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BERNARD EPTONAS AŠTRIAI 
KRITIKAVO H. WASHINGTON^

PRIMINĖ ČHICAGAI GRESIANTĮ PAVOJŲ, JEI GYVEN
TOJŲ DAUGUMA PASODINTŲ NERIMTĄ ŽMOGŲ

CHICAGO, Ill. — PirniadiJ- ■ 
nio vakare Chicagos gyventojai 
turėjo- progos pasiklausyti de
batų tarp demokratų ir respub
likonių kandidatų miesto mero 
pare:gpms.

Iki šio meto čikągiėčiai gir
dėjo tiktai demokratų kandida
tų pareiškimus miešto mero 
pareigoms. Debatus vedė prokri- 
roras Richard M. Daley, miesto 
majore Jane Byrne ir Kongreso 
atstovas Harold . Washington. 
Harold Washington daug:ausia 
klausėsi ir į debatus tiesiogiai 
nesikišo, nes daugiausia deba
tai ėjo tarp majorės J.-Byrne ir 
prokuroro R. Daley.... . .

Kiek kitaip buvo pirmadienį, 
kada susitiko Eptonaš ir Wash
ington's. Eptonas , pirmiausia 
papasakojo apie savo darbą, už
darbį ir valstybei mokamus 
mokesčius^ Jis yasiybęi įmokėjo, 
visą milijoną dolerių per pasku
tinius savo darbo' metus. Tuo 
tarpu Kongreso atstovai dlarold ; 
WasEini^on mokesčių visai nė-, 
mokėjo. ‘ ‘ J

WąshĮngĮo<jaa?••ęrpripildė 
_ VVashir^oitasli^rildė 

H?AVa^in^ton;ž^^ktąi ne
mokėja’ inokėšcių; bet';ji^.geuž- 
pildė mokesčiams • mokėti * lakš
tų. .Vyriausybė: tūrėjo draukti jį 
teisman - už mokesčių - nemokė ji- 
mą: Jis nepajėgė įtikinti teisėjo, 
kad;p.aS- jj ;Hebųyp blogos valios/ 
Jis tiktai “užimršęš*’. Teisėjas 
jam-paskyrė kelias savaites ka
lė ji ino. ?* y . ; . ,

• Eptonas nurodė, kad Chicagos 
miesto gyventojai padarytų la
bai didelę klaidą, jeigu Harold 
Washingtona išrinktų mero pa
reigoms. Eptonas yra pasiryžęs 
pavyzdingai tvarkyti miesto fi
nansus, kaip jis tvarkė savo pi
nigus.

Niekas Washington© taip 
prispaudė prie sienos, kaip 
padarė Bernard Eptonas. 
kalba buvo be įžeidimų, be 
liojimų, Bet faktai buvo skau
desnei negu aštrūs žodžiai.

GUATEMALOJE VEIKIA 
SLAPTI TEISMAI

GUATEMALA MIESTAS. — 
Antradienį Guatemaloje buvo 
sušaudyti du kar.iviai ir trys ci
vil ai, kurie paskutiniu metu 
suorganizavo • kelis užpuolimus, 
apiplėšimus ir apvogimus.

Juos teisė slaptas teismas, nes 
nustatyta, kad Uę penki asme
nys suruošė bent 200 užpuolimų 
ir vagysčių. Prie kelių vagysčių 
suimtieji patys prisipažino. Slap
tas teisinas priėjo išvados, kad 
civiliai su kareiviais tarp savęs, 
susitardavo ir žudydavo žmones 
pasipelnymo sumetimais.

Tie puolimai buvo labai žiau
rūs, todėl pasipiktinimas visoje 
apylinkėje buvo nepaprastai di
delis. Generolas Rios Montt bu
vo informuotas apie suimtuosius 
ir apie jų prisipažinimą prie pa
darytų nusikaltimų, žmonės, pa
tyrę apie jų, sušaudymą, atsi
kvėpė, nes žinojo apie jų vykdo- 
mus nusikaltimus.

PASIRAŠĖ SUTAĮfgį

STRASBURG.-^ Prancūzija. 
—-■• Dvylikai valstybių pasirašė 
sutartį nuteistaisiais kaliniais 
pasikeisti.

Sutartį pati rašė Austri ja, Bel- 
gija,. Danija, Vakarų Vokietija, 
Graikija, Portugalija, Liuksem
burgas, Olandija, Švedija, Švei
carija, Kanada ir JAV. ' ,

šią sutartį paruošė 
parlamento speciali 
kaliniais pasikeisti.

Kaliniais pasikeisti
taip parašyta, kad ateityje kitos 
valstybės, jeigu pageidautų, ga
lėtų prisidėti prie susitarimo 
kaliniais pasikeisti.

Europos 
komisija

sutartis

ne-
tai
Jo ’

ko--

KALENDORĖLIS

• z-iiL v ri, Vaceli ijii. — i a: p- 

tautinės k-.misijcs teisininkai 
svarstė paskutinių savaičių įvy
kius Suriname, tvirtinama, kad 
ten buvo susektas sąmokslas da
bartinei vyriausybei nuversti. <

Į Jeigu t k:ai nu .aLyta, kad 
i buvo ruošiamas perversmas, su- 
I imti perversmo rengėjai ir jie 
buvo vedam i kalėjimą, tai vy- 

•. riausybei reikėjo imtis priemo-’ 
j nių, kad būtų suruoštas teismas,
• apklausinėti U odininkai ir nusi- I
kaltusieji galėjo bull nubausti.

Tuo tarpu dabar visi suini- 
į tieji sušaudyti be jokio apklau- 
jsinėjimo ir be teismo. Jie buvo 
(Suimti ir vedami Į. stoti, kai sar- 
|gai pradėjo į suimtuosius šau-
• dyti, kol juos visus sušaudė, ir 
paliko. Sušaudytieji buvo palik
ti gatvėje, kad praeiviai matytų, 
jog perversmo rengėjai nužu
dyti. Teismas būtu nustatęs, kas 
ruošė perversmą. Nužudytųjų 
tarpę yra visai nekaltų žmonių.

t f ~~ -T-’

LAISVINTOJAI UŽĖMĖ SAN RAMON 
IR SAN DIONISIO MIESTUS

PREZIDENTAS REAGANAS Oficialus sand u 
PASKYRĖ RUCKELHAUSĄ J praneš'mas s k 

” WASHINGTON,D C. Prez. gU0S kovot°ja!’
Ronald Reaganas, pirmadienį 
išsikalbėjęs su atskridusiu Wil
liam Ruckelhaus,

(I skyrė jį Aplinkai
gos pirmininku.

Ruckelhaus jau
buvęs šios įstaigos vedėjas. Jis 
dabar sutiko esti šias pareigas, 
jeigu bus vykdomi jo Įsakymai. 
Jam labai nepatiko, kai neatsa
kingi pareigūnai iš Centro Įsaki
nėjo kaitalioti pranešunus. Pre
zidentas R. Reaganas prižadėjo 
bendradarbiauti su Ruckelhaus, 
kad daugiau nekiltų nesusip 
timų ir nenukentėtų kraštas.

Prez. Ronald Reaganas išklausė visas puses ir Aplinkai 
globoti įstaigos vedėju pąskyrė patyrusį specialistą Wil

liam.. Ruckelhaus. Manoma, kad tuo pabaigs kilusius
* ' Rėnistonius nesusipratwnwsE, -

Suomijos socialistai demokratai 
B^rtaimėjo daugumą parlamente
SOCIALDEMOKRATAI PARLAMENTE TURĖJO 52 ATSTO-.

VUS; NAUJAME PARLAMENTE TURĖS 58 
demokratinėmis grupėmis ir 
lauks naujos vyriausybės 
galės būti naudinga kraštui.piliečiai rinko 

Parlamentas susi- 
atslovų. 
konservatoriai tikė- 
šiuos rinkimus. Jie 

sumas pinigų

IZRAELIS SUTIKO INFOR 
MUOTI AMERIKIEČIUS

TEL AVIVAS
ro jėgos

Izraelio ką-;
Libane kovodaifids

■ prieš Sirijos karių ir palestinie
čių vartojamus Sovietų tankus, 
arliier’ją, lėktuvus ir kitokius-, 
ginklu^--įsrgiju' daugiau -žinjų': 

. apie sovietinius; ginklus;, negu 
amerikiečiai, . > -■

- Draugingumąs -Įlipė Izraelio- 
kuri^ kariuomenės vadovybei pasida-,

lyti su amerikiečiais savo pa Ur-.

— Vak. Vokietijos kancleris 
II. Kohl nesutiko duoti užsienio 
reikalų ministerijos J. Strausui, 
bet įleido penkis jo atstovus į 
kabinetą. Genscher ir toliau va
dovaus Vak. Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijai.. »

Kovo 23: Fidelkis, Olė, Bal 
minas, Gija, Jūreivis, Viskante.

Saulė teka 5:50, leidžiasi 6:06.

HELSINKIS, Suomija. — Pra
eitą sekmadienį ir pirmadienį 
visi Suomijos 
parlamentą, 
deda iš 208

Suomijos 
josi laimėti
išleido dideles 
propagandai, tvirtino, kad kon
servatoriai turi sudaryti vyriau- 
sybę, bet nieko iš to neišėjo. Pra
eitame parlamente konservato
riai turėjo 44 atstovus, o šiame 
parlamente jie turės tiktai 42.

Tuo tarpu socialdemokratai 
buvusiame parlamente turėjo 52 
atstovus, o šiame parlamente jie 

-turės 58 atstovus.
Aišku, kad reikės sudaryti 

koalicinę vyriausybę, l ėks ilgai 
derėtis, kol partijų vadai pajėgs 
susitarti.

Parlamente yra visa eilė mažų 
partijų ir paskirų atstovų, 
jie vadovybės nesudaro.

Komunistai priešinasi 
socialdemokratams

bet

Oras šaltas.

BI

i,>rtinioiue

Aldermanas Aloysius Majerczyk (12th ward), Audrey 
Epton, Bernard Epton (respublikonų kandidatas Chica- 

cagos miešto mero pareigoms) ir Joseph Kulys.

suo- 
lei-

Sovietų valdžia primetė 
miamą tokią sutartį, kuri 
Jžia Sovietų valdžiai kištis į 
Suomijos vidaus reikalus. Nesi
kiša tiesiogiai, bet pataria.

Savo laiku Vaino Tannes su
darė sociaFslinę vyriausybę ir 
engėsi vadovauti kraštui. So

vietų valdžios atstovai neleido 
iocialistų pirmininkui Tanne- 
-*ui vvrausvbės sudaryti. Jis 
buvęs rusams nepriimtinas, nes 
buvęs 
veiklai 
daryta 
tai ji
Tannerį patraukti teisman.

Dabar 
nesiims 
sudaryti. Jie tarsis su kitomis

priešingas komunistinei 
Suomijoj. Kai buvo su- 
“koalięinė vyriausybė”, 
buvo priversta Vaino

socialdemokratai nei 
pastangų vyriausybei

Suomijos liaudies demokratų; tinu...Izraelitai, kovojo Libane 
lyga turėjo 35 astovus, o naų-J daugumoj.' amerikiečių gamin-Į, 
jame parlamente turės tiktai 27 j tais ginklais, todėl, siekiant pa-/ 
atstovus. Suomijos komunistai^ gerinti gmklus ir suduoti ru-_ 
neturi drąsos pasivadinti savoj sams’ smarkesnį smūgi, .reikėjo- 
vardu/bst jie vadinasi ‘’liaudies j pasitarti apie įvairių ginklų 

geresnį naudojimą.

Naujas Izraelio gynybos mi
nister's M ošė Arens patarė iz
raelitams neslėpti nuo ameri
kiečių patirtų žinių apie ginklus, 
bet tuojau jomis pasidalyti su 
amerikiečiais. Jam pavyko įti
kinti kelis kariuomenės vadus 

vienetų suderinimo. Buvo nųsta- apie būsimą naudą abiejų kram
tytos kainos, bet visi jautė, kad tų kariams, 
tos kainos kaitaliojasi ir n.ati
tinka dolerio vertei.

Pirmon eilėn sumažinta Pran
cūzijos franko vertė 2.5 nuoš. 
Daugelis manė, kad franko ver
tė gerokai nusmuks, bet prez. 
Miterandas pajėgė išlaikyti jį 
tinkamoj aukštumoj. Jam padė
jo suvalstybintų bankų atsargų 
manipuliacijos.

Vokietijos markė nukrito žy
miai daugiau, negu daugelis 
manė. Jos vertė sumažėjo 5.5/1. 

Šių dviejų piniginių vienetų 
nuvertinimas gerokai pakėlė do
lerio vertę. Seniai doleris taip 
stipriai nestovėjo, kaip jis stovi 
šiandien.

demokratų lyga”. Ir ji pralai
mėjo.

SUDERINO VAKARŲ 
EUROPOS PINIGUS

BONA, V. Vokietija. -■ Vaka-į 
rų Europos valstybės jau seniai; 
vedė diskusijas dėl piniginių

— Atstovų Rūmai >r Senatas 
susitarė darbams skirti 1.5 bili
jono dolerių. -

— Gromyka nepatenkintas V 
Vokietijos pozicija atominių ra- J 
ketų reikalu.

— Antradienį aukio uncija 
kainavo $423.

, LIMA, Peru Respublika.
Labai smarkus lietus, audra ir 
vėjas atlupo kalno pašlaitę ir už- 
vrrtė’ifn kaimus? stovėjusib&'sIžP:' 
nyje. Kaime nelaimės metu bu
vo 50 žmonių. Visi jie užversti 
jokios storos uolos, medžių ir 
■šeinių, kad apie jų iškasimą, at- 
pažininlą ir palaidojima negali, 
būti-jokios kalbos. Storu akmens 
niekas nepakels ir niekas nepra- 

-kirs. Reikės kelių tūkstančių 
-liietų, gal net šimto tūkstančiui, 
kad saulė, lietus, šiluma ii- šąl* 
tls- nukritusią pašlaitę suU*iiį 
pintų. N

Vyriausybė nustatė, kad labai' 
smarki audra nubloškė arti 500- 

iasmenų. . . i
.i Policija praneša, kad Casnia. 
j provincijoje, esančioje apie 210 

mylių atstumoje nuo Limos, 
rasta 30 lavonų. Labai pakilo 
Sacrim upė, viską nešdama i 
į slėnius.

šių metų kovo 
1 dieną iš Honduras įsiveržt- Į 

■iNikaraguą, žygiuoja sostinės
■ krvptin. Pasienvje kovos prasi- tuoj pat pa-i , .. ., , ... deio pirmomis kovo dienomis,globoti įstai- ,’ Pi".s kelunas dienas gera: gink- 
! luotas Nikaraguos tremtiniu 
dalinys buvo 76 mylių atstu
moje nuo Managucs, o pirma- 
dien
sako, kad kovotojai jau yra 40 
mylių atstumoje nuo Managtuis.

Nikaraguos sandinistų vyriau
sybė pirmon eilėn išaiškins vi
sus įs brovei: u s iš Honduras 
valstybės. Ji tvirtina, kad ten 
yra suplaukę visi buvusio dikta
toriaus Somozos šalininkai. Jie 
bus sumušti ne lik pačioje Ni- 
karaguoje, sako oficialus pra
nešimas, bet ir išnaikinti Somo
zos šalininkai pačiame Hondūre.

— Amerikos imperialistai no- 
ją, kad.Honduras kariai valdy t a 
Nikaraguą, bet mes juos sustah- 
dysime, — pareiškė Nikaragucs 
gvnvbos min’ster-s Humberto 
Ortega. — Mūsų tankai, mū ų 
lėktuvai ir mūsų kariai išnai
kins juos.

Kaip Nikaraguos kariai juos 
šna kins, iki šio meto nčpaskel- 
bė. Jie tiktai pridėjo, kad jau 
nuo kovo 1 dienos iš Honduras 
valstybės įsiveržė i Nikaragva 
laisvės kovotojai. Jie jau užmu 
šė 200 Nikaraguos karių ir pei 
kalnus sėkmingai vcrzUsi į Ni 
karatuos sost’ne. Iki šio met 
Kubos vadovaujami ginkluot 
vyrai įsiverždavo j Honduras i] 
žygiuodavo į Salvadoro pakraš 
cius. Dabar Honduras vyriausy 
bė uždraudė kuliiečiams verž
tis j Honduras. Salvadoro šian 
rėje buvo sumušti Įsibrovėliai i

— Raitieji Rūmai leido Žene-į N karaguos. Nuo kovo 1 d. N 
karaguos kariai nesustabdė p ir 
myi ‘ ' jjanėių

voj ėsamiai JAV kcm'sijai pra
dėti pasitarimus su Sovietų at- 
s to v

Amerikos legiono Daraius-Gilėno posto Nr. 271 komandieriai sėdi Nau
jienų 69 melų sukakties minėjimo banketo. Sėdi. iš kairės į dešinę: Marš
konis, Neberieza, dabartinis komandier us Walters. Stovi buvęs koman- 

dierius John Paukštis >r jo žmona. .



da

damas pirmos rūšies cigarą ir 
žiūrėdamas kokioje čia vietoje, 
nusipirkus sklypą, pasistačius na-

paklaidžiojus po vadinamą Vo-
■ kiečių jūrą (pirmiau buvusį nu- j

džia žuvį ir randa joje... net gi

Dėsto šio skyriaus redaktoriai
— ■ ■ - —..

ARĖJAS VITKAUSKAS

Dar vienas kelias kam nors 
pasidaryti turtingu..

(Iš Kauno svajonių...)

šiais laikais nieko negalimo 
nėra. Gali būti, pirma ‘‘kas nors” 
ir abejojo tuo, kad kas nors ga
lėtų perskristi vandenyną. O 
p. Lindbergas — šmaukšt! — tą 
ir'padarė. — taip sakant, visiems 
"nosis nušluostė”. Taigi; galima 
viskas. i

Pasiremiant šia, greitomis pa
statyta, teorija, aš surandu dar 
vieną tikrą kelią kam nors pra
turtėti, kuomet nors pasidąry 
ii turtingu, (tiesa, tuo projektu 
aš pats, gali būti, kuomažialisia 
tikiu, — bet argi tekių "Tamo
šių” nebuvo ir prieš Lindbergo, 
žygio padarymo laiką!) Esu skai
tės Amerikos laikraštyje, kad! 
ten —- ant Mičigano ežero bes?- į 
yrinėdamas luoteliu kažin kokia ? i 
artistė, ar šiaip kokia "šauni” 
panelė, iš netyčių, pasilenkusi 
ant vandens, pametusi nuo kak- 
14 perlinius brangius karolius. 
kuriuos tuojau kažin kokia žu
vis — pakapt! — čia pat vietoje' 
ir prarijusi. Karoliai kainuoja 
kpkius kelerius tūkstančius dole, 
rių, (reiškia, šiaip žmogui visas 
"turtas”). Apie tai, kaįi būtų 
kas nors tą žuvį pagavęš, man 
laikraščiuose užtikti žinios ne-' 
beteko. Buvo tiktai parašyta, 
kad daugybė žmonių puolė žve
joti po Mičigano ežerą, bet — kol 
kas be pasėkų. Taigi, reikia ma- 

j°g ta žuvis su suvalgytais 
peiliniais karoliais tebėra gyva. 
O kadangi ji tebėra gyva, tai — 
štai — ir iškyla teoriškas vie
nas galimumas kam nors iš Lie
tuvos žmonių praturtėti.

Aš savo planą vystau šitokiu 
būdu. Pavyzdžiui, ta žuvis iš
plaukė iš Mičigano ežero, (po
žeminiu kokiu nor> vandeniu ar 
kitu keliu, — tai gi ynai įjos da
lykas). į Atlantiko vandenyną. 
Ten, žinoma uai netaip jau sma
gu. nes šiek — tiek d dėsniam/, 
plote, negu Mičigano ežeras van
duo supasi, — taigi ji nutaria į 
ramesni plaukti. Na. ir tuo tik.', 
lu žuvelė kaip bematant patrau- nuo tekios baimės rankomis pi- 
kia skersai senąjį A'lantiką ir. lietis surūdijusiu peiliu iš:

“po šimts velnių!” — ko jis se
nai ir laukė: visą krūvą perlų. 
Tiesa, siūlas, ant kurio buvo tie 
perliniai karoliai suverti, žuvies 
viduriuose jau susimalė ir din
go, bet už tai žuvelei galima do
vanoti: gerai ir tiek, kad ji be 
jokio' muito į Lietuvą perlų ka
rolių žirnius įgabeno: kad tik
tai jų būtų — susiverti galima 
pačiam! Čia pilietis tą žuvį — 
tykšt! — į šalį ir — bėgte! — į 
brangiųjų daiktų sankrovas. Ten 
iš jo pertus nuperka ir pilietis 

gąsdinta gausingų plaukikų pei j grįžta pro Aleksotą namo, pūs- 
Lamanšo sąsmauką) atsiduria! 
prie suvokietinto, bet grynai lie
tuviško. Klaipėdos krašto pa
kraščių. Ten yra Baltijos jūros! miuką ir kokią čia mergiotę sau 
pakraštys. Kadangi žuvelei, aiš-

— Sveiks, Maiki.
— Sveikas, Tėve, Ką naujo 

girdėjai? . U ''-'j/.
į- Uhicagos istorijoje dar ne

ris man yra skolingas kokią j bųyo tokių rimtų riOkimų į

Į žmonas paimti. Jeigu tai bū-
Iku, per tiek laiko visiškai ga- ciau ne aš, o kitas —ir toks, ku-Į >

Į Įėjo nusibosti labai sūrus jūrų
1.: t- ------------- '.i-------•

duoti” į gryną upės vandenį ii* Į jis — mane sutikęs — skolą at-| rjme. Pirminiuose .bajfeayimuo-
— laimei — ųžįmka, lietuviu Ne- 
muno v^dipan^^ziotis. Ji (ta

j zūvelė/pžiiidina;.’į^as žiotis tuo-
jau T—7 * Ml JVcUIUVJc

' Kadangi Nemūnū plaukioja 
. "garlaividi”. tiek'mažai tėra pa- 
' našūs į .•/Lėviąthan’ą”, kad nuc 
!.,ų mūsų (ir bhveik jau vis&kai.

— nlųšųt) /žuvelė 'bei kĮę^. ne. 
įgaunarĮbaiinės, .tai nęų^lgb ji 
atsiduria! netoli laikinojo Lietu
vos ccėtttro miesto — Kauno. 
Ten, aiškus dalykas, tą žuvelę
— pakapt!

zanduo, tai ji užsimano,' “pasi-i dešimtį litu — tai, be abejojimo | nuėsto merus, kokias įteka? tu-

au — Šmaukšt.1- 'ur įvažiuoja. į

moka dešimteriopai ir šimterio- • še baltieji demokratai sytsiskal- 
pai ir dar į savo naujo namo [ dė, o juodasis demokratas laimė- 
ikųrtuves ir į savo gyvenimo} jo pirminius balsavimUst O da- 
laįdotuves pakviečia... į oat dar blogiau todėl, kad visi

Na, o jeigu ta žuvis, kokiu 
nors įpuola į nagus, pa
vyzdžiui,- man, taki. tai... aš...

i Nesirūpinkite, gerbiamieji skai- į 
tytojai, — žinočiau kaip toliau} 
elgtis... i

i

c rys kandrdątąi B. Eptonas, Jane 
Byrne ir H. Wadringtonas lau
žia paramos iš piliečių — bal
suotu, ų. Dar buvo vilčių, kad 
respublikonas Ėptonas gali lai-; 
mėti, bet kai dabartine merė 

j Byrne kandidatuoja, tai savo 
Gali būti, kas nors sakysite, galvą dedu ant kalades, kad bent

. kad čia tiktai tuščias svajojimas
—- tinklais žydelių ir kad tas neįvyks, neš “nega- 

pasamdyti žvejai pagauna' ir nuo Įima”, tai aš — iš savo pusės —j 
m jau nebetolimas kelias ir pa-} tokių paklausiu: —O kokį užtik-J 
pulti' į garsiąją ‘‘Žuvų” turga-| rinimą jūs turėjote, kad Lind. 
vietę Kaune, čia vėl aiškus- bergąs perlėks vandenyną, kai 
dalykas, ta žuvelė, gerokai ne- į jis nuo Amerikos sausažemio sa.

lanu pakilo?... Ar čia ne 
tokios pačios garantijos, jas pa
lyginus vieną su kitomis?...

jrvcxcy tu, Z.UVC1U, gClUAdl 11^'į jio uuu -ei. 

Švaripmits žydžių rankomis pa-jvoaeropl
lamdytą, (o j’os gyvybės kvapo 
jau senai nebėra), patenka. į 
kokio nors neturtingo Lietuvos 
ir Kauno piliečio (kad, pavyz
džiui, ir tokio’kaip aš) rankas. 
Tas pilietis, be abejojimo dai 
gerokai pasidera su nešvariomis 
žydėmis Žuvų turgavietėje, dar 
gi iki susibarimo reikalas pri
eina... Kur gi, už taip daug sve-j jestotiška Didenybė nekaltinate 

mane pinigų eikvojime.

BLOGESNĖ YPATYBĖ
Napoleonas — nepatenkintas 

Savo iždo jn.aistru, įsako jam 
pasitraukti.

galvą dedu ant kalades, kad bent 
vienas- kandidatas iš baltųjų lai
mėtų... '< -

— Nebūk karštas, Tėve, gali 
išeiti ir kitaip. Gali ir respubli-: 
konas Epton laimėti. Balsuoto- 

bjai; šiais rinkimais- labai susirū
pinę.

— Aš norėčiau žinoti, kad . tie 
kandidatai taip "'desperatiškai 
nori būti merais? Gal būt apsi- 

' moka? Juk gauna didelę algą, 
prie to dar iš šalies už patarna- | _ . . . . _ _ .

tuvoje leidžiamo laikraščio. Pa
klausyk:
Jūs sakote, aš buvau garsus

[poetas, 
Neprisimenu, — Juokaujate

[turbūt?
Aš turėjaū tiek svarbesnių darbų 
Paikoms mintims galvoj nebuvo

- \ [vietos.

— Nesirūpink, Maįki, jeigu 
kam trūksta kvoterip iki dole
rio, tegu rašo, gieda ir dainuoja, 
o kai mudu pakritikuojame, tada 
mus apšaukia prasimanytais žo
džiais. ‘

— Lik sveikas, Tėve. Iki bal
savimų dar pasimatysime.

— Lik ir tu, Maikį. Jeigu aš 
tau būsiu’reikalingas, tai mane 

į rasi pas Andriejų. Gerai?

i

' Stalinas vis “rojų” kūrė, 
Kur galop jis atsidūrė? 
Garbintojai niekina jįjį 
Nors vilniečiai tyli, tyli,

Ką jisai yra sau pelnęs?
Garbę jojo griebė velnias.
Nėr šėtoniškos puikybės, 
Nei tos išpūstos galybės.

Išsirangęs iš po pado 
Galingesnis atsirado.
Draskos, mėtos, švaistos, dūksta, 
Stalinizmas nyksta, rūksta.

Jį Nikita išvanojo 
Ir nuplėšė kaukę jojo. 
Sovietijoj vieną rytą 
Jo statulos nusirito.

Tėvo Juozo rankos, kojos 
Šipuliukais tuoj pat stojos.
Komunistai vis tylėjo, y 
Jie prabilti negalėjo.

Jūs be darbo jei stovėsit, 
Andropovui nusidėsit.
Turit jūs stulpus gaminti, 
Naują bosą pakabinti.

Ant stulpų tas siauralūpis 
Lai sau šypsos atsitūpęs.
Grius ir jojo pjedestalas,

■ Eis ir jis kur guli maršalas.
Kam pavyks jį sudoroti?
Kas išdrįs į jįjį tvoti?
Atsiras tokių drąsuolių, 
Oponentų apsukruolių.

Verkit Griškos ir Onutės, 
Nesat jaunos, jau senutės.
Brežnevas jau sudorotas, j
Jis Andropovo nutvotas. * •

Pamatykit, kas ten dedas,
.^Eis^prapultin ir šis vadas.

Palengvės belaisvių jungas, 
Sumažės ir liaudies skurdas..

Jūs, miegaliai, atsimerkit, 
Savo klaidose netverkit.
Kaukaziečio nebeverkit, — 
Šviesai protą jūs atverkit.

Ei paklydėliai vilniečiai, 
Užsimerkėliai laisviečiai, 
Argi liksite apakę) 
Sveiko proto nebetekę?

Perkūnas

Jančią žuvį tiek daug norite!... 
Bet pilietis, galų gale, žuvį par
sineša namo. Pilietis sau žino, 
kad tą žuvį pigiai pirko. Tiesa, 
ji truputi jau lyg pašvinkusi, 
bet gi. ruk, už tokią kainą ką 
iktai sužvejotos žuvies niekame 

negausi! Vienintelė baimė, kini 
tą pilietį ima, tai ta. kad jis ne
rastų — išskrodęs tos žuvies vi
durius — kokio nors jos praryto 
akmens, ne.-, jau pernelyg ta žu
vis atrodo sunki. Drebančiomis

i

1

TIKRAS SUMANUMAS

Neturtinga porelė po sutuok
tuvių nutarė vestuvių vakarienę 
suruošti nebrangiam restorane.

Bevalgant, jaunoji suriko:
— Oi, oi, oi! Mano, kotletas 

nukrito! Kad tik jo šuo nesu
ėstų.

— Nesijaudink, brangioji ra
mina ją vyras. — šiuo neprieis, 
nes aš kotletą koja primyniau.

* * *
PAKLUSNUS LIGONIS'....

— Kodėl užmerki akis gerda
mas degtinę?

— Todėl, kad gydytojas už
draudė pažvelkti į čerkutę.

♦ ♦ *
— U gms ir vanduo yra priešai.

SUPRATO SKIRTUMĄ

— Koks skirtumas tarp' kapi- 
j talistų ir komunistų?

— Taigi — vieni myli pinigus, 
I o kiti vertina žmones.

vimus šiek tiek... Žinai, Maiki, 
vakar naktį sapnavau baisų sap
ną: rodos, sėdžiu pas Andriejui 

m i - t.-. m, ’i su keturiais pensininkais, kalba-
mes apie politiką, o vienas iš 
mūsų užtraukia tokią melodiją:
Neilgai čia būsim prie 69-tosio,. 
Čia buvo mums labai gražu, 
Ilgos kojos, juodos galvos. 
Išmins pievas ir daržus.

Mūsų Plaza ir alėjos, 
Juodais, rudais padaugėjo, 
Jei dar juodą mes išrinksim. 
Savo turtą čia paliksim...

— Tavo pranašavimai gali ne
išsipildyti, bet reikia balsuoti 
man ir tau, kad išrinktume gerą' 
merą ar mėrę.

— O ką tu. Tėve?
— Daugiau sužinosiu, kai 

eisiu pas Andriejų. Maiki.
— Aš noriu tave, Tėve, 

klausti vieną klausimą.
— Tai klausk, aš viską 

nau”. Maiki.
— Ką aš turiu daryti: eiti 

bažnyčią

i

atsakė Napolednas. — Vagystė 
luii sivo ribas, o tucm ' tarpu 
kvailumas — ne.

KO JI DAUGIAU GAILISI

Ponia D. Hashagen, gyvenan
ti ‘Nixa. Missouri. patraukė į 
teismą dentistą, reikalaudama 30 
tūkstančių dolerių atlyginimo 
už tai, kad ištraukus jai "išmin- 
ties dantį” ji nebegali kaip rei
kiant bučiuotis.

c

neiti?

pi!-

nu

pa-

ži

o žurnalas "Awake!’’ 
r cna gydytojams ir slaugėms. 

! kad re:kia nusiplaut: rankas, ka. 
į i cčia ligonius ligoninėje. Akrė- 

limai ligomis ligoninėse laba 
dažni ir ligos platinamos tai{ 
kitų ligonių. Amerikos Svei
katoj žurnalas rašo, kad kasmet 
Amerikos ligoninėse esti 2 mi
lijonai užkrečiami ligonys.

» Mokamos pensijos rniru- 
siems. Amerikos pensijų admi
nistracija turi problemų su pen 
sijų išmokėjimais. Pagal Socia
linės Apdraudos rekordus pen 
s- os čekiai siunčiami $9.4 mili
jonai 682 įnirusiems žmonėms,

jau truputį kuoktelė-' laso New York Times. Vienas 
žmogus yra miręs prieš 16 me 
tų. o čekiai jam buvo siunčiam 
Kas nors kitas tuos čekius im 
davo. kol buvo išaiškinta.

♦ Studijos parodo, kaitp žmo
nės ne.eis.ngi. Pramonės įstai 
gos. kiautures skundžiasi, kai 
tarnautojai negali suvaldyti va 
gysčių. Darbdaviai tako. kar< 
darbininkas per savaitę "pava
gia” 4 vai. ir 8 minutes. Šių 
a dučių rašė j as savo akimi.- ma
tė, kai į parką atvažiavo miesto 
Jtipkelis. vairiicjamas baito žmo
gaus ir atvežė G juodžius m/uti 
prie gelių. Baltasis su kaponc 
k&p>tinėjo žemę, 6 juodieji at
sigulė ant pievelės ii visą valan
dą miegojo. Baltasis nedrįso jų

nerašo. Tėve. Aš skaičiau vieną1 priversti dirbti, dirbo tik pats, 
poetams taikomą^ilėraštį iš Lie- Dort Piloto.'

t

geri katalikai eina j 
p kas tau pasidarė? i

jai? Visi 
bažnvč.a. •r u

— Matai, įTėve, aš skaičiau1 
katalikų "Draugą”, kur nepado-1 
rių blevyzgų buvo prirašyta, at
eit, Remeikytės, Saulaitės ir ki

tų. Magaryčiom Icchoko Merui 
■‘Sarus-” romaną ir vėl išgyrė.' 
tą pornografini brudą,.. Aš ne
suprantu. kas čia darosi, kodėl 
‘poetės" sekso scenas taip pa
mėgo... .

— Kai aš kar ais paskaitau kai II kūnų poečių eilėrašpius. tai tfti! 
nėra nė ritmo, nėrimo, pagaliai 
nė temos. Joks kompozitorius, 
iš lokio "eilėraščio” gaidų nepa
rašys. . . .

— Iš tokios poezijos gaidų r,e-

— Tikrai, aš dabar visiškai su
prantu, kodėl kapitalistai laiko 
po užraktu pinigus, o komunis
tai laiko kalėjimuose žmones...

PAŽVELGĖ Iš DVIEJŲ PUSIŲ

Šeimininkė klausia tarnaitės:
— Agnieška, kodėl nenuplo- 

viai langų iš lauko pusės?
— Matai, poniute, iš vidaus 

.nuploviau, kad tamsta galėtum 
matyti kas dedasi gatvėje, o iš 
lauko nevaliau, kad kiti Besi
žvalgytų į mūsų butą.



FELICIJOS BORTKEVIČIENĖS 
PASKUTINĖS DIENOS

Į nemunėje, kur ji gavo nuolati
nę medicininę priežiūrą, gerą

I orą ir maistą. Nepaisant dr.' E. 
-r su* 

; stiprinti, sanatorijoje ligonės 
i sveikata.negerėjo. Tų pačių mo
tų rugpiūė'o mėnesį mes dr. 
A. Steponaitienė, dr. Zakoviėai- 
tė ir aš nuvykesios į sanato- 

j riją F. Bortkevięienės aplan
kyti, radome ją pesimistiškai 
nusiteikiamą. Skundėsi bloga sa
vijauta ir pareiškė norą grįžti į 
Kauną. Mums pasisekė ją įti- 

; kinti, kad, kol oras dar geras, 
Į pasiliktų sanatorijoje.

Apie spalio vidurį grįžo į Kau
ną jau visai paliegusi. Spalio 17 
d. užėjau jos atlankyti. Radau 
ją visai nusilpusią ir labai blo
gai nusiteikusią. Pasirašiusi man ,• 
savo įgaliojimą ir pažiūrėjusi į į 
Savo parašą, nustebo sakydama:; 
“Koks mano parašas — visai ne-Į 
panašus į mano įprastinį pasira- į 
šymą”! Pradėjo labai verkti sa- l 
kydama: “Nieko nebebus iš ma- ; 
nęs, aš jau mirsiu. Mirdama ne-? 
turiu ko ypatingai gailėtis. Tik. 
labai norėjau dar pamatyti atsi-; 
kuriančią ir demokratiškai susi-Į 
tvarkiusią Lietuvą. Jaučiu, kad; 
tos laimės aš jau nebesulauksiu”, t 
Abi susigraudinom, bet man pa
sisekė save ir ją nuraminti. Pra
dėjau įtikinėti, kad šis silpnu
mas yra tik laikinis nuovargis,j 
atsiradęs dėl kelionės. Raminau, Į 
kąd ji sustiprės ir kad mudvi

(Tęsinys)

Visiems buvo gerai žinoma,
'■ id, be poli nio darbo, F. BoH-j^‘‘ " -"i'“-’“*“ *•, . f ... . Makauskier.es pastangų jaLev.cienę vaidino nema; ą va;d- 
raeiiį ir iii ūsų spaudoje. Aš tų i
i s nuopelnu neminėsiu — tai į 

liks spaudus* darbuotojai.
Be rūpinimosi “Varpo” spaus- 

t vės ekonominė padėtimi, span-! 
;ir ir politiniu gyvenimu, F. Į 
purtkeviėi iiė rasdavo laiko ir 

.bdares darbui. Ji buvo dąuge- 
'. Ištdarcs draugijų valdybų 
\ kJi narė, bet mylimiausias josi

• ug'ja moksleiviams šelpti.
cs s draugijos valdybą sudarė 

L ii p^’ųiį bet faktinai F. Bort- 
l'e.ičienėJvięiųi. atlikdavo visų 
r ėre-gas. Ji rasdavo lėšų bend- 
i bučiui išhtikytT, ji rūpinosi 
ru'ų remontu, ‘ globojamųjų 
« eikąt'ngųmu ir 1.1, “Žiburė- 
’ ė’ lėšomis buvo šelpiamas ne 
\ ienas asmuo, iškilęs vėliau. į žy
mius visuomenės veikėjus,; Jos 
rūpesčiu daug dailininkų, žur
nalistų, politikų, gydytojų ir ki
tokių veikėjų baigė inokslus už- 
sienvje.

Turėjo jautrią širdį, gilią.iš-, 
minti ir šviesų protai Buvo labai 
greitos orientacijos. Todėl žmo
nės tardavosi su ją ne tik politi
niais bei visuomėnihiais klausi
mais ,bet kreipdavosi į ją ir as
meniniais reikalais. Kiekvienam 
ji patardavo, kiekvienam ras
davo užuojautos ir paguodos

ha uno bazilika

Be čia suminėtų kasdieninio 
gyveninio rūpesčių, F. Bortks- 
vič-ienė savo asmeninių interesų 
lyg ir neturėjo. Kol leido jėgos, 
pati tvarkėsi savo kuklų butelį, 
gaminosi valgį. Gyveno labai 
kukliai. Susirgusi ir netekusi jė
gų. atsidūrė labai sunkioje pa
dėtyje. Nebuvo kam jos tinka
mai prižiūrėti. Ir mes, jos bičiu
lės, kurioms rūpėjo F. Bortke- 
viėienės sveikata, negalėjome 
visiškai atsidėję jos globoti. 
Kieta okupanto letena prispau
dė mus ir kiekvienas turėjome 
rūpintis savo kasdienine duona.

Didelį rūpestingumą F. Bort- 
kevičienės ligoje parodė dr. Ag
nietė Ainbrųžiė|ū'tč-Steponaitie
nė, globodama ligonę, kaip Savo 
pacientę, ir- ekonomiškai ją rem- 
dama. 1945 metų pavasarį, F. 
Bortkevičienės bičiulių būrelio 
su dr. A. Steponaitiene prieša
kyje, nutarimu, ligonė buvo ap
gyvendinta Dr. K. Griniaus var
do sanatorijoje Aukšįojoje Ra

darytis labai nerami, ėmė skųs
tis, jog esą sunku, ir kad blogiau
sia dar esą priešakyje. Nors 
kamparo po oda buvo leidžiama 
kas valandą, bet pagerėjimo ne
simatė. Pradėjo kalbėti apie 
mirtį. Didžiausias jos prašymas 
buvo, kad nepalaidotų “raudo
nai”, prašė geriau išvežti ją į 

; se- 
Dėl tikybinių

sulauksime geresnių laikų. F. 
Bortkevičienės nuotaika page
rėjo, prašvito veidas, atsirado 
gyvenimo viltis, pradėjo klausi
nėti kas naujo politikoje. Ji pa-j 
pasakojo man kelis politinius- 
anekdotus, pajuokavome ir išsi-j 
skyrėme gerai nusiteikusios. Tą' Troškūnus, kur palaidota jos 
pat dieną dr. A. Steponaitienė, > šuo Okuličienė. Dėl tikybi 
sutikusi mane, įspėjo, jog F.j apeigų man nieko nesakė ir ku- 
Bortkevičienės gyvenimas ne
beilgas.

Spalio 20 d. pas mane atėjo 
F- Bortkevičienės pasiuntė, pra
šydama, kad sekančią naktį atei
čiau budėti, nes gailestingoji se
suo, kuri visada budedawsi, tą 
naktį turėsianti dirbti ligoninė
je. Apie 5 valandą vakaro nu
ėjau pas F. Bortkevičienę. Apsi-j 
džiaugė. Tačiau tuojau . ėmė Į 
skųstis, jog nežinanti, kodėl šian
dien jai esą baisu. Labai norė
jusi, kad aš pas ją ateičiau, nes 
su manim jai drąsiau. Vakare 
jos savijauta buvo nebloga, ra
miai pasikalbėjome įvairiais klaų. 
simais, visai neliesdamos ligos. 
Tačiau apie vidurnaktį pradėjo

nigo neprašė. F. Bortkevičienė 
iš viso tikybiniu klausimu su 
manim nekalbėjo iki pat mirties. 
Labai laukė savo sesers sūnaus v. * J . ’ -
j. Okuličiaus^ Kelis kartus klau
sė manęs, kuriuo metu ateina 
traukinys iš Šiaulių, ir vis mi
nėjo, jog labai norinti pamatyti 
savo sesers sūnų.

Apie 7 valandą ryto, įleidus 
jai kamparo, ligonei pasidarė 
lentgviau. Pasisakė, jog norin
ti miego. Ir man patarė atsigul
ti ant sofkutės gretimame kam
barėlyje. Nors aš ir atsiguliau, 
bet sekiau įjos kvėpavimą. Va
landėlę ligonė ramiai miegojo. 
Apie 8 valandą ji staiga labai 
sudejavo. Norėjau tuojau kel
tis, bet mane sudraudė F. Bort
kevičienės giminaitė, kuri tuo-

q LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir mokai 
1954 m. metrašti!. Jame yri vertingi, niekuomet neaenrtą, Vine* 
Frėvės, Igno Šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
Z. Raukflo, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaui ir 1 
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•4. K. Čiurlionio. M. iūeiklo, V. Kašubo®, A. Rūkitelės Ir JL Vara- 
kūrybos poveikriais. 365 puri, knyga kainuoja tik 33.

e DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir Ui 
tinių šokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daini 
šventes be^ jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės1 puikiu stiliumi ir surinktais duomenim!/ 
bei užkulisiais. Studija yra 151- pusi., kamuoja 12.

© VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ra tūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

žolino paskirstymo bend
rovių ir gazolino pardavinėjimo 
stočių, vietoj išvalyto nuo sinko

.apmokėti,. Aukų^paštu eina taip pat labai ilgai. ’> 
Pasitaiko, kad laiškas čia, JAV, 
yra gaunamas tik už 4-6 savai- 
č ų nuo išsiuntimo dienos. La- (unleaded) gazolino, pardavinė-* 
bai retai atsitinka, kad kas Jais- ja maišytą su cinku (leaded) ga. 
ką gautų greičiau, kaip už 10 
dienų. Matomai, tuos laiškus la- 

ilgai užlaiko sovietinė cenzū-

vių išladoms 
rinkiu-as. sunkumų* nesudarė, j 
Pasklidus žii iai apie F. Bortke-j 
v.čienėj mirt', atsirado geros i

\ • A • - Ivalios žmonių, kurie patys pasiū
lė pinigų- Per porą dienų aukų] 
supiau.iė daugiau negu reikėjo: 
Likusius nuo laidotuvių pinigus' 
išsiuntėm tremtiniams į Sibirą.

Spalio 21 dieną, 5 valandą, 
“Varpo” spastuvės darbinintkai 
paruošė "Varpu” Salę, atgabeno 
karstą ir velionę perkėlė į salę. 
Laidotuvių komiteto nutarimu, 
spalio 23 dieną, 10 valandą bu
vo numatyta velionę išlydėti į 

Tioškūnus. Spalio 22 dieną iš, 
. ryto Laidotuvių komiteto nariui . 
nuv o į spaudos skyrių gauti lei
dimą lapeliams išspausdinti lai
dotuvių tvarkos reikalu. Spau-j 
dos skyrius juos nusiuntė pas 
NKVD viršininką, kuris dėl to 
pakėlė didelį triukšmą, kaltin- < 
damas atvykusius, esą, jie norį* 
iš laidotuvių padaryti demons-.

• w 1 • * I t"traciją. Viršininkas pastebėjo, 
kad F. Bortkevičienė niekuo nė
ra nusipelniusi ir nesą pagrindo 
ją iškilmingai laidoti. Jo buvo 
duotas griežtas įsakymas spalio 
22 dieną, 3 valandą po pietų ve- 
lionės palaikus išgabenti į Troš
kūnus. Jis pridūrė, kad bus at
siųstas sunkvežimis ir mirusioji 
be jokių iškilmių ir be palydo
vų tūri būti išvežta.

Niekur nebuvo paskelbta, ka
da velionė bus išvežta, tačiau 3. 
valandą “Varpo” salė jau buvo' 
pilna žmonių. Išnešant karstą iš j 

, salės ir nuleidžiant nuo antrojo! 
. aukšto, visi nustebome ir nusi-j

bai
ra.

BYRNE GAVO TEISĘ 
t BŪTI SĄRAŠE * z

CHICAGO, Ill. — -Miesto ma
jore Jane Byrne gavo >š teismo 
teisę būti kandidatų sąraše ba
landžio 12 d. rinkimuose.

J; tuojau po pirminių rinkimų 
buvo pasižadėjusi remti Harold : 
VVashingtoną miesto mero parej-j 
gains, bet grįžusi iš atostogų 

i pakeitė savo nuomonę ir panoro j 
dar kartą kandidatuoti. Ji gali 
suskaldyti demokratų balsus ir 
pralaimėti, bet niekas nenori ti
kėti, kad ji planuotų tą patį dą-

■’ rvti antra karta.',
: : Chicagcs biznieriai nutarė j 
nepadėti Jane Byrnei. Jie būtų ;

’ su ja bendradarbiavę, jėigu ji 
būtų laimėjusi pirminius rinki
mus, bet kai ji pralaimėjo, tai

1 nuo jos nusisuko. '.
, Tvirtinama, kad Jane Byrne 
Šį kartą yra pasiryžusi laimėti 
rinkimus be stambių biznierių. 1 
par-inos, be diskusijų ir be tele- i 
Vizijos pagalbos. Ateitis, pa rodys 
josios įsitikinimo pajėgumą.

tylomis pradėjo kažinko ginčy
tis. Po kelių minučių ligonė rik
tolėjo ne savu balsu.^AŠ tą^patf mįnėm’e pamatę, Tog kiįvįi-'- 

mis buvo įstumtas į tamsią pa- Į 
vartę ir pastatytas prie patį 
laiptų durų tamsoje, kad is gat-5 
vės pusės nebūtų matomas ve_

j lionės išvežimas. Atrodė, lygi

momentą įbėgau į kambarį ir pa
mačiau siaubingą baimės iš
kreiptą ligonės veidą, išsigandu
sias akis. Pulso jau nebebuvo.1 
Mirtis buvo labai staigi.

Felicija Bortkevičienė mirė, kas būtų vagiama su baime, kad 
194'5 m. spalio 21 d., 8 valandą! visuomenė nepamatytų, koks nu
ryto. Užsoaudžiau jos mielas1 sikalstamas darbas atliekamas... 
akis amžinatvei. Pasikviečiau' Liūdesys prislėgė yisus susirih- 
sargienę, kuri, mano laimei, ne
bijojo mirusios. Mudvi nuprau- 
sėm, aprengėm ir pašarvojom 
toje pačioje lovoje,-kurioje mi
rė, nes kitos vietos nebuvo. Su
sitvarkiusi, pranešiau tą liūdną 
žinią JL. Kaupienei, prašydama, 
kad ji praneštų kitiems arti
miems bičiuliams.

Apie 12 valandą susirinko 20 
asmenų, kurių tarpe L. Kaupie
nė, dr. A. Steponaitienė, S. Čiur
lionienė, M. Mažvlienė, dr. O. 
Bliūdžiūtė, L. Purėnienė, dr. J. 
Staugaitis, dr. J. Nemeikša ir 
kt. Buvo sudarytas laidotuvių

kusius. Lyg kažin kokia tarusi; 
bedugnė atsivėrė prieš visų akis.

Tylos, tamsos pritrenkti susi-;' 
rinkusiųjų žmonių- veidai paly. 
dėjo tauriausią Lietuvę į-pasku
tinę, amžiną kelionę...”

Dr. B. Matulionis

Brangus laišky 
persiuntimas

Siunčiant iš dk. Lietuvos laiš
kus į užsieni oro paštu, dabai? 
jau reikia užklijuoti net 45 ka
peikų pašto ženklus. Atsimenant 
kaip sunku tą rublį Lietuvoje

Svarbu visiemautomobiliy 
savininkams

Aplinkos apsaugos agentūra 
(EPĄ) perspėja visus automobi
lių vairuotojus, kad didelė da-i

tu, laidojimo formalumais ir t. t. 
Velionės piniginėje radom 39 
rublių, bet vėliau paaiškėjo,, kad 
ir tie buvo paskolinti iš sargo, 

jau nuėjo pas ligonę. Juodvi pa.Pradėjom rinkti aukas laidotu

komitetas. Pradėta rūpintis karš įdirbti, tai yra labai aukšta paš
to patarnavimo kaina. Nuo 1977 

' metų oro pašto laiško kaina iš 
16 kapeikų pašoko į 35 kap., tai
gi beveik patrigubėjo.

Laiškai iš ok. Lietuvos oro

žoliną. Nešvarus gazolinas r.i 
tik teršia visą aplinką, bet žalo
ja ir automobilio motorą. Be to,-, 
tokie sukčiai apgauna gazoliu > 
pirkėjus, nes unleaded yra 6-šia j 
ccentais brangesnis už leaded.

Tokių sukčių didelė dalis ji. T 
patraukta atsakomybėn, ir bui 
nubausti didelėmis piniginėm.s 
baudomis;

. Kiekvienas
ruotojas gali lengvai

automobilio v 
patikrin u

3
tikras yr 
popierius 
patrynus

tę I 
cfis

i

r tn o
įsmOvamųju c
i. jeit popieri

lytas nuo cinko), 
is sekančią savai? 
g.-'.uti veltui ETA 
; Dearborn, arba 
elefenu 253 22] 1.

PROFESCRiUS UŽUOMIRšA<
X * *

ProfešGrūius žmona nusiskun
džia savo kaimmkai: <

-- Kas nors, vėl negero su ma- 
no vyru.- Bevalgant pusrytį, jis 
r;.bučiavo kiaušini, o man su4 
davė šaukštuku i kaktą .

IŠKILMES ATIDEDT
— Ar tu manai savo vestuves 

atšvęsti nuosavame name?
— Taip, bet tik sidabrines.

ARKITE JAV TAUPYMO BO^iUS

. LINKSMŲ- ŠV: VELYKŲ ŠVENČIŲ
j r .. , Ji J. ' linkime

savo klientams, draugams ir pažįstamiems

■I I

AUDYKLA “JUOSTA
STANISLOVAS YURKUSf r ■ < '■

I

s

2448 West 71st Street 

Chicago, llliifoiSc Tel. 737-5529

Dideli! pasirinkimas sero rūšies jvairlŲ preJciv

MARIJA NOREIK1EN2

MAISTAS Iš EUROPOS SANDELIŲ

260S West 69th St.. Chicago. IJL 60629 * TeL 525-278-?

' ~ Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

f Ml W. <9th St, Chicago, Į1L 6062f ♦ Tel >25-2717

ATEINA LIETUVA,

%

- — Naujienoj Chicago 8. Ill. TV^dueiday, Mareli 36, 1983

> Liej u V1AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamaSawfr 
Pomlal parašyta studija apie Rytprūrina, remiantis Pakalnė* t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai* 
lietuviui Leidinys filustraotM nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vftcrvardiių payadtnima’^’r Jų vertiniai J vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 puri, knygoje yra Rytprūsių Lamėlapia. Kaina M.

« KĄ LAUKIS LRM*, rąžytojo* Petronėlė Orintafttt atift 
m f n Anai Ir mintys apie asmenis ir vietas neprik. Lietuvoje ir pir 
maišiais bolševikų okupacijos metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik 13. . 1 -1

'• JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupras 
l'-a ir klaidingai interpretuojamas gyvenime Ir politikoje'; tik n* 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir pos 
riją. Dabar būtų jį galima pavadinti kovotoju dt žmogaus tebes. 
Knvga yra didelio Pamato, 265 puslapių

■ jihU'u ltl|il|lll|llilillilllHll'l!llillHllllU|WillHlĮĮllH

JAY DRUGS VAISTINE
1759 W. 71rt St, Chicago, HL

HINGAI IŠPILDOMI RECKFTAI • FANNIE MAT RA*- 
DŪMINAI • KOSMETIKOS RHKM1

Atdara šiokiadieniai* nnc
I vali

Inž. LIŪDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

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 vertimu* 

(r patarė mums toliau studijuoti.

Kriti 625. Kiejl yirieliri.

Makauskier.es
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Labai sunku nuspręsti
Praeitais metais j Ameriką atvyko grupė jauną ki

niečių, kad galėtų dalyvauti teniso rungtynėse. Tarptau
tinės teniso rungtynės buvo suruoštos Kalifornijoj, Santa 
Clara miesto teniso aikštėse.

Teniso rungtynėse dalyvavo 34 tautų jauni atstovai. 
Jų tarpe buvo 18-tus metus pabaigusi ir visais atžvilgiais 
gražiai nuaugusi jauna kinietė. Aukšta, liekna, rami, 
savarankiškai galjvojąnti, labai gretai daranti sprendi-. 
m^rbėt\^ėiMu’labai'ilgai abejoajnti, ar ji nų^prendttsi 
gerai, ar tiktai kartais nepąšiskijįinųsi ir 'neapšvarsčiusi 
visų- teigiamų ir neigiamų tokio sprendimo pusių.

•• ' Devynioliktus metus einanti kinietė labai moderniš
kai vadinosi. Vardą jai parinko tėvai. Bet tėvų sprendimą 
ji priėmė ir nesirengia jo keisti. Ji vadinasi Hu Na. Jai 
patinka, kad niekas josios nesumaišo su kitomis kinietė- 
mis. Kai šuktelia Hu Na, tai ji ir visi žino, kad šaukia ją, 
o ne ką nors kitą.

Kas ią yra matęs, tai žino, kad kitos tokios nėra. 
Kai žaidžia tenisą, tai susisuka taip plaukus, kad jai 
nemaišytų Kai baigia žaisti, tai savo kasas paleidžia, per 
vidurį plaukus persiskirta. Kinietiškai ji tarška labai sku
biai, bet angliškai žodis ar sakinys labai lėtai prasi
skverbia.

Claroi, esančioj netoli San Francisco, ji žaidė 
t'nrsa labai gerai. Iškėlė Kinijos teniso žaidėjus labai 
r”krtri Mažai betrūko pirmai taurei pasiekti.

Josios žaidimu gėrėjosi visi stebėtojai, bet dar dau- 
rbu io gėrėjosi patys kiniečiai — žaidėjai ir nežaidėjak 
Nespėjo kiniečiai baigti paskutinį žaidimą, Hu Na dingo 
iš akių. Daugelis atėjo jos pasveikinti, bet jos nerado, 
Labiausiai pasigedo patys kiniečiai. Įsitikinę, kad Santą 
Claros laukuose jos tikrai nėra, patys kiniečiai pirmieji 
kreinkėsi pagalbos į policiją. Prašė padėti ją surasti.

Kiniečiai prašė policiją galimai greičiau imtis prie
monių dingusiai žaidėjai surasti, bet policijos vadas nebe
skubėjo taip, kaip kiniečiai norėtų. Jis ramiai klausė, bet

nebeskubėjo, jis žinojo daugiau, negu susirūpinę kinie
čiai. Pas policijos vadą ji atsirado žymiai anksčiau, negu 
nervuotų kiniečių būrys. Už gero pusvalandžio policijos 
vadas jiems pranešė, kad žaidėja Hu Na yra saugi, sveika 
ir rami. Ji nutarė nebegrįžti kartu su kitais sportininkais 
į Kiniją, Ji nori pasilikti Amerikoje...

Policijos vadas kreipėsi į savo vadovybę. Jis buvo 
informuotas apie' Hu Na, gavo jos pasirašytą prašvm° 
pasilikti Amerikoje ir žinojo savo pareigas. Jis turėjo 
pasirūpinti jaunos žaidėjos saugumu ir laukti sprendnrr 
Jis žino, kad sprendimus skelbia San Francisco Imigra 
cijos departamento komisionierius, bet jis visuomet nfr 
ma atsiklausia Valstybės departamento. O Valstybes de 
nartamentas iki šio meto negalėjo išspręsti kinietėš pra
šymo.

Teniso žaidėja laukė Imigracijos departamento pra
nešimo, bet jo nesulaukė. Panelė Hu Na, nesulaukusi mt 
tarimo, nutarė paimti advokatą. Ji paėmė San Francisco 
mieste gimusį, teisę baigusį E. C. Y. Lau. Advokatai tart 

-kantrybės, turi ios ir p. Lau, bet ir jis pradėjo nerimauti 
Jis nutarė nuvažiuoti su savo’kliente į Washingtona, pasi
matyti su Kongreso atstovais ir paprašyti, kad šitas klart- 
simas nebūtų toliau atidėliojamas. Jis supažindino H u Na 
su Kalifornijos atstovais, su pakomitečio nariais.

— Kodėl nenori grįžti į dabartinę Kiniją? — kiek- 
zvienas žaidėjos paklausia.

— Nesijaučiu saugi, — atsako Hu Na, — Manė'verčia 
įstoti į komunistų partiją, o aš komunistų nepažįstu, tai 
nenoriu su jais susirišti. Mano mokytojas buvo- čempio
nas žuang Cetung. Jis tapo sporto-minfsteidu^ o vėliau 
jis buvo išsiųstas į prievartos darbo stovyklą iki mirties. 
Ten 197b m. pasiųsta ir Jiang Qing, įtakingiausio m komu
nisto žmona. Jeigu nepataikysiu pasirinkti tinkamo ko
munisto, tai ir aš nebūsiu'saugi. Į mane daromas' labai 
didelis spaudimas, kad įstočiau į komunistų partiją. Pro-, 
tas man sąkpj kad. to nedaryčiau.... žinokite, kad mano 
tėvaš yra Kinijos kariuomenės sporto skyriaus viršinin
kas..-. Aš nenoriu, kad jo ten be reikalo nubauštų. .. Aš 
prašau tremtinės teisių, bet aš nežinau, ar aš joiniš .pasi
naudosiu. Aš galiu_pakeisti savo nuomonę ir grįžti... Ąš 
nesu, tokia gera žaidėja, kaip yra čekė Martipa NąyraL 
tilova... Man reikia dar lavintis. Aš nesu aukštosios mo
kyklos baigusi... Nuo 14 metų nieko nesimokau, bet 
tiktai žaidžiu,.. Mokausi tiekr kiek pati stebiu ir darau 
išvadas.

Reikia neužmiršti, kad sekretorius George Shultz iš 
Pekino parvežė jaunai žaidėjai laišką. Laišką parašė jo
sios tėvas, pulkininkas, sporto skyriaus viršininkas. Kitą 
laišką jiš parašė pačiam sekretoriui. Jis prašo neleisti 
jai pasilikti Amerikoje.

Be to, pats Tengas Hsiaopingas prašė sekretorių 
Shultz neduoti jai teisės pasilikti Amerikoje, Jeigu mer
gaitė pasiliks, tai pakenks abiejų valstybių kultūriniams 
reikalams. ’ ‘

Panelė Hu Na laisva Amerikoje. Sekretorius žino, 
kad turės spręsti šį klausimą. Nemanoma, kad šitas klau
simas vargintų sekretorių. Jis žino, kad jis negalės spręsti 
prieš JAV Įstatymus^- Jis turės duoti tremtinės teises pa
nelei Hu Na. Jis taip pat žino, kad turės panelę Hu Na 
išleisti iš Amerikos, jeigu ji panorėtų grįžti į Kiniją. Jis 
taip pat žino, kad žmogaus laisvė yra brangesnė už di-, 
džiausią turtą. Tūkstančiai lietuvių paliko viską, ką tu-! 
rėjo, kad būtų laisvi, kad Sovietų karo jėgos neprimestų ' koaūcij 
vergijos. : jos nesugebėjimą tvarkyti vals-

vurnuje našų. kapiinų lankytojai' aidžiausia 
kreipia i Mikalojaus.'Čiurlionio kapą.

Kas lietė saugumo, taikos ir 
laivės klausimus, tai į juos 
Kremltos kišosi ir tiesiai, ir per 
kitus, žinoma, savuosius. Bene 
Sitais sumetimais prieš rink’mus 
jisr buvo pasikvietęs socialdemo
kratų partijos kanęBdafą į kanc
lerius Vogef pas savef o vėliau 
Gromyko buvo atvykus j Boną. 
Po viso to, Vogei pradėjo kalbas 
prieš laikymą JAV raketų Eu
ropoje, pffeš vakariečių apsi- 
ginklaVirtlą ft-pati. Jis ir t JAV 
prezidentą Reagan prašęs, kad 
atsisakytų nuo laikymo naujų 
atominių raketų V. Vokietijoje. 
Ksd apsiginklavimo reikaluose 
Kremlius yra praTenkęs Visus 
vakariečius, kad tik jis vienas 
rrasina laisvųjų saugumui, tai
kai ir laisvei, kad j‘*s savo rake
tas yra jau nukreipęs j kai ku
rtuos taikinius Europoje, o ypač 
į Vokietiją, ir vis dar stiprinasi, 
f visa tai jis, Vogei, per rinki
minę kampaniją nekreipė bent 
kiek dėmesio. Bendrai, klausant 
dabartinės opozicijos kalbas, sa
kytas rinkiminės kampanijos 
metu, bei skaitant spaudą, gau
davosi įspūdis, kad vien JAV 
yra grėsmė Europos saugumui.

'k'3 Kremliaus dūdą pūtė ir ds- 
tyartinė Švedija. Ji pasiūlė pa- 
skefljtr Europą nuo atomų lais- 
vp Jžona. Jos šį pasiūlymą labai 
pąiąį|i> ir Rytų Berlynas. Dėl 
tokios zonos kancleris Kohl at-

Pasisukimas į dešinu Vakaru Vokieti^įį:
tybės. reikalus, kaą^tui^.^ąS^, 
ty^ į skolas, į ūklnę^ri?^ 
vedušią-4>rie didebbrne^rboi stf- 
mąžiTFb krašto (šaygūmą.;įrfpįn. 
G>tMvfihąhsų rėikąįųbšelijš&m. 
nuy s įstoji /-koalicija 4 pefėntusi
valstybes skolų tik apię- vąl0ybėsĮ-j>rezidėntas^Mitter

• ' (Tęsinys)

.‘(Teismo' sprentĮjjnąs‘ bovto-ga-< 
sktohtas tik š. rt. vasario 13.
Todčl besimt€rtsefvUsiėiūs-.Jėką

sųdąttos’os' to į* jį he^jĮEstoš-.gaf-
rijos bei kift pofitihiar jtmgmidi, - ... - *

b^o W kad j
taf imettk ir ioda, nefekda-, ’“
mos. teismo sprendiltto,' jrsdajo I a<“e 1 ‘WpoTS y^dymo metų-dab^-

dviejų milijonų; 1969

rtokimine kampaniją. Po teismo i *
. ‘ ... /A.'., t-.: ne> koalicijai perdavusi- vgsifeWif

, ... . , • /. < -, v ratavo-ame pustrečio-- tūkstančioad rem, buvo jų ir ad personam, i -r •
Ypač buvo jų tarp dabartinio .rjr tt 
kanclerio Kohl if Ta^p sočiaftfe-. 1*- •
ffiokrala kan<ĖdaI6 . TarE n!“et« ««■
j-'-ri * ♦ c . . l'-Tr į . -: dairgiauaa vietos uzeme nedar-dr. Vogei, tat? esme,, tevu.
ai, v^r ausy iu z | ų, p rejkalaL. Be to,- -ilklkunis 
kandidatavusiu i parlafnenfa . i . L .
ir f. t Bet stipriausia, dvikova 
buvo- tarp kanclerio Kohl jr kąhr 
didatavusib į kanclerius Vogei 
Mat, pagal Vak. Vokieti jo s-konš- 
frtuCciją, kancleris nustato po- 
hfkos liniją ir už ją atsako. Td; 
dėl rinkiminės kampanijos me
tu pirmiausia Kohl bėi Vogel ir- 
dėste savo politikos linijas ir jų 
kalboms buvo dattgiaosia pri
duodama reikšmės. f

Kancleris Kohl bei dabartinė
ja kėlė buvusios koalici- simus.

įmonių, gi 1982 m? jau

daugiausia rūpėjo finim§ųr ūkto, 
nedarbo- jr kiti ąpĮriuop’ąmieji 
dalykai^ surišti su medžiaginiu 
gerbūviu. '/

Savo rinkiminėje kampanijoje 
pirnriausto juos ir kėlė' kancle
ris Kohl be: visa koalicija. Kėlė 

-jūos tokius, kokie jie iš tikrųjų 
ir buvo, gi sutvarkymui jų kvie
tė visus aukotis tr pan. Social
demokratų kandidatas į kancle
rius Vogei bene pirmom .eilėn 
statė taikos bei saugumo klaii-

* * *

vė ir saugumas nėj-a d^intini 
.dalykai. Be to, Kremlius turįs 
gąlipi^bės Ženevoj padanti rei
kalingus politinius ėjimus.

Po Gromyko apsilankymu,. į 
Boną buvo atvykęs ir-Pranc&i-

r***t+4-'
^ąhd>; Ęąriąmente pasakyta kai 
tet jis įskėlė reįkąlingūmą arti
mų ryšių Prancūzijos-' su Vak. 
Vokietija saugumo reikaluose, 
pasisakė už sąjungą šū JAV. 
prieš Kremliaus siekiamą neut
ralizavimą Europos įr pan,

-'J'. • ' ■. ■ .
■ Berte po prezidentoM it terra nd 
apsilankymo ir JAV prezidentas 
Reagan buvo pareiškęs, jog bū
tų didžiausias smūgis taikos ir 
nnsiginklavi'mo reikalams, jei 
Borri neleistų JAV laikytį nau- 
j ų raketų V okietij os te ri tori joj.

• < W.šitų' klausimų kėlimo kaž- 
;kstg-ži> pačius rinlfifitus' Buvo pr- 
vad’nęs raketę ririkimais.

> ❖ * '

Taigi, nauji rinkimai į parla
mentą Įvyko kanclerio Kohl' pa
skirtą š.m. kovo 6 d. Kaip įpras
ta, be krikščionių' Sąjungų, so- 
ėmldemokratų if liberalų, savo 
kandidatus buvo išstatę ir kiti 
politiniai susigrupavimai. Bet 
seniau reikiamą skaičių balsų 
tesurinkdavo tik krikščioniu sa- 

tM ūkei ta į šeštą puriapĮ,

Hh.\iSiNKEVIČILS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

Pagaliau jis pareiškė, kad, jei kas nors, ne
paisydamas jo žodžių, bandys tuo reikalu trukdyti 
karalienę, tas užsitrauks karaliaus rūstybę ir 
priedui bažnyčios prakeikimą.

Išsigandusios šito grasinimo, kunigaikštienė 
ir Danutė nutarė nieko apie tai karalienei ne
sakyti, bet ir toliau maldauti karalių, kol jis pa
rodys kokį nors pasigailėjimo Ženklą. Visi dvariš
kiai. visi riteriai palaikė Zbyšką. Povala pažadėjo 
nušviesti visą teisybę ir paliudyti palankiai jau
nuoliui, visą kaltę suversdamas jaunuoliu pasi
karščiavimui. Su tuo visi sutiko, o kaštelionas 
Jaska garsiai paskelbė, kad kryžiuočiui užsispy
rus, griežtas teisingumas turįs tarti savo žodį.

Riterių Širdys maištavo prieš Lichtenšteiną, 
ir ne vienas galvoja ir net kalbėjo atvirai: “Jis- 
yra pasiutninys ir todėl negali būti iššauktas į 
dvikovą, bet tegu Dievas suteikia, kad grįžęs į 
Malburgą nemirtų sava mirtimi”. Ir tai nebuvo 
tik tusti grasinimai, nes tikriems riteriams ne
valia tuščiais žodžiais svaidytis: kas kartą ką 
nors pasakė, turėjo įvykdyti arba žūti. Baisusis 
Povai., ‘■uo buvo labiausiai susirūpinęs, nes Ta- 
čcve turėjo ?rt.nut( amžiaus dukrą, todėl Danu
tė' ašaros peili ’’s varstė jo širdį.

Ta p; čįą d V 13 aplankęs požemyje Zbyšką,

patarė per daug nesirūpinti ir papasakojo apie 
kunigaikštienės ii- Danutės maldavimus ir pasta
rosios ašaras. ..Patyręs, kad mergaitė dėl jo puolė 
po karaliaus kojų, susijaudino net iki ašarų ir, 
nežinodamas, kaip savo atsidavimą ir ilgesį iš
reikšti, šluostydamasis rankomis ašaras, tarė:

— Telaimina ją Dievas, o man tesuteikia pro- - 
gą pėsčiomis arba raitomis už ją kautis. Per- 
mažaJ aš jai vokiečių pažadėjau: jai reikėjo tiek 
vokiečių pažadėti, kiek ji turi metų. Teleidžia 
man Dievas iš čia išsikrapštyti, o tada aš jai nebe
būsiu per šykštus!...

— Pirmiausia prižadėk ką nors kuriai nors 
bažnyčiai, — atsakė Povala, — nes, jei Dievui 
patiks tavo pasižadėjimai, tikrai iš Čia išeisi lais
vas. Ir dar klausykis: pas Lichtenšteiną nuvyko 
tavo dėde, o paskui ir aš pats dar nueisiu. Tau 
nebus gėdos jo atsiprašyti, nes nusikaltai' o, be, 

‘to, ne Lichtertšteiną, bet patį pasiuntinį atsipra
šysi. Ar ert pasiruošęs?

■— Jei Man taip pataria toks riteris, kaip ger
biamasis esi — padarysiu! Bet jei įsigeis, kad 
atsiprašyčiau tokiu būdu, kaip kelyje iš Tyneco — 
geriau tegu man galvą kerta.. Dėdė pasiliks ir jam 
atsilygins, kai bus savo uždavinį atlikęs...

— Pažiūrėsim, ką pasakys Maekai, — atsakė 
Povala.

0 Macka tikrai buvo vakare nuvykęs pas vo
kietį, bet buvo įžeidžiančiai sutiktas: vokietis 
net šviesos neuždegė ir patamsėj su juo kalbėjosi. 
Senasis riteris išėjo nusiminęs ir ptraukė tiesiai

pas karalių. Nusiraminęs karalius jį priėmė ma
loniai. Ir kada Macka priklaupė prieš karalių, 
karalius tuojau liepė jam keltis ir paklausė, kūo 
galėtų padėti. ‘

— Maloningasis karaliau, — tarė Macka, — 
nusikaltimas įvyko, todėl turi būti ir bausmė, nes 
kitaip pasaulyje nebūtų tvarkos. Ir aš esu nusi
kaltęs, kad įgimto jaunuolio staigumo nė tik ne- 
tramdžrau, bet dar ir skatinau. Tokį jį auklėjau, 
o paskui iš pat mažens jį auklėjo kovoa Mano 
kaltė, karaliau, kad ne kartą jam sakydavau; 
pirma kirsk, o paskui žiūrėk, ką kirtai, tfr gera 
tarp buvo elgtis kovose, bet negera pilyse! Jis 
tikrai auksinis bernas ir paskutinis iš giminės, — 
gaila man jo baisiai...

— Mane suniekino, karaliją įžeidė, — kalbėjd 
karalius. — argi už tai aš turiu jam pataikauti?

Macka flutiJa. nes pamfflėjoa Zbyšką gaikstis 
jo gerklę užspaudė ir tik gerokai vėliau yėl pra
dėjo kalbėti sujaudintu ir trukciojaihu balsu.

— Net ir nežinojau, kad jį taip tfįdiu: tik 
dabar įsitikinau, kai vargas mane.prislėgė. Bet 
aš senas, o jis giminės paskutinis. ^o‘nebus — ir 
mūsų nebus. Karaliau maloningasis, pasigailėkite 
mūsų giminės f. . •/

Ir vėl Macka puolė ant kelių ir ištiesęs prieš 
save karo žygių išvargintas rankas, kalbėjo aša
rodamas: . J

— Gynėme Vilnių ir grobio pavyko gauti, 
kam aš jį dabar paliksiu? Kryžiuotis nori baus
mės, bauskite, bet leiskite, kad aš savp galvą ati

duočiau.‘Kbk& ihan gyvenimas be Zb^’škos, tėiš- 
šiperka žemę ir teaugina palikuonis, kaip Dievas 
žmogui įsakė. Kfyžįiiotis net nepaklaus, kieno 
galva nusirito, bilę tik nusirito, žmonėms taip 
pat dėl to jokios gėdos nebus. Sunku žmogui eiti 
į mirtį, bet geriau būtų, kad žūtų vienas žmogus, 
o ne visa giminė būtų sunaikinta...

Taip bekalbėdamas apkabino karaliaus kojas, 
o karaliaus akys pradėjo mirksėti — tai buvo jo 
susijaudinimo ženklas — fr tarė:

— Niekada* nebusi kad aš tikrajam riteriui 
įsakyčiau nekaltai galvą nukirsti!

— Ir teisybės nebūtų, — pridūrė kaštelionas. 
— Įstatymas kaltąjį baudžia, bet tik slibinas ne
žiūriu kieno kraują jis geria. O jūs atsiminkite, 
kokia gėda ištiktų jūsų giminę. Jūsų brolvaikiui 
sutikus sų jūsų sfįfynižtfs, h* jūs ir jo ainiai būtų 
visų laikomi negarbingiausiais žmonėmis...
. — Nesutiktų jis, — atkirto Macka, bet, jei ši-

jtaip fvyktų bė jožbriūs, tada jis už manę keršytų, 
kaip kalt J® Mjį keršyčiau....
/ ŠkUbytite’pas kryžiuotį, kad jis nesiskųs
tų patarė kaštelionas.

— Jatį buyįuį;
ytfiyklausė kaialius. -r- Ką jis

Pasaką k&bturėjau pakeliui į Tynetą pra
šytis devanejamasi p- jei tada aš nenorėjau, tai 
dabartis nenorįs...
t(Bus daugiau)

—r*-—r-■ i - -m t m*
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DR. PAUL V. DAUGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westcheater Community klinikos 
Medicinos direktorius

1938 S. AAanheun Rd^ Westchester, III. 
VALANDOS: 3—9 darbo dienom t&

tA. K. Čiurlionio dekoraciios eskizas |o sumanytai operai Jūrate

vakarų vejai
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu:
Naujienos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608 Funeral Home and Cremation Service

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service * r r
1

TEL 233-4553 
Sorvic. 855-4506. Pa«a 06051

DR. A B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS.

special *b». akių ligoj

\9O? i03rd Street

valanrinb pagM* t>nrruį

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRIST AS

KALBA LIETUVIŠKAI 
2614 W. 71rt St TaL 737-5149 

Tikrina akis Pritaiko akinius 

ir ‘contact Lenaea".

‘ >r. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ. PŪSLtS IB 

PROSTATOS CHIRURGU* 
2456 WEST 63rd STREET 

Raundo*; antrad. 1—4 popiet

Ofiao telefoaas: 776-2849, 
Randeadieo toioL: 44S-554Š

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgų*, 

5025 CENTRAL AVĖ.
St. Petersburg, Fla. 33/11 

TeL (813) 321-4209

'ERKRAUSTYMAJ

MOVING 
-aidimai — Pilna apdraus 

ŽEMA KAINA 
Priimam Master Chary 

ir VISA kartele*.
<- < E R* MAS. TeL 925-IOtt

PASISUKIMAS Į DEŠINŲ 
VAKARŲ VOKIETIJOJE

(Atkelta is 4 psL) 
jungos, soc-aldemokratai ir libe
ralai. šiemet į pariamentą įėjo 
ir viena nauja partija, Žaliai
siais pasivadinusi. Ją Bavarijos 
mimstciis pirmininkas dr. J. 
Strauss laiko 
viršmmi, be t*

Balsavimui
mil. piliečių. Iš jų 23,3 md. mo
terų ir 20,1 mil. vyrų; jaunimo, 
kuris p.rmą kartą narsavo, du- 
vo 2,3 muijono.

į 4% vietas parlamente run
gėsi 2,o99 kandidatai.

Lž krikščionių sąjungas bal
savo 46,6 nuos. rmkiAų. 4. parla- 

? menią jie pravedė Ž44 atstovus. 
S0c1aiQem.0K.ra tai surinko 38,2 
nuos. baisų ir gavo 193 vietas. 
L z liberalus atidavė balsus 6,9 
nuoš. Jie prąyedė 34 atstovus. 
Gi už žaliuosius atidavė 5,6% 
baisų, šitie laimėjo 27 vietas.

Už krikščionių sąjungas šie
met balsavo 3,3 nuoš. daugiau, 
nei per praeitus rinkimus, o už 
žaliuosius — 4,1 nuoš. daugiau.. 
Socialdemokratai šiemet gavo 
6,7 nuoš. mažiau, nei praeitą 
kartą, o liberalai — 3,7 nuoš.

, mažiau. Pastarųjų populiarumui 
rinkikuose bene bus pakenkęs jų 
suskilimas, įvykęs dėl atsimeti
mo nuo socialdemokratų. Todėl 
apie jų įėjimą ar nejėjimą į par- 

) lamentą buvo visaip spėliojama.
Abejonę padidindavo ir aplin
kybė, kad į kai kurių kraštų par- 

( lamentus (Landtagus) jau nuo 
seniau jie nepravesdavo savo 
atstovų.

. Visaip spėliota ir dėl žaliųjų, 
Iapie kurių politinius užsimoji

mus plati visuomenė mažai 
žinojo.

Prieš rinkimus buvo abejonių 
ir dėl krikščionių sąjungų lai
mėjimo ir ne vien todėl, kad jie, 
būdami koalicijoje su liberalais, 
dar prieš rinkimus išleido kelis 
įstatymus, sukėlusius nepopu-

tik žalia savo pa- 
viuimai raudona.

teisę turėję 43,4

liarumą kai kurioje masėje, ir 
kalbėjo apie' kai kur as kitas 
priemones, reikalingas tvarkos 
atstatymui valstybėje, kunoms 
taip pat rinkikai negalėjo sim
patizuoti, bet ir bendrai nebuvo 
pilnos vienybės rinkiminės kam
panijos metu. Ypač .iberalai agi
tavo prieš 'krikščionių sąjungas 
ir pirmiausia prieš Bavarijos 
mm. pirm ninką Strauss. Bet 
nežiūrint į visa tai, virš 55 nuo
šimčiai rinkikų pasisakė už da
bartinę koaliciją.

Kiek tenka išskaityti spau
doje ir nugirsti, daug kas laiko 
šiuos rinkimus didele sensacija 
juos laimėjusiai koallcipai, o 
Vokietijai ir kitiems vakarie
čiams saugumo, taikos ir lais
vės garantija.* * * C

Tą pačią dieną įvyko rinkimai 
ir Į Rheinland-Pfalz krašto par
lamentą; Į jį vietos Krikščionių 
Demokratų Sąjunga surinko

I

Antrųjų pasaulio lietuvių sporto žaidynių 
ledo ritulio varžybos

narinės registracijos termino, 
kovo lo d., bus parodytas pakan- 
karixas susidomėjimas.

Raxeibolo varžybos būtų in
dividualines ir komandinės.

Individualinės varžybos vyk
tų, dvejose kiasesi: atviros — 
nenooto amžiaus ir senjorų, gi
musių 1343 m. ir vyresnių. Sen
jorams leidžiama papildomai 
žaisti ir atvirose varžybose.

Komandinėse varžybose, am
žius neribotas ir komandą suda- 
io 5 žaidėjai. Galima turėti 3 at
sarginius. Kiekvienas klubas 
gali turėti neribotą komandų 
skaičių. ■

Raketbolo varžybos numato
mos vykdyti ILjų PLSŽ-nių 
metu, 1383 m. birželio 26—liepos 
z d., Cnicagoje. Varžybas numa
noma pravesti per 2 ar 3 dienas, | 
priklausomai nuo dalyvių skai- | 
ciaus, tačiau dar yra nepaaiškė- | 
ję, kuriomis dienomis jos vyktų.

Raketbolo reikalais šiuo metu 
rūpinasi Vladas Plečkaitis iš Cle
veland© ir Algirdas Veliuona iš 

1 Baltimores.
Visi suinteresuoti vienetai ir 

pavieniai, nepriklausomi žaidė
jai prašomi atlikti preliminarinę 
registraciją iki š. m. kovo 15 
d., šiuo adresu:

Mr. Vladas Plečkaitis, 4450 
Rabun, Richmond Heights, OH 
44143. Tel. (216) 531-3474.

Po preliminarinės registracijos 
ous nustatyta galutinė raketbo
lo varžybų apimtis ir pranešta 
visiems atsiliepusiems, bei pa
skelbta spaudoje.

Platesnės informacijos išsiun
tinėjamos visiems ŠALFASS-gos 
klubams. Visais raketbolo rei
kalais, kreipkitės į V. Plečkaitį.

Kviečiame visus raketbolo žai
dėjus II PLSŽ-nėse dalyvauti.

Il-jv PLSŽ-nių K-tas

GAIDAS “ DAIMID
II-jų Pasaulio Lietuvių Spor

to Žaidynių Ledo Ritulio varžy
bos tikrai įvyks. Apytikrė da
ta — 1983 m. gegužės 14 d., To
ronte. Šiuo metu data dar nėra 
galutiniai patvirtinta. Vykdo — 
Toronto Lietuvių Ledo Ritulio 
Klubas.

Šiuo metu yra pareiškę pagei- 
da-;mą dalyvauti 5 komandos: 
Toronto, Hamiltono Kovo, De
troito Kove, Bostono ir Chica- 
ges. Yra galimybių, kad prie jų 
prisijungs Montrealis. Taipogi 
Londono, Ont, apylinkių žaidė
jai daro pastangų suorganizuoti 
komandą.

Š. m. sausio 29 d., Detroite 
įvykusio Detroito, Toronto ir 
Hamiltono komandų turnyro pro 
ga įvyko pasitarimas,- kuriame 
ledo ritulio vienetai nutarė Įsi- 

I jungti į ŠALFASS-gą ir išreiš-

Į

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

. TĖVAS IE SŪNUS 
MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. JZlst Street
1410 So. 50th Ave., Cicero

dar daugiau balsų, nei praeitą pageidavimą, kad ledo ritulys 
‘ būtų vykdoijias Il-se PLSž-se 
į Buvo sudarytas Ledo ritulio ko

mitetas iš visų vienetų atstovų 
ir patiektas ŠALFASS-gos Cen
tro V-bai patvirtinti. L. R. k-to 
vadovu buvo išrinktas Algis 
Choromanskis, Hamiltono. At-

H-jų PLSŽ-nfų Ledo Ritulio 
varžybų preliminarinė registra
cija privalo-būti atlikta iki š. m. 
kovo' 1 d., pas varžybų vadovą 
Rimą Kuliavą, Šiuo adresu:

Mr. Rimas Kulia va, 297 Ken
nedy, Toronto. Ont., M6P 3C4 
”elef. (416) 766-2996.

Po preliminarinės, registraci- 
Mano manymu, danguje ai' 

oragare atsirasti, kad ir vėliau, 
uspėsime ir vietos ten tikrai ne

pritruks. Sofija Ripskienė 
ms, bus nustatytas galutinis var
žybų formatas ir kitos detalės. 
Visi suinteresuo'i vienetai prašo
mi laiku atlikti preliminarinę 
'egistraeiją.

II~ju PLSž-niu K-tas 
U-jiį PLSt. Raketbolo varžybos 

Visuotinio ŠALFASS-gos su
važiavimo metu 1982 m. Lapkri
čio 20 d..‘ CIevelandc, buvo nu
tarta j II-jų PLSŽ-nių progra
mą įvesti raketbolo (Racquet
ball) varžybas, jei iki prelimi-

kartą turėjo. Po savaitės, savo I 
krašto parlamentą rinko ir j 
Schleswig-Holstein kraštas. Čia 
taip pat vietos Krikščionių De
mokratų Sąjunga surinko dau
giausia balsų ir galės viena val
dyti. Vak. Berlyne Krikščionių 
Demokratų Sąjunga sudarė koa
liciją su liberalais. Iki dabar 
juos, kad ir rėmė keli liberalai, 
bet darė tai savo atsakomybe.

Taigi, ir kraštai nenusisuka 
nuo vakariečių. Be to, dalyvau
dami per savo atstovus valsty
bės parlamento taryboje, jie 
talkininkaus ir. pastarojo darbe. 
Gi pastarasis bus labai ir labai 
sunkus.

Telef. 476-2345

J. Kairys
Apdraustas parkraustymas 

iš įviiriy atstumu.

ANTANAS VILIMAS
r»l. 3764U2 arba 8764994

NATIONAL OSTEOPATHIC M EDI C/NE WEEK 
TO BE OBSERVED JUNE f-7, 1 9BO BECAUSE^

SOPHIE BARČUS

ONERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS
— Aldono Deukut 

Telefu 77S-1543

iADIJO 6EIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* tr sdnnalianiala 
nuo 8:30 iki 9JO vai. ryta 
Stotie. WOPA - 1499 AM 

tran&liuojamo. iš mūšy .fudijot 
M.rouotto Parka.

ai tėvus JATULEVIčIl TĖ

•. i

Liūdintis vyras Mikas ir giminės.

sietuvos Aidai’
<AZt BRAZDŽIONYTS

Ilsėkis ramybėje, mano mylimoji gyvenimo palydove!

R»«nien nuo pirmadienio iki pent 
•a d lento 8.-30 t*l. vakare. 

viwa laido* U WCEV rtotia*. 
banga 1400 AM.

St Petersburg, Fl*- 12:30 vai. p.p 
U WTIS stotie*, 1110 AM banga 

2646 W. flat Street

D.O.'S, ARE THE FASTEST 
GROWING HEALTH CARE 
PROFESSION. A KELLOGG 

FOUNDATION STUDY
PROJECTS A 71% GROWTH 
FOR THE OSTEOPATHIC 
PROFESSION DURING 

THE 1980'3.

5E

r

i s
f

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, Hl. 60650 
TeL: 652-5245

l'RIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS G LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213
7159 So. MAPLEWOOD AVI' 

CHICAGO, IL 40629

MANIPULATIVE 
THERAPY PROVIDES 
PATIENTS WITH 
AN ADDED DIMEN
SION OF TREAT
MENT-

$,©/S PRACTICE 
HOLISTIC MEDICI NĘ 
TREATING THE 
WHOLE PATIENT 
AND NOT JUST THE 
DISEASE OR INJURY

I

1975 metais kovo 23 d. po sunkios ligos mirė mano myli
moji žmona Paulina.

Gimė Lietuvoje, Biržų apskrity, Vabalninko miestą.

Paliko dideliame liūdesy vyras Mikas. Lietuvoje liko 
brolio dukra Paulina Vareikienė, jos vyras ir jos brolis Po
vilas bei jų šeimos. Liko mano giminės: dvi seserys — 
Uršulė Miškinienė, jos dukra if anūke, Elena Juškėnienė ir 
jos šeima; įnirusio brolio Juozo šilcikio ir mirusios sesers 
Anelės Mieželienės vaikai ir kiti giminės.

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

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

■ H•-ž 
Į

iI

Chicago, Elinor 60621 
TelaL 778-5374

90 PERCENT OF 
ALL D.O/S ENGAGE 
IN PRIMARY CARE 
MEDICAL PRACTICES 
WITH OVER 50 PER
CENT LOCATED IN 
SMALL TOWNS 
AND RURAL AREAS-

Mes Tavęs, mūsų mylimoji Paulinyte, niekuomet neuž
miršime. Tu pas mus nesugrfši, bet mel pas Tave anksčiau 
ar .irėliau ateisime. ' '* ■. l. '

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

■f I 
i
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Marquette-Parko Lietuvių Namų Savi
ninkų draugijos susirinkimas

1C.83 m. kovo 18 d 8 vai. vak. 
parapijos salėje pirm. Z. Miku
žis pradėjo susirink>mą, ir pa
sveikino gausiai susirinku ius 
dalyvius. Pakvietė sekretorę J). 
MaskaHūnaitę perskaityti vasa
rio 11 <1. susirinkimo protokolą. 
Protokolas priimtas be pataisų.

Priimti nauji nariai: S. Briz- 
gys, K. Povilaitis, B. Juseph 
Naujus narius sutikome p’o- 
j’mu.

Pirm. Z. Mikužis pakvietė 
Respublikonų Lygos Marquette 
Parko apyl. pirmininku J. Bace
vičių pasisakyti susikomplikavu
siais rinkiminia:s reikalais.

J. Bacevičius pirmiausia pri
statė K. Oksą, Respublikonų Ly
gos pirmininką, ir jo žmoną. 
Pasilikome p^loj’mu.

Po to kalbėjo apie mūsų su
jauktą d»striktą, kuriame, pagal 
naują patvarkymą, juodųjų at
sirado 60'/ , o baltųjų tik 40'/ . 
Susidaro keblumo išrinkti al- 
idermaną Fr. Brady. Kalba, kad 
antras kandidatas Hogan čia ne
gyvenąs. Tad visu rimtumu da
lyvaukime rinkimuose ir išlaiky
kime Fr. Brady aldermanu.

Pirminiuose rinkimuose Liet. 
Namų Savininkų draugija indor-

savo J. Byrne ir Fr. Brady, ir 
net susirinkimo nutar’mu pa
skyrė >’1,1(10 rinkiminei akcijai. 
Deja, B. M. Da’ey sujaukė visą 
reikalą. Pirmaujančiu kandida- i 
tu į burmistrus dimokralų są- '• 
rašti išėjo H. Washington. Jane 
B'yrne, prieš išvažiuodama atos
togų į Kaliforniją, pasisakė rem- 

h. sianti juodųjų kandidatu Ik roki
Washington.

Iškilo naujas kandidatas Ber
nard Epton, kurio motina kilusi 
iš 1. et u vos. 1..N. Savininkų drau
gijos valdyba apsisprendė palai
kyti ligi šiol nepopuliarų Ber
nard Epton ir Fr. Brady. Deja, 
J. Byrne, grįžusi iš atostogų, 
apsisprendė dar karią bandyti 
laimę, nors balsuotojai turės į 
balsavimo lapelį įrašyti jos kan
didatūrą. Valdybai susidarė ne- į 
maloni situacija.

Į susirinkimą buvo p

žiš, Ig. Petrauskas, J. Bacevi
čius ir nekviestas atėjo teis, p:- 
tarėjas adv. C. Kai.

Po visų, ypač C. Kai kalbos, 
susidarė nemaloni padėtis. Visi 
norėjo susitikti su resp. B. Ep- 
ton, o jis nepasirodė, dėl vahly- 

! Los nai :ų paslmeama...
Pabaigoje J. Bacevičius visus 

kvietė dalyvauti Jaunimo Cent
re, kur KespubLkonu Lvga or- 
ganizuoja sitsitikimą su Bernard 
Epton.

i

I 
t
I

J. Bacevičius kalbėjo mokes
čių reikalu. Įstatymuose esą ne
maža pakeitimų, kiek liečia p n- 
sininkus. Kreipk'lės j kvalifikuo
tus mokesčių pildytojus. 

.
J. Bacevičius pristatė 

Brady, kuris autrukart
datuoja j aldermano pos'a 15 
dislrikle. Visi maloniai ji. pasi
tikome plojimu. Kadangi j s mū: 
sų rajum gyvena, tai J. Bacevi
čius ragino balsuoti už Fr. Bra-

Frank 
ksndi-

Foundatrn 
c/o P. Povilaiti 
‘>050 Troy A vė 
E vergi den Parbalsuos 

tieji .
o k

Firminiuose rlnkimuo e vi ą 
reikalą 4,

BUTŲ NUOMAVIMAS
» NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAI 

a NOTARIATAS • VERTIMAI.

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
EB ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISS1MOKĖJIMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai

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

žmh4 — Pirdavlmui # Namai, i>«n4 —'Par<airl«W 
<BAL ĖSTA.TI FOR SALI | LIAL 15TAT1 FOR SALA

Kvietę jy jr kjĮUS įkalbėti, kad nepasi-Į 
respublikoną B. Epton. Kadan- i nie?tu
gi anksčiau buvo ihdorsucta J. 
Byrne, tai valdyboj pajus’a pa
simetimo žymių: atsaukt.'s res
publikono B. Epton dalyvavimas Į Litruania PI 
ir vėl, atrodo, dauguma pasisa- ' >• • 
kė už J. Byrne kandidatūrą.

T'tio reikalu kalbėjo J. Ston
kus, J. Bagdžius, pirm. Z. Miku-LINKSMU VELYKŲ ŠVENČIU

Fr. Brady mums labai 
daug padėjo: Dariaus-Girėno 

r paminklas atremontuotas, su .Fr. 
į Savicku daug prisidėjo prie, 

laza vietovės pava-- 
į d’nimo. Daug padeda abudu ir t 
.privačiuose reikaluose.

Pabaigoje pirm. Z. Mikužis; 
įteikė akhrmanui Fr. Brady! 

j įrėmintą žymenį. Po susirinki- 
Į mo, valdyba drauge su Fr. Bra

dy nusifotografavo. i

sujaukė R. Da’ey, o da- 
J. Byrne, Juodieji visi 
už Washington, o bal- 
viehi už resp. B. Epton,

Iti ir vėl už Byrne, kuri su 
Į dideliu užsispyr.mu rengiasi dar 

kartą laimų išbandyti. ..
Iš viso su ii inkjme dalyvavo 

180 asmenų. Fundatoriai —- 
valdyba.

K. Baitkus

draugams ir pažįstamiems
9 vai. vakaro pirm. Z. Miku

žis visus dalyvius pakvietė ka
vutei. Nariai, besivaišindami, 
šnekučiavosi apie galimus pra-j 

L laimėjimus ir praradimą lietu
vių kolon’jos ir milijonino 
turto...

— Paskaita apie gintarą su 
skaidrėmis ir gintaro pavyz- 

i džiais. Kviečiame visus alsilaji- 1 v . .v . vj kyli j sį renginį su vaišėmis, sį 
sekmadienį, kovo 27 d., 2 vai. 
popiet, į Ashburn Baptist baž
nyčios salę, 3617 W. 83rd St. — 
83-čia ir Southwest Highway. 
Rengia Lietuvių Koplyčia. (Pr.)

— A.a. inž. Vinco žemaičio at
minimui, Tautos Fondui auko- 

į jo: po $30---- 1. Mikalauskienė ir

BEVERLY HILLS FLORAL CO.

GENE ir, BARB DRISH
4306 W. 63rd St. : Tel. 582-8055

MU PHI EPSILON
A SCHOOL OF MUSIC 

1919 W. Cullerton
Low cost music instruction 
with professional musicians 

in Piano, Voice, Theory, 
Flute, Violin.

Financial aid available.

Registration hrs.: Thursday 
ft to 8 & Saturday 4 to 7. > 

Inf. 743-7234

<

‘ j V. Kožica; po $25 — J. Balčiūnas 
ir O. ir V. šinikai; po $20 — 
d r. V. Tauras, J. žemaitis, P.: 

{Povilaitis; $15 — A. Liorentai- 
j tė; po $10 — J. Sakas, O. Pa-

I | vilčienė, J. Goceltas, O.L. Kaz- 
I lauskai, dr. D. Juras, J .-E. Jasiū- 
Įnai, A.-A. Repšiai; po $5 — P. 
| Sideravičius, K. Povilaitis ir A. 
Vaičiulienė.

Iš viso suaukota 270 dol. Vi-’ 
siems aukotojams Tautos Fon-

* do Chicagos komitetas dėkoja.
F. Fondo iždininko adresas: 
Lithuanian Nationalf

J Aleksas Ambrose, h 
j

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS
1

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai)..

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

Persiuntimas — $1.
1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKšOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

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

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

įdomu f.lateliotams *

Į PraėjUbiais metais suėjo lygiai 
50 melų nuo sklandyme sporto 
užuomazgos Lietuvoje. Sklan- ;— 
dymas (bemotoris skraidymas) 
buvo Lietuvos jaunimo tarpe taip j 
išpopuliarėjęs, jog* labai dažnoj 
jaunuolio svajonė buvo ka‘P( mokyklų? Mažas imokėjimas. Savinin- 

nors patekti į sklandymo moky-.ko paskola.
kla Nidoje, Kuršių Nerijoje. Tu- j —------ .
redama toki entuziastingų jaU- j §jjjymaSj atskiras kiekvienam 
nuolių buri ir palankias sklan-; outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan- 

-Jgaf. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE 

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMA?
GERIAU SKOLĄ.

4 medinis Brighton Parke, arti

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laldlną. 
Dirbu ir užmiesčiuose, firolt, • 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Taiman Are, 
Tol. 927-3559

dymui sąlygas, išsilaikymo ore 
be nutūpimo, .Lietuva buvo at
siekusi II-ię vietų pasaulyje! (

Šiai sukakčiai atžymėti, okup.
Lietuvoje yra išleisti specialūs| 
vokai, kurių spalvotas piešinys 
vaizduoja pradinio apmokymo 
sklandytuvą ir modernų B. Kar
velio konstrukcijos sklandytuvą 
“Lietuva’’. Ta pačia proga Sov. 
S-ga išleido specialų 45 kap. paš- Į 
to ženklą, kuriame pavaizduotas j

B. Karvelio sklandytuvas LAK i
12 “Lietuva”. Deja, tame p. žėn- i y • - , , v \ «.. - .. - T. Rūkyti karpiai (chubs), sturyskle niekur nepazymeta apie Lie.. J l. Y . . .

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO 
62-8C METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI -i 
Tiktai $120 pusmečiui automešillo 
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:
.A. LAURAITI! 

4445 So. ASHLAND AVĖ.
TeL 523-8775

te.

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

BĖN’S SHRIMP HOUSE

1049 W. North Ave.

tuvos- 50 m. sklandymo sukaktį, 
ir nepažymėta, jog pavaizduo
tas sklandytuvas yra “Lietuva’’.

-ej

(sturgeon) ir upėtakiai (trout) 
bei rūkyti švieži ungu
riai. Tel. 337-0263

Dengiame ir taisome visu rū^ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame' ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA •
6557 S. Taiman Avenue ‘

Chicago, 'L 60629 t
434-9655 ar 737-1 717

- ■ . ■ i

— Popiežius kreipėsi į kata
likus, kad suaukotų pinigų Iz
raelio bažnyčioms atstatyti.

---------------- ------------- į
J

— Kalifornija jau užtraukė 
didelę paskolą, bet valstijai dar 
reikia daug milijonų.

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 • 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.),

2444 Watt l*th StTMt 
T»L REpvblle 7-1941

£

1 REPAIRS — IN GENERAL 
{vairūs Taisymai

JAU ATSPAUSDINTA
1 KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAT

102 pusi. Minkšti viršeliais Fotografijos.
Kaina —$3, persiuntimas paštų si.

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ
LITERATŪROS DRAUGIJA. ;

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

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galime gauti nepaprastai Įdomina gydy

tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo atsiminimu*.

Dr. A. GūMen — MINTYS ER DARBAI, 259 pal., liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai k 
rusiruDinimą  f-8.00

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, įvelka ta ir 
grožis. Kietais viršeliais  S4.00

Minkštais viršeliais, tik  43.00

Dr< A. J. Ga«sen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONĖS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_ F2.00

Gaffrna taip pat užsakyti paJtu. atriuntns ČekJ arba 
money order), prie nurodytos kainos pri

dedant $1 persiuntimo išlaidom*.

NAUJIENOS,
inf Sa. KAL8TKD IT, CHICAGO, IE C(M9f

1

I

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
H erman Dečkys 

Tel. 585-6624

“LIUCIJA”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

“Liucija” jau atspausdinta.

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

kymai, T 84 psl. Kaina $5.
Gaunama “Naujienose” ir pas

> antenų: 6729 So. Campbell 
_ Ave.. Chicago. IL 60629.

Siuntiniai į Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. N EDAS, 4059 Archer Avėnue/

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

HOMEOWNERS POLICY

3204ft W. 95th n

40443, . 4244454
NUte F*fe ar.j

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
jadėti teisininko Prano ŠULO 
laruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
ileista knyga sn legališkomir 
ormomis:

Knyga su fonnomls gauna 
ua Naujienų administracijoj*.

raAMMCSYlKJP 
0R 

TOAJaK-tZTRaiTS 
FOR A1IHCT REUS’ 
nwrSHOTWRGTD 

SRHZEIT

c 19W Dnrary Lfrbnr»tor>«, o(
Sanden; Ine.. Lmeotn. Mebraaka <58501

Advokatas 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 

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

Šeštai: nuo 9 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ir pagal susitarimą.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, Ill. 60629

ADVOKATU DRAUGIJA
V. BYLAIT1S 

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

6606 S. Kedzie Avė. * 
Chicago, 111. 60629

Tel: 778-8000

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTI •‘NAUJIENOS*’ .

6 — Naujienas, Chicago, 8, Hl. Wednesday, March 23, 1983
. < ' • 4 -J -..ra


