakliūti tik pro komunistinių organizacijų nariai, , pri
jaučiantieji ir bendruomenininkai, pasižymėję VLIKO 
ir ALTO niekinimais.

Be to, Mykolas Drunga vsai nemini studentų, ku
rie lanko Vilniaus propagandos kursus. Pagal Drangą 
išeitų, kad ir tuos kursus organizuoti privertė išeiviai 
lietuviai. Pagal jį, tie kursai Maskvai irgi nenaudngi.

Del korespondencijos iš Klevelando 
apie koncertą

Draugo s. m. sausio mėn. 8 d. i Dievo Mokinos parapijos salėje, 
laidoje buvo įdėta didelio for-; Rašo, fead ^rbs pilno sąstato 
mato komp. Juliaus Gaidelio <evehndo simfoninis orkestras 
nuotrauka ir atspausdintas rasi- — 65 muzikantai.
nys apie Klevelande simfoninį o rnėįi. Ž4 d., Dievo Motinos

ninis orkestras — 65 muzikan
tai.

Korespondentas pasirašęs N. 
K. inicialais, pateikia J. Gaide
lio muzikinio kelio apžvalgą.

1 svafdindamaš jo kūrinius ir net 
nurodydamas jų sukūrimo me
tus; prefesonališkai aptaria kū- 

5 v i t • • - « i- ; i , :ybos pobūdį. Iš tu matosi, kadkoncertą. Tuo metu bus groja-i zuuniai. Koncertas įvyks sau-1 F
.- Jr . i i ... < l. a. ^asinio autorius yra ne eilinisma ir J. Gaidelio kurmiai. Kop-l sraujos .sale e. Rašo, kad gros,.,. • t _

- o. 3 n ■’/ Vi i » o’ korespondentas, bet muzikos zi-certas ivvks sausio men. 24 d. i oilno sąstato Klevelahdo smuo- j 5 . * . . . .•r Į novas, ir ta sritimi. gerai infor-
I muotas asmuo. Todėl nesupran

tama, kodėl N.R. besidžiaugda
mas, parapijos salikėje simfoni- 

! nis orkestras atliks J. Gaide- 
lįp kurmius,; 'ngūzšimena ir ne- 
oasidžfai@a/ kad Gaidelio

L 7 J 
buvo grota pasaulinio garso sim- 
JoĮųnio ; pr^estto narių., Chicago. 
'‘Orchestra HalI”^ salėj e, kur ir 
vyksta žymūs pasauliniai kon
certai.

Būk nieko apie tai nežinoda
mas, N. K. toliau rašo%apie iš-. 
,eivi j o j e gyvenančių. menininkų 
kai gyvenimo sąlygos neleidžia 
ir kompozitorių tragediją:... ,■ 
išvesti jų muzikos į koncertų 
sales, įtraukti į didžiųjų simfor 
ainių orkestrų repertuarus, O 
tokio ryšio su klausytoja (tur
būt, norėta pasakyti “klausyto^ 
j u” LD) su žmogumi kuriam 
jis kuria, kompozitoriui taip rei-. 
kia, &id jis galėtų alsuoti ir to
liau kurti”.

K o r e s p ondentas, sugrįžda
mas prie fo įvykio Klevelam 
dę, ko nėra buvę nuo 1954 me- 
tu, pažymi, kad orkestras at
liks J. Gaidelio kūrinį “Scher-* 

! zo’’ iš jo 4-tos simfonijos. Ra- 
Ignas Petrauskas šinį baigia su graudžiu jau-

nuotrauka ir atspausdintas rasi-

Gal p. Drunga galėtų paaiškinti Draugo skaitytojams, 
kaip išeiviai "privertė” gen. Petronį tuos kursus orga
nizuoti? .

Norėčiau atkreipti to garsaus redaktoriaus dėmėsi
- • . _ . .> . . UcLSiuxicLUgid, is.<aa u. kjajucjv.

į tai, kad Tėviškės draugija, yra tik Rodinos draugijos ^^1979 koyd mėn. 31 d
skyrius. Tokias “tėviškės draugijas” turi-ir broliai lat
viai ir Afrikos tautelės. O gal p. Druiiga nežino, kad 
’atvių studentų sąjunga Amerikoje, atsisakė to kvieti
mo ir ragino latvių jaunimą nevažuoti, nesinaudoti to
mis okupanto paslaugomis. O KĄ DARO MŪSŲ JAU-: 
NIMO SĄJUNGA? ; ; r - !

Argi M. Dranga mano, kad Draugo skaitytojai to
kie naivūs, kad jie nežino, kad okupantas duoda hemo- , 
karnas atostogas tik okupantui nųsipelniušięms asme
nims? Ar gi gen. Petronis veltui vaišino L. B-nės vadų, 
dukras Vilniuje? Ąr jos, atšilygindamos už tai išgarbino 
okupantą ir jo darbus.

0 ir patsai Draugo redaktorius M. Dranga/tiki gen. 
Petronio įrodinėjimais, kad rasai ne okupavo Lietuvos, 
bet ją išvadavo iš kapitalistų - nacionalistų vergijos? 
Jis, Dranga, kaip ir. gen. Petronis, niekur nerašo, kad 
Lietuva okupuota. Kiek tas agentas Petronis turi įta
kos Drangai, tai būtų jo riekalas, jei jis tos savo nuo-, 
monės neskelbtų riešai Draugo vedamuose. Dabar iš
eitų, kad ir ta taip vadinama katalikiško, dienraščio 
Draugas redakcija irgi pritaria tai gen. Petronio nuo
monei.

K. VAINOTAS

Briuselyje pasmerkė Maskvą
1982 m. sausio mėn. 11 d 

E iu&elyje, Belgijos į sostinėje, 
posėdžiavo NATO sąjungos už-
cienio reikalų ministerial Tarp 
kilų reikalų, svarbiausią vietą 
’žė:rė Lenkijos krizė ir Mask

vos diktavimas karinei vyriausy
bei. NATO užsienio reikalų mi
nisterial pasmerkė Sovietų S-gą 
už aktyvią paramą Lenkijos ka- 
'iniam režimui ir įspėjo Maskvą, 
kad Vakarai gali imtis ekonomi-

iriunu: ‘’Koncertu mums rei
kia, mums reikia atgaivos ke
lionėje i tolimą tėvynės lais
vės rytą. Tokios atgaivos rei
kia ir lietuviui muzikui - kom
pozitoriui, kuriančiam ir dir
bančiam kurčioj tyloj, bet dar 
'is tikinčiau!, kad žmonės gir
di, kaip ju palangėje verkia 
sidabrinė fleita”.

Kai 1979 m. kovo mėn. 31 d. 
minėta muzika IV-ji simfoni
ja VL. Jakubčno ir seselės 
Bernardos kūriniai buvo iš
vesti į didžiųjų koncertų sa- 
Įę ir grojant Chicagos simfdni- 
nio, orkestro nariams, diriguo
jant to orkestro dirigentui Hen
ri Mezir, Chicagoje ir lietuvių 
spaudoje buvo kurti tyla. Žmb- 
.nės neturėjo jokio troškulio to
kiai atgaivai,.neparodė dėmesio 
savam kampozįtoriūi. ;Įr tai ne 
bet. kas, o’ vadinamasis elitas.. 
Taip atsitiko todėl, kad tokį lie-, 
tuvių kompozitorių išvedimą į- 
platųjį, forumą suorganizavo ne 
tas “elitąįs”, ne LB.vadovai su 
savo . kultūriniais, fondais, bet: 
nedidukė muzikos mylėtojų ir. 
patriotų . grupelė, v nesivaržanti 
reikalui esant, “pabraukti prieš 
plauką” m. .patuštinti, savo, kiše
nes dėl lietuviško reikalo.

Dar . didesnio šiurpulio buvo 
susilaukta, kada po. to koncerto,- 
netrukus orkestrų vadovybė, no
minavo J. Gaidelį . PULITZER 
PREMIJAI LAIMĖTI. . Nei - iš. 
Lietuvių. Fondo, nei valdančios! 
LB.atitinkamų institucijų nesu-, 
laukė konipozitpriūs paramos 
į savo prašymą pagaminti įgro
tų kūrinių juostelei Tdfau bū
du, kompozitorius negalėjo da
lyvauti konkurse ir lietuviškai 
muzikai būti įtrauktai į pasauli
nį muzikos repertuarą, buve už
kirstas galimas laimėjimas.

Čia atsiverčia antroji medalio 
pii^, kuri parodd ko verti lietu
vybės išlaikymo ir tautinės kul
tūros ugdymu besiinipiną apsi
šaukėliai. Sidabrinė fleita verts’ 
kurčioj palangėj, o žmonių su
aukotieji milijonai (Tūlės, kol 
infliacija ir laikas sues., „ 

__  t. D.

niu sankcijų. Toliau komunikate 
sakoma, kad Sovietų S-ga atsa
kinga už karinę padėtį Lenki
joje, primenama, kad Sovietai 
-’ėtori jokiu teisių nuspręsti so- 
eocialinį ar politinį Lenkijos išsi
vystymą. Primenama reikalin
gumo ir būtinybės leisti patiems 
lenkams išspręsti savo, proble
mas nesikišant ir neįsakinėjant 
Maskvai, nepamiršti ir neuž
miršti gerbti lenkų tautos dau
gumos troškimą tautinio atsinau
jinimo refornių.

NATO konferencija nepralei
do griežtais žodžiais pasmerkt: 
masini žmogaus teisiu laužymą 
Lenk;jo’p ir paraginimą karinės 
valdžios laikytis ^avo pažadų 
atstatant civilines laisves ir pa
žadėtas reformas.

Komunikatas baigiamas prane
šimu. kad ministerial nutarė 
atidaryti Madride Europos sau
gumo ir kooperayimo konfe
renciją, kurioje Europos delega
cijoms pradžioje vadovaus .už
sienio reikalų ministeriai ir^kek 
žmogaus teisių . laužymus Rytų 
Europoje. NATO valstybių. Mask 
vos pasmerkimą neparėmė vie 
nas sąjungos narys — Graikiją 
valdoma Amerikoje mokslus bai
gusio socialisto, kairaus libera
lo, ministerio pirmininko.

MASKVOS..GRAUDŪS .
VŽRKSilAl.

< ....
Tk paskelbus NATO ministe- 

tių konferencijos mutąrįmą - ko7 
munikatą, kuriuo pasmerkiama 
Maskva už .aktyvią, paramą Len
kijoje kariniam režimui, Kiėm- 
baus y polipnyo_ JųiĮrb- ruporas 
‘‘TĄSS”€ agentūra, pareiškė, kad 
jdT . nepakenčiaihas ■ kišimasis į 
ęuA-ereninėsDęnkrc« vidaus rei
kalus. Neatsiliko i.r Varšu vos ra
dijo, kuris paskelbė,: bevęik_ pa
kartojo Maskvos . pasisakymą, 
kad tai NATO šalių tiesioginis 
kišimasis į Lenkijos problenjąs. 
“TASSo” pranešimas baigiamas 
pareiškimų, nurodymu ar skun
du, kad NATO .pasidavimas A- 
merįkos spaudimui prieštarauja 
tarptautinei teisei, .Jungtinių 
Tautų charted, Helsinkio Baigia
majam. Aktui, Gi, Varšuvos ra- 
dįjov prisidėjime Maskvos 
konstatuojama, kad NATO salys 
bando diktuoti Lenkijai. Ir lyg 
atsiprašymu sakoma^ kad jos ig
noruoja specifines Lenkijos pro
blemas ir užmiršta lenkų vy
riausybės pažadą užbaigti kari
nę padėti, kai tik sąlygos leis, 
prakalbėjo lenkų agentūra PAP.

• — Prancūzijos prezidejitas F. 
.Mitterrand keičią įstatymą ban
kams nacionalizuoti.

J. Klauseikis

PASTABOS APIE BR. RAILOS 
NUSIBASTYMUS

(Tęsinys)

Prancūzijoje būdamas Br. Raila bendradar •- 
biava ‘Vienybėje’. Laikraštis atsilygindavus šiun- 
tiniais. 194$ metais leidėjui rašytame laiške Br.R. 
sako, jog Vincas Rastenis, pajutęs, kad paketai 
eina, irgi pradėjęs Į “Vienybę” rašyti, tad perspė
jęs, jog V. R. laikraščiui galis pakenkti, kaip ken
kiąs demokratų unijai. Iš to aišku, kad draugų 
kova vyko jau ne vien dėl idėjos, bet ir dėl pa
ketų Sbvo dratfgą it jo žmoną Br. R. tokiais žo
džiai? aptarė, jog net satniata jtios iš “Vienybės” 
pacituoti.

Amerikoje Br. R. vęj persiorientavę: 1 ‘‘blr- 
vą” perėjęs, vedė aštrią kovą prieš “Vienytį”. 
Dabar vėl pasikeitė — jis puošiasi tokia veikla, 
dėl kurios kitus kvislingais vadino.

RAILOS TALENTAS IR JO KNYGOS 
PAVADINIMAS

Del to mano straipsnio pradėjęs rašyti melus, 
širdgėlą ir vietomis inkriminaciją Br. Raila pos- 
nv'p. kokia turinti būti naudinga kritika: “rei- 
:<aiingas m tik visuomeninės kultūros iš- 
brendimas. pc. tines atsakomybės samprata, tau- 

soiy-v<: jautimas, kubilas geros krikš- 
nirxcr ■ .. nors kibirėlis pagarbos broliui

tautiečiu aplamai, o savo artimam kaimynui 
specialiai”.

Tos geros kritikos elementų kaip tik dažname 
Railos straipsnyje stokoja. Ta stoka būš čia cita
tomis iš jo strapsnių Įrodyta. Daugmdąmas^bas- 
tūno knygos puslapių skaičių, manb 1971 m. N&u- 

; jienose spausdintąjį straipsnį pradeda “nagri
nėti” nuo’antraštės: “...Naujienų istoiTografųi^ 

1 deja, stigo talento straipšiiių serijai apie šį l^ytų 
surasti savą antraštę. Jis parašė taip, kaip skau
tai kvietimuose buvo pavadinę ano sekmadienio 

i popietę — ‘‘Dialogas su Raila”.
Kaip Piliečių klubas kadaise rengė pramogą 

pikniku pavadintą, tai ir korespondenciją .rašy
damas ją pavadinau — “Piliečių klubo pTfciįikąš” 
Škąūtai popiętę pavadino “Dialogu su Broflih 
Raila”, taip ir korespondenciją arba straipsnių 
seriją pavadinau — kiekvienam aišku iš antraš
tes, apie ką rašoma. Tačiau rašfftyje {SAstebej^u, 
jog Railai nebuvo duotas žodis, dialogo su jūo ftiė- 
kas neturėjo. Taip pat pažymėjau, jog paskai
tininkas Stasys Žymantas mandagiai papeikė 
Railos knygos pavadinimą, sakydamas, jog kny
goje jokio dialogo su lietuviais nėra, o tik auto
riaus mintys. Tad, pagal paties Railos “filosofiją”, 
jam pačiam pristigo talento knygai parinkti tin
kamą pavadinimą. . •

PANEIGTI DIALOGO PĖDSAKAI

Toliau Raila rašo: “Ir ilgajame mano isto- 
riografo rašinyje nežymu dialogo pėdsakų”. Ne-

:eisybė. Mano rašinyje yra nemažai dialogo pėd
sakų su Br. Raila, kai jis kvietė į draugystę būti 
Dirvos nuolatiniu korespondentu, kai iš manęs 
phase Margučio žurnalo keletą numerių pasko
linti lįWhĮ'riktus numerius jam dovanojau), bet 
Rąila tuos pėdsakus nori ištrinti, mėgina teisybę 
t^hejgt. ,.

Jahi Jiepltinkk, kad parašiau jog jo krrvgų 
prirtatyrne d1s rifebiiyb gateri etas prie garbės stalo, 
nepatinka, jog parašiau, kad toje popietėje neda
lyvavo vietinių meno žmonių, kuriems RMila yra 
aisvo raštais padėjęs. Bet tai teisybė, o. ne tos 
pbpietės niekinimas. Jis pats tą teisybę bastūno 
knygoje pripažįsta, bet pyksta kodėl apraišiau. 
... Popietes niekinimu jis laiko, kad suskaičiau 
tik “apie 70” publikos, o iš tikro buvę daugiau. 
Jam rengėjai įdavę lapą su dalyvių parašais, jame 
pasirašė 80 asmenų. Neginčiju, kad pasirašė, Bet 
yį-a sklytum'as: Raila Jka'tė parašus, o aš — piio- 
llką. J jiuBUką nejsklięiau.nei tvarkdarių, nei pra- 
kkfbiriinkų, nei šei'^iiniiikių, gurios virtuvėje už
kandėlius ruošė. Tai ne publika, tai rengėjai bei 
aarbininKai, b„ jei jie pisirašė i sąrašą, be abejo, 
ten susidarė daugiau parašų. O pats Raila pir
moje eilėje sėdėdamas nematė, kaip publika lai
kėsi, katras pabaigos nelaukęs išėjo,’ katras 
Užsnūdo.

PATS RAILA SUPEIKIA 
PASKAITININKĄ

Paskaitininkas Stasys Žymantas neprofeso- 
riškai pasielgė, kandumu tardamas, jog Railos

“Dialogas su lietuviais’* tai ne Gliaudos “Ago
nija”, kurią galima perskaityti per vieną vakarą. 
Taip aname rašinyje išsitariau, tokios nuomonės 
ir dabar tebesu. Ir tai buvo trumpa paskaitas kri
tika, bet dėl jOs užsigavęs Railą, nepasijuto savo 
liežuvį paleidęs, Žymanto paskaitą nuvertino ši
taip:.

“Be abejo,.jo pranešime.buvo kiek per tiršta 
, felį M „M aįi-

bendrįnimo, gal per daug komplikuotų sakinių ir 
nelengvai šūptantamų vietų. “Pernelyg sudėtingų 
temų pynę jis norėjo kiek gAlint glausčiau išdės
tyti ir “viską išpinti” per pusvalandį. Tai ne
įmanoma”. <

Vadinasi, Raila paskaitininką gali kritikuoti, 
bet man nevilia esą net vieną sakinį parašyti, ne- 
pąiJtflkų PuikiA! įa-
skaitihinkte W-
goje nesiteikė pacituoti tų mano sakinių, kuriais 
pažymėjau,. j6g Pr. Visvydas, kalbėdamas apie 
Railos rastų stilių, keliais žodžiais savo nepasi
tenkinimą pareiškė dėl Draugo dienraštyje spaus
dintojo K. Galmanto straipsnio — “Drumstų ver
petų sūkuriuose”.

Aš rašiau tik, kaip Visvydas laikėsi prie pi|i- 
kalbininko stalelio, kaip Užkliudė K. Galmanto 
straipsnį, bet visai neliečiau jo praeities sugebėji
mų ir pasireiškimų literatūros mene. Raila kny
goje skyrė daugiau kaip du puslapius Visvydo 
garbei.  (&>s daugiau)

1 — Naujienos, Chicag). Ill. Wednesday, Jan. 20,1982



Pragaro ugnies palaikytojai pritaikydavo šitam prilyginimui 
būk tuo esą 
visi gi nusi- 

nieko

šiurkštų žodinės prasmės aiškinimą Jie 
mokinama, kad visi tiesieji po mirties 
dėjėliai būsią kankinami per amžius. Bet 
nesako apie turtingojo buvimą nusidėjėliu, w 
teisingu. Nesakoma, kad elgeta nuėjo į dangų, kuomet mirė.

Buvo paduotos mintys, kad tuodu vyru šitame prilyginime 
gal atvaizdavo dvi klases — Žydus ir Pagonis ,— jų puoumą ir 
išlikimą, ir kai kuriuos jų prityrimus ta Linkme. Tai atrodo pro
tinga, nes iš tikrųjų žydai, po jų tautiškas mirties apie 70 V.YL, 
buvo labai- daug “kankinami”. Kitos to prilyginimo smulkmenos 
taip pat tinka žydų ir pagonių prityrimams po Jėzaus dienų.

Kurie ’ domitės, prašome parašyti atvirlaiškį. Gausite dovanai įvairių 
knygų, padedančių suprasti Sv. Raštą.

ŠVENTO RAŠTO TYRINĖTOJAI
5421 S. Mozart St-, Chicago, IL 60632 
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DR. PAUL V. DARG1S 
• TDYTCUA. (K CHIRURGAI 

Wa*^ba«tar Community alini ta* 
a^otcrnaa airaidarius

VALANDOS: 1—6 darbo djenomla s

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

SPECIALYBĖ: AKIŲ LIGOS 

3907 Watt 103 rd Streat

Va'”ndos pagal ^uritanrrią

SUSIRINKIMŲ

Žemaičiu Kultūros klubo metinis 
nariy susirinkimas įvyks trečiadienį 
sausio 20 d., 1 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. lalman Avė. 
Nariai kviečiami atsilankyti. Bus ir 
vaišės. Rožė Didzgaivis, rast

DR. FRANK PLECKAS 
OPTOMETRISTAS 

KALBA LIETUVIŠKAI 

2618 W. 71H St. TeL 737-5149 

Tikrina skive Pritaiko akiniu? 

ir “contact lenses”.

š.m. sausio mėn. 19 d. Nau
jienose atspausdintame straips-

reikalu" dukart paminėta pavar
dė Dom. Petrulytė, o turėjo būti
— Dom. Petrulytė.

IEŠKO DIDŽIAUSIO 
NELAIMĖS DIDVYRIO

WASHINGTON, D.C. — Na
rai, laikraštininkai ir liudininkai

----- -----------------------------------  įvykusios Boeing 737 • nelaimės įeleUs ^žtas gilių provėžų.
Dr. LEONAS SEIBUTlb ieško' didžiausią Potomac upės

INKSTŲ, rUSLES IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2656 WEST 63rd STREET 

Valandos; antrad. i—4 popiet,

Ofiso telefonas: 776-2880, 
Razidancila* falai.: 448-5545 .

didvyrio. Visi žino, kad išsigel
bėjo penki keleiviai, bet dauge
liui atrodo, kad išsigelbėjo ne 
penki, bet šeši. Tiktai šeštasis, 
padėjęs išgelbėti penkis, pats 
nuskendo.

- Malūnsparniuose buvusieji ži
nojo/ka'dbdvo vienas' didvyris, > šalikelėje Uosis kruopščiai už- į ji-

žarstė eglišakėmis. Pavijo kitus Jovaras atsargiai įnešė ranką?
ir vėl vilko iš paskos milžinišką ,r petį pro sakas. Krito po ei-, r„o>,___  ____ , eo>,
šluotą. Eglės plakė šakomis per j ^ite į pusnį. Prie jo atsiklaupė ; įj patyrimai ir-'atsiminimai ką

rzas- . j nors reiškia, tai s:nyvas amžius
Skauda? Labai? j turėtų mums būti smagesnis,
Duok sniego! Sniego!—Jo- negU įpratę jį laikyti.Prostatos, inkstų ir šlapumo 

takų chirurgija.
5025 CENTRAL AVĖ.

SL Petersburg, Fla. 33710
- Tek (813) 321-4200

* PERKRAUSTYMA1

kuris ištraukė iš vandens ap
svaigusius ir visiškai išvargu
sius keturis keleivius ir vieną 
lėktuvo patarnautoją, šeštasis 
visus penkis privilko' prie kiipos, 
užkabino ir po to jie buvo iš
kelti. Nuleido ir šeštajam kilpą, 
bet jis jau buvo tiek išvargęs ir 
sušalęs, kad nepajėgė tinkamai 
užsikabinti. Jis dingo po vande
niu. Po to, niekas daugiau jo 
nebematė.

Laidiniai — Pilna apdraudė 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteles.

R. Šerėnas. t«l

R. VILIAUS

VAKARŲ VĖJAI

Apdraustas perkraustymea 
iš įvairiu atstumų. 

ANTANAS VILIMAS 
Tai. 376-1882 arba 376-5996

112 modernios poezijos puslapių. Kaina 55. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St., Chicago, IL 60608

SOPHIE BARČUS
RADIJO ŠEIMOS VALANDOS 

šeštadieniais ir sekmalieniais 
nuo 8:30 iki 9:30 vai. ryto. 
Stoties WO PA - 1490 AM 

transliuojamos iš mūs^ studijai 
Marquette Parka.

Vedėja — Aldona Daukua 

Telef.: 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE. 
CHICAGO, IL 60629

CATŲTĮCHAT

Puss to use wts

“Lietuvos Aidai”
KAZĖ BRAZDŽIONYTĖ 

Programa* wdė|a

Kasdien nuo pirmadienio iki penk
tadienio 8:30 vai vakaro 

Visos laidos ii WCEV stotina, 
banga 1450 AM.

St. Petersburg, Fla, 12:30 vaL p.p. 
ii WITS stoties, 1110 AM banga.

, 2646 W. 71st Street

Chicago, Illinois 60629 
Telef. 778-5374

J. RINKEVIČIUS

GIMNAZISTO MIRTIS

tau ne karininkų ramovė!
Jovanas žvelgė j hiodviejų 

nugaras. Ąžuolo tiesa. Uosio — 
rulinkusią, jo pakreiptą galvą. 
Jautę — apie jį. Paliks! Ne ki
taip. Uosis liepia palikti. Gera 
čia sėdėti.. Bet šaltis jau pradė
jo skverbėsi per drabužius. O! 
Kad atšaltų tas degantis petys. 
Bet šaltis tūnojo tik prilipusiuo
se prie kūno baltiniuose. Dar 
minutę! Dar! Pasėdėt. Ir kad 

• nebūtų Šalta. Užvertė galvą, ne
norėdamas ’matyti tų nugarų. 
Bešnabždančių. Pro smailias eg
laičių viršūnes labai aukštai ne- 
mirktelėdamos švietė Naujųjų 
metų nakties žvaigždės. Naujų
jų metų žvaigždės. Naudieji me-

I tai... “Paliks mane jie! Uosis įsa
kys. Kraujas, jaučių, teka per 
pažastį. Teka. Dieve! Sustab
dyk jį! Aš skausmą iškęsiu. Tik
tai sustabdyk kraują! Sustabdy
ti — juk Tu viską gali! Dieve!

I Tu matai mane! Aš tave taip 
j mylėjau, Dieve! Padėk man! Pa_ 
į dėk! Tegul šita baisi naktis pra- 
Į eina! Tegul kraujas nustoja te- 

- I kėjęs!”
j — Dieve! — sušnibždėjo. —O 
! Dieve!

Jam buvo taip baisu, kad net 
1 mintys apie Dievą nutrūko. Pa

liks! Visas šonas po drabužiais 
lipnus, šiltas nuo kraujo. Mirs 
čia. Pusnyje. Vienas.

Vaikiškos išplėstos akys gau
dė žvaigždes. Gal per jas išgirs 
jį Dievas! Jo visai jaunutis vei
das pamėlęs mėnesienoje atro
dė. Vaikiškos, putlios, bąlan
čios lūpos.

(Bus daugiau)

Iš Ilgųjų šešėlių Ramybė

Jie bėgo. Keturi — Ąžuolas, 
Beržas, Jovaras, Uosis, Pirmas 
arė pusnį Ąžuolas. Uosis 
— papskutinis— vilko eglišakes. 
Bet pėdsakas vis tiek liko. Ne 
toks ryškus, šliūžė. Pakapstys

bent snigs arba pustys. Miško

Nors pavojinga, bet Ąžuolas nu
vedė juos keleliu. Uosis, bėgda
mas atbulas, į vėžę šiupeno ta
boką. šunims. StabteĮėjo Ąžuo
las. Klausėsi visi. Naktyje kaž
kur nuo šalčio pokštelėjo medis. 
Tyla mėnulio nušviestose mėly
nose pusnyse. Ąžuolas mostelė
jo ir vėl lindo į mišką. Pėdas]

vaikinas — bėgo kažkaip pasi- 
šokinėdamas. Koja pajusdavo po 
pusnimi šaką ir šoktelėdavo. 
Uosis sunkus, apvalus, lyg stati
nė, šypsojosiJo siaurose, beevik 
visą veidą perkirtusiose lūpose 
visados būdavo sustingusi šyp
seną. Jovarui pynėsi kojos. De
šinysis petys pakeltas, aprištas, 
ir laikė jis dešinę ranką kairią- , 
ja, jos alkūnę orispaudęs prie 
šono. Dar visai vaikas, iš skaus* 
mo raukšlėta kakta.

— Nebegaliu. Pailsėkim, —■ 
sušnabždėjo jisai.

Net nuo šnabždesio visi krūp
telėjo, lyg jis. būtų pasigirdęs iš Tikras draugiškumas pasi- 
medžių. Ąžuolas pasuko į tam-. reiškia tik tada> kai žmogus 
kų eglyną.

— Čia,

a Vidutiniškas žmogus per 
dieną padarcr apie J3 tūkstančių 
žingsnių. Tai sudarę apie pus- 

' aštuntos mylios.’ .

’ nieko' neturi. Tuomet draugas 
ištarė lįsdamas _ yra vienintelis turtas.

(D. Diderot)

e Jei pergyventi laikai, įgy-

vai arė pusnį Beržas — išstybęs

gus. Net žingsnių, grimztan-,
čių į pusnį, nebuvo girdėti. Tik ! . - ,
alsavimas keturių — pridusęs! varas atsirėmė į eglutę, vis te-! 
švokščiantis. Ąžuolo išskobtą ■ belaikydamas dešinę ranką, lyg į 
veidą šešėliavo mėnesiena, ir jis , ji galėtų atitrukti-nuo sužeistoj 
buvo panašus į kaukuolę. Ge- peties ir nukristi. Žiobė nuo Ber Į 
iežiriiai jo kojų raumenys leng- i žo delno sniegą ir godžiai rijo, i 

Vis su tąja pačia šypsena prie 
juodviejų sustojo Uosis:

—Kaip kraujas? Liovėsi?
— Dega! Visas petys dega!
Uosis priėjo prie Ąžuolo, ku

ris, praskleidęs eglaitės šakas, 
žiūrėjo į tą pusę, 
go-

— Toks šaltis! 
kreša. Aš žinau, 
Uosis. — Jam — kajuk! Ar ne j 
geriau polikti? Ir bėgti jis ne-j 
gali. Visi įmerksiu! uodegas! Pa- ’ 
likim! čia nėr ko svarstyt. Čia 
— ne geradarystėm užsiiminėt!

iš kur atbė- I
I

Kraujas ne- ■
— šnebždėjo į

... . pi/mens! Aš,akiauį

Į Žūsim visi vade tu sukruštas!
Sakiau, kad nereikia švęst! Čia

know Your heart

CALCO CKK US SWTQ 
A£WW5 Be FEMALt aX 
A HASS MADE DOGS 

DCCA&ONAUX 
THE WHO OF MALES 
.TD FEM4LE& AMONG 
CA1XQ5 » 1 JQ ĄOOCU

don't cut in between gars 
THAT are ALlOWInC- SA PF 
following Distances... ’<

yocru_ run into TROuece if 
THERE'S A SUDDBN STOP WHH_H 
MOCRE FOLLOWING TOO CXOaELY^,IrfTtfe CATNIP NSI0E 

THE POST.
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50^ W94 RSH 
TWWSt, AH 0UŽYME THMF 
DC5T52OVS SOME OFYK 
B VHAMXS. COOKED (X 

FSH 5 SAFER
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SPEED
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

CHARLES STASUKAITIS |

vėsinama laidotuvių koplyčia į

— GORDON FUNERAL HOME — x

1729 South Halsted Street, Chicago

Tel. 226-1344

ELDEIKIo
GAIDAS-DAIMID į

SENIAUSIA ir DIDŽIAUSIA laidojlmo įstaiga 
4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE |

Tel. 927-1741 — 1742 S

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE g
' Telefonas 523-0440
į MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED' KOPLYČIOS 1

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS I

MARQUETTE FUNERAL HOME

t s > 2533 W. 71st Street , |
t7 I 1410 So. 50th Ave.j Cicero

Telef. 476-2345 • >

"trys moderniškos koplyčios I 
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI j

VANCE FUNERAL HOME
į 1424 South ,50th Avenue . I

? Cicero, ILL. 60650 |
TeL; 652-5245 J

riUJŲ KOPLYČIŲ, LAIDOJLMO ŠERMENINĖ 
Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORIN1 S
Aikštės automobiliams pastatyti

ėmėt ^iirsr a Yii* i I'tXiaar'' ar'i »'■

H^LP JfOUR ĮHEĄRL FUND

STEPONAI C. LAUK IK SUlWb
< L,ALKA WILL

t ii
HUŽb wU'i'HWEST iiIGBWk^ «

i
I MM (ta. aALSTĮSD STBES1 į«. į-Įį,

f > .< ^altak iltalli HC -tata- citata A ~

s VALAITIS
| [ pL/inpic

PETRAS BIELIŪNAS
* < R ***■ -<■ .# tu,' žH, a ¥ »

| 4343 So. GAUFORm AyB, T^.: LĄfa^ttą |-1*71

I GEORGE F. RUDMINAS

■ So* IaIT'UAJVTCA A Vfc *FbA. Y Arda 7*XMAS *

5 — Naujienos, Chicano, 8, HL Wednesday, January 20. 1982



523-3685.

r»si

A. Smatavičius iš Rockford,

MINTYS IR DARBAI, 259 psi., liečia 1905

LIUCIJA

NEPAPRASTAS “DIDVYRIS

doleris

Prašom palikti savo telefono nu
merį automatiniame aparate.

4104 S. Archer Avenue
: bloko į vak. nuo CaLfomia)

F. NEDAS, 4059 Archer Avrnue, 

Chicago, !!L 60632. Tol. Y A 7-59S0

sutiktų 
Lešeku

WINTER 
OVERCOAT.

Organize car pooU tę 
save gąsdiną.
Don’t be a Bom Lstsrt

XCXf OF » AMP *4. 
wesa mllmp rr wc-rce 

-<u« * u» s.
CMAJtLXt U. MAYU,(

g Statybai gražus sklypas 
Marquette Parke..

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

8 Su $15,000- pirkėjui proga 
Marquette Parke gauti: labai 
švariai užlaikytą mūrinį namą, 
nes pardavėjas duoda paskolą 
seniau imamais procentais.

Metais 
r na u

Laikrodžiai Ir brangenybėj
Pardavimas ir Taisymas

2646 West Street
TeL REpuWlc 7-1941

— Suomijoj vyrauja įsitikini
mas, kad už savaitės prezidentu 
bus prisaikdintas Mauno Koi- 
visto.

VALDIS REALTY 
2644 W. 69th St.

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

apdraudžia pigiausiomis kainom!*. SLA neiftSko 
ruuns paUmauja tik Mriiudpus pagrindu 

kiekvienas lietuvi? ir lietuviu dnugu 
Susivienijime apsidraustbiki StO.OOO.

— Lenkijos vyskupai priža
dėjo generolams rūpintis Lešck 
Valensos ateitimi. Įtikins jį dau
giau nesikišti į politiką.

M. i i M K U 1 <
Metary Pvb&g < 

1MCOMI TAX SBRV1C1
4259 S- Mwlwrood. T«L 254-745 
Taip pat daromi vertimai, jdminh 
Iškvietimai, pildomi pillatyMs pn 

tymai Ir kitokį atanka L

© 2 butų mūrinis namas, naujas 
stogas ir porčiai; Modernūs ra
diatoriai, gazo Šildymas. Mar
quette Parke. Sena kaina $52,000

M&mab Žam4 — Pardavimui 
UAL E STATI F OI SALI

Ramai, žemi — Firdavis^ 
MAL 1ST ATI PO t SAU

— Dėkui Antanui Pesys ii 
Fairfield, Conn., už prenumera
tos pratęsimą ir už $10 Naujie
nų paramai.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
padėti teisininko Prano ŠULO 
paruoštą,— teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos” 
išleista knyga su legališkomis 
Formomis.

Knyga su formomis gauna
ma Naujieną administracijoje

Dienom telefonuoti 247-0749, 
vakarais

REZIDENCINIŲ IR P AJA MINIŲ 
NAMŲ PARDAVIMAS.

INCOME TAX
INSURANCE NOTARY PUBLIC 

Skambinti tel. 436-7878 
2951 West 63rd Street

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

G»U> kreipti* ir tle«Ul Į SLA Ontrv

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
Tark, N. Y. I00C1 

TCT W. 3*t* H.
T«t. ttlf) M>-m»

5) Lietuvos Senovė. Kilnus ir- 
jautrus lietuvių tautds gyveni
mo ir jos kovų aprašymas.

6) Karaliaus Vytauto Vaini
kas. Kruopštus vainiko aprašy
mas, kaip lenkai jį pagrobė ir 
kaip lietuvių jaunimas tą vaini
ką, lenkų bažnyčioj paslėptą, 
surado.

AdYtMC&Ua

GINTARAS P. CEPtNAB
D«rbo vahmdo*: nuo 9 vaL ryt* 

iki 6 vaL vat SežUdlenl n”o 
F vai- ryto iki 12 vaL d.

Ir pagal tu® tarimą.
TU. 776-5162 arba 776-5161

X64J Wf»t 63rd Street
Chlearo, IH* 60629

Mieli Lietuviai, padėkit man 
šias knygas išleisti. Tos: knygos 
tikrai pagelbės mūsų jaunimui 
užaugti tikrais lietuviais.

Su aukšta pagarba,
Mantas Aukštuolis
4 Elizabeth Avenue
Springdale, Conn. 06907

PARUOŠIAME TAKSŲ 
LAKŠTUS

ASMENIMS IR BIZNIAMS

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto teldteį. 
Dirbu ir užmiesčiuose, grali, 

garantuotai ir sąžininga L 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

— Indijos valdžia suėmė 6,000 
unijų veikėjų, drįsusių vieša: 
pakritikuoti prsmjerę-I: Gandhi.

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie J. ve. — 778-2233

DĖMESIO
62-30 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automobilio 

Liability apdraudimas pensinin
kams. Kreiptis:

A- LAURAITIS
4645 So. ASHLAND AVI.^ 

TeL 523-8775 SI

— J. Wauczinski iš Holyoke, 
Mass., pranešė, kad jos mamy
tė P. Urban mirė 1981 m. lap
kričio 20 d. Velionė buvo* 86 m. 
ir skaitė Naujienas nuo 1916 m., 
kai atvažiavo į Ameriką. Ponia 
Wauczinski atsiuntė 50 dolerių 
Naujienoms paremti ir jos Ma

mytės atminimui pagerbti. Reiš< 
kiame užuojautą poniai ir kartu j 
dėkojame už paramą.

Malvina ir Petras Zdanavv! 
čiai iš Chicago, Ill., rašo: “Lin-J 
kime laimingų Naujų Metų. į 
Siunčiame 100 dolerių prenume- j 
ratai ir likutį* skiriame Naujienų 
paramai”. Nuoširdi padėka.

SUSIVTENJJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yrs seniausia, didžiausi? ir turtingiausia lietuviu traternalinė or- 

lietuviam* f&tikLnal tarnaujantį jau per 22 metui.

SLA — atlieka kultūrinio darbu*. (r kitiem*, kurie tuo
darbus dirba.

SLA — ftmokėto daugi a g fratp AŠTCTGNIS MILIJONUS 
tūdrsuou savo OArianii

Kad aiškiai žinotum musų tau
tos tikrąją praeiti, jos kilnumą, 
jos viršžmetoišką būdą ir jos 
gamtos nesugriaunamais dės
niais sukurtą gyvenimą bei tik
rą visatos pastovumo nustaty
tą amžinumą, remdamasis mū
sų tautos padavimais, tikra taw 
tine valia ir sveiku, tarptautinių 
šmėklų neužburtu protu, aš pa
rašiau šias knygas:

1) Karalienė Birutė. Čia apra
šomas jos kilnus gyvenimas, 
kai mus puolė žiaurūs kryžiuo
čiai, naikindami viską, ką mūsų 
kilni tauta gerbė ir mylėjo.

2) Po Galindų Skydu. Galin
dų kovos ir gyvenimas, išlai
kyti mūsų tautą kilnią ir savi
stovią.

3) Kalnų Dievaitė Ledyną. 
Ledynos kilni pagalba apsaugo
ti mūsų tautą, pradedant nuo 
ledu slinkimo.* »

4) Lietuvių Sostinė Vilnius. 
Kilni kova karaliaus Kęstučio, 
pradėjus statyti Vilniaus mies-

Miko šileikio apsakymą knyga 
‘'Liucija” jau atspausdinta. 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.
PIRKITE JAV TAUPYMO BONUS

Kaip senovėje gydydavo 
žmones

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

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS Į:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentas

Chicago, DI. Tek 8474747

Pranešame paskutiniųjų tri
jų metų rėmėjų sąrašą, toliau 
bus kasmet skelbiama.

“Labdaros” Draugija širdin
gai dėkodama nariams ir rėmė
jams už teikiamą jos veiklai 
paramą, tikisi ir šiais metais 
paramos, kad Draugija galė
tų savo veiklą dar praplėsti.

Banko konto: Labdara e. V. 
labdares Draugijos Vaidybos 

vardu — J. Glemža, pirm.
Banko konto:

Pirmininkas
Labdara e. V. Landesgirokase 
Stuttgart, numeris 1185168 BLZ 
60050101.

KAS JAM PARŪPO .* 
. Vienas škotas, didelių sodų sa

vininkas, pasiuntė karalienei 
Elzbietai krepšį gražių vaisių 
Po’ keleto d cnų laiškanešys 
nešė iš karalienės raštinės pa
dėkos laišką, škotas, pažvelgęs 
į laiškanešį, ir sako:

— O kur krepšys? ~

— Lenkės vienuolės 
visą gyvenimą rūpintis 
Valensa, jeigu jis nutiktų persi 
kelti į jų vienuolyną netoli Var 
šuvos.

ji — Kanados premjeras Pierre 
|! Trudeau praleido savaitgalį 
H Meksikoje su sūnumi.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, nekitnčiaai 
aukštojo mokslo ir Ju gyvenimo pradžiaL

— raBus apdraudžia pigia terminuota apdriuda: ui z 
$1,000 apdrtudof suma temoka tik $3.00 metams.

SLA — kuopn vyra visoje lietuviu kolonijose. Kreipkite® 
1 ^avo apylinkės SLA kuopu TeizėiiK jie Jumi 
mielai pagelbės i SLA jsiražytL

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

Dr. A. Gussen
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą_________ ___ _________________

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

Minkštais viršeliais, tik_____________

Dr. A. J. Gussen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
2M0NĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

t

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekf arba 
money, orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidoms.

Moksleivijai išsiųsta trigubai 
daugiau rūbų siuntų ir dides
nė kitokia parama. Vien Ha
milton galpos Fondo skyrius 
nusiuntė 70 rūbu siuntu. 
Aktyvini prisidėjo Vokietijos

F. Afent
W. 95th U 
Prrk, UI, 

40642, . 4244654 X

auta DM 
tipendijonis 

10.027,6!. Iškišta šalpai ir sti
pendijoms DM 10.139,68, visos 
<itos išlaidos DM 1,692^91 (ta
ne skaičiuje pašto išlaidų 541, 

, rūbų valymas, persiuntimas, 
skalbimo milteliai, muilas 
>75,95 pranešimų spausdinimas

— Anna Schwager iš Brook
field, Ill., pratęsė prenumeratą 
ir pridėjo $8 Naujienoms pa
remti. Dėkui už paramą ir gra
žius linkėjimus.

— Lietuvių Tauragės klubo 
metinis narių susirinkimas įvyks 
sausio 21 d. 2 vai. popiet šaulių 
namuose, 2417 W. 43rd St. Na
riai prašo’mi dalyvauti, nes bus 
renkama nauja valdyba. Pra
šom atsinešti hario knjrgutes. Po 
susirinkimo — vaišės

na žini s apie sunkėjant! tfn 
gyvenimą; mu-ų tėvynainiai 
Lenkijoje šaukiasi pagalbos 
ūkiškai krize i kraštu isI.kus 
girdime tragiškus s uksinus iš 
lietuvių Gudijoje.

“Labdaros” draugija pirmoje 
e'lėje'Tūplnad moksleivija, bet 
pagal galimybę atsiliepia ir į ki
tas lietuvių reikalu

‘‘Labdaros” drau 
silempti.

Lenkijos lietuviai, pajuię 
daugiau laisvės, ieško ryšių su 
Vakarų lietuviais. Jaunimas 
prašo knygų pasiskaitymui ir 
bažnytinių - liturginių.

J talką maloniai atėjo kun 
A. Saulaitis ir parūpino kny
gų. Religines atsiuntė kun. K. 
Pugevicius, kun. K. Senkus pa
aukojo Liturginių ,Giesmynų, 
Lietuvos Isteriją — Vydūno 
Jaunimo Fondas. - Ligonis Si. 
Motuzą perleido visą savo kny
gyną. Knygos, mažais kiekiais 
siunčiamos pasiekia adresatus.

ums, kad į 
vo pade- f 
Atsiradus 

karpomis, patrindavo karpas] 
sutrūnijusiu kaulu arba anl! 
gražaus kaspino užmegzdavo I 
tiek mazgelių kiek karpų, o Į 
kaspiną pamesdavo ant kelio, 
jei kais tą kaspiną radęs paimda
vo, pas tą atsirasdavo karpų — 
gi nuo tavęs karpos pranykdavo. 
Ant akies voko' užaugus ”mie- 
žiui’\' užtekdavo, skaudamą vie
tą pabadyti miežio grūdo smai-

Audra pasuko laivą į vieną 
pusę. Jauna hiergina neteko 

: lygsvaros ir įkrito į vandenį, 
, Kaip bematant, vyriškis šoko j 
! bangas ir palaikė skendančią.

Nuleidus laivą, abu buvo i& 
traukti. Visų nusistebėjimui pa
sirodė, jog tud drąsiu žmogumi 
buvo 79 metų vyriškis.

Vakare buvo surengta puota 
pagerbti jį už tokį žygį.

1 — Pasakykite ką nors, pasa
kykite! — reikalavo daugelis.

žmogus atsistojo ir prabilo: 
j — No'rėčiau patirti vieną. Kas 
buvo tas neprietelis, kuris įstū
mė mane į vandenį?

Jau Lietuvre* seni įi žmonės 
Žinojo daugy be “receptų”. 
Skaudant viduriams, padegin- 
davo vištos plunksną 
nūs sumaišo l”s ’ s-: 
šauks :• \ : * > v
garu 
nek

— Antanas Gaška iš Brighton 
J Parko, Chicagoje, pratęsė pre- 
! numeratą vieneriems metams ir 

galiu. Įkritus krislui į akį, įdė- ’ pridėjo 5 dol. Naujienų paramai 
davo į akį vėžio girnelę, kad ji ir 5 dol. už kalendorių. Dėkojam, 
bevaikščiodama po akį krislą iš
mestų. Kai skaudėdavo gerklę 
ir kosėdavai, tavo kojas dėdavo- 
prie avies pilvo'.

Prieš porą šimtų metų pran
cūzai naudojo daug įdomesnių 
gydymo būdų. Sakysim, ponia Ilk, pratęsė prenumeratą viene- 
Sevigne turėjo du paslaptingus riems metams ir atsiuntė $10 
receptus: vieną —- žaliajam Naujienoms paremti. Nuoširdi 
vandeniui pagaminti, kitą — vė-1 padėka, 
žio ligai pagydyti. Žaliąjį vam 
denį naudodavo įsimylėjusių 
meilei ataušinti. Gi prie vėžio 
žaizdos dėdavo • rupūžes, kurias 
ponios Sevigne draugė ponia 
Sable pati augindavo, kad pri
reikus čia pat po ranka šį bran
gų vaistą turėtų.

Sudžiovinę iš nosies ištekėjusį 
kraują, duodavo žmogui, ser
gančiam mažakraujyste. Prieš 
nuomario’ ligą geriausiu vaistu 
buvo laikomi sutrinti žmogaus 
kaukuolės kaulai. Ištinus kaklo 
liaukoms ir skaudant gerklei, už
tekdavo išgerti vyno gurkšnį iš 
nusižudėlio kaukuolės. . k Pavi
rinti kojų nagai būdavo’ naudo
jami vėmimui sukelti.

Plaukus augindavo išsitepę 
galvą šia tyre: 300 išvirtų srai
gių, keli lauro lapai, trys šaukš
tai al was, vienas šaukštas me
daus ir vienas šaukštas muilo.

Be daugybės “didžios” vertės 
receptų, neabejotinai pirmoje 
vietoje Stovėjo šie du: nuleisti 
kraują ir išvalyti vidurius.

Karališkasis gydytojas Bo’u- 
vard per vienus metus Liudvi
kui XIII išvalė vidurius net 216 
kartų ir 47 kartus nuleido 
kraują.

(St. Prakapo kai.)

Lietuvių šalpos draugija “Labdara
Mielosios ir Mielieji “Labd 

ros” Draugijos Narės 
ir Rėmėjai!

Su Naujaisiais 1&\ 
su viltingais luk sciais 
jais pasiry/.ininL!

15na audringi niciai
toje, ir e v ve n i me, ir

HOMEOWNERS POUCY

Dengtame ir taisome visu rū
siu stogus. Už darbą garan- 
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KiELA 
-■» - • - it

6557 S. Talman Avenue 
Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-1717




