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PABALTIEČIU LAIŠKAS EUROPOS 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIAMS
Ryšium su š.m. balandžio 12 d. baigė šiais žodžiais: “Jūs galite 

įvyksiančia Europos Pąrlainęn- pasitikėti, jog mes neleisim, kad 
to užsienio reikalū nnništerių šio 
sesija, dr. K. Bobelis kovo 25 d. ' 
Pabaltieėių Pasaulinės Santalkos., 
vardu pasiuntė užsienio reikalų1 
ministeriams rašta apie Pabalti-; 
jo kraštų padėtį.

Šį raštą gavo Belgijos', Dairi-f* 
jos, Airijos, Italijos; Prancūzi- n 
jos. Vaje. Vokietijos, Liuksem- j 
bnrgo, Olandijos ir Amlijos mi
nisterial, • kurie prašomi remti 
Lietuvos-Latvijos ir Estijos ne
priklausomybės atstatymą. ■ j lų Na‘ nuvyko - j' Amerikį

Priedu pasiųsta 'daug medžią- žaisti teniso, o prezidestss Rea-j 
gos: 1979'm. rugpjūčio.23 dienos1 ganas dabar neleidžia jai išva- j 
45 pabaltiečių atsišaukimas-, Ėu-- žinoti. ■ j
ropos Parlamentui įteikti mę- j Valstybės departamento par Į 
morand’umai ir kita Svarbi do- ręigūnas John Hughes .paneigė 
kumenfdciįa. ' . • ■ “ Į šitokią - Kinijos komunistinės

e spaudos interp’retaciją.
hA^urgo laiškas -
VLIKOPIRMININKUI

Dr. Otto yon;Haibsburg, pra-s psutarė pasilikti Amerikoje,’ 
nešėjas paljaltija, klausimu Eu-' . jos nevertė, -- pareiškė [
ropos Parlimente,. kova:22. d.‘p Hughes. - Valstybės depar-l 
aišku painformavo VCl-Ko pir- įamentaS; pats Arienas nutarė’ 

formaliĮL jiapru^^^'opos galės ]»ti.važinėti ;pama nes
sienio iti alų miti^tfenuš, kad vyriausybė prievarta niekur jos 
jie balandžio, menesį-įvykstaįr; hebesiųs.^ 
čios sesijos'nięįii>^an-štų, ko-j 
kių žingsmg

ft ji%“-f-Praeita aavaitefirazifijoš Si- 
mato dgyh. nefcilĮnoje jjeityjei ątanięjf - maišAvoK'tris dienas.

absytfga^..pHjįįĮtĮ.- 'kad P. Įsimaišė popeaj'a. katrai atvežė 
veikla ftzoliucijos- r et-. ^erdančK kaisto; -apdalino ba
ksiu. prr. kulėife tl.delio; pa«.; ki.
tenkmtw ir kad >n, la.vo ypač įkalba visi; įįįįįįįį ; ‘
malonu<'snsitiKŲčstt‘’V^.IKamy--c - • * ':
mininkuHrvkitais’ ^ičiuliaiš pa--j '^et pirmadienio ryte vėl su- 
baltiečiaįš^,7?Šąvi>- laišką jis%ižr,*^j°.T jAiešto ceritrą:iapie 2,000 ;

reikalo eiga sustotų".
-----  " • (Elta)

KINIEČIAI KALTINA
PREZ. REAGANĄ

WASHINGTON, D.C. — 
nijos žinių agentūra paskelbė, 
kad prez. Reaganas pagrobė 
Kinijos geriausią teniso žaidė-

:ją.HuNa.
. Kiniečiai pasakoja, kad 19 me-

Ki-

■Prez. Reaganas nieko ben
dro neturi su panelės Hu Na nu
tarimu pasilikti Amerikoje. Ji

T/l^pF*r$t Jrui
* L-ilhudlM n Daily tn An^rica

rį^jjĮigšfflg
The Lithuanian Daily Nevi 

Pvtotitbed by The I Non Publishing Co^ Tttft

1739 So. Halsted Street. Chicago, IU. 60608
HAymarket 1-6100

Otxrr One Million Lithuanian 
In The United States

Naujienų banketo svečiai. Matome sėdinčius: Antaniną Repšienę, Kazį Čiurinską. po
nią Čiurinskienę, dr. Vladą Šimaiti, p. Kaulėnienę. Stovi: Vincas Kačinskas. A. Mal
dynas. dr. Vytautas P. Dargis-ir* kiti svečiai. (Martyno* Nag’o nuotrauka)

Portugalijoje daktarą įsam Sartavi . 
galėjo nužudyti teroristų grupė

POLICIJA SUĖMĖ VIENĄ “MAROKIETĮ”, BET IŠAIŠKINO, 
KAD PASIKĖSINIME DALVAVO ORGANIZUOTA GRUPĖ

LISABONA. — Portugalijos

Įėjo dalyvauti pasikėsinime prieš 
i dr. Isamą Sartavį, nužudytą 
viesbrą;ji>;-ą?estibiulyje. Jam bu- . , „ _ . vh{ux 

kulkos į pakaušį. 
; Dr. Sartavi buvo atvykęs į So-
• cialistu Internacionalo konfė-veze , .. .• rencijoje, kurioje turėjo būti 
t paliesti - Jordanijos ir Izraelio

laikos susitarimo pagrindiniai 
klausimai.

RIi'4 J>u 1 kos 
2 o^-u ir tr>’s kulli0S I

Dr. įsam Sartavi siekė laikos 
i-k j u- ’••• > j-- -i i tarp Jordanijos, Izraelio ir Egip-. bedarbiu ir pradėjo reikalauti • L F x J ’ . , „ . .’ <--4 , a f to, tuo tarpu Sovietu Sąjungainifdarbo Urba, maistę. si karta', , , i . ‘%, .- ... j ta laika visai neberupi. Rusai.•imaisto jrems: niekas negalėjoki % .. . . .. ... f norėtu, kad Jordanija nesusitar-duoti, tai suejusitii- pradėjot, T. ... . . .. e . ,... , - ... ; , I tu. Ji galėjo nuzudvti SovietųU AntflllCTVfl OllTrimr»lullll nnrknrfn?!l t O J ~ v

valdžios apmokyta teroristų ko
manda. ,.

' pjaustyti automobilių "padangas 
, ' jir daužyti langus. Vėliau pradė- 
hjjo daužyti didesnių krautuvių

* langus.
KALENDORĖLIS L Miesto centre atsirado polici- 

fjos dalisiai. Jie netingėjo šautu- 
Balandžio 13: Martynas, Gar- vų, bet buvo pasiruošę vartoti' 

sė, Manivinas, Taulmylė, Slru- ašarines dujas ir gumines laz-į 
j das. Dujų alkanieji bijo, o laz- 

’ dų nenori, šį kartą niekas alka-, 
niems bedarbiams jokių kalbų! 
nesakė.

Suimtasis nėra joks 
marokietis

CHICAGOS RINKUSIAI
EINA RAMIAI

Pasikėsinime dalyvavo 
grupė Jęroristų

Iš liudin’nkrr,1 buvusių vesti 
biulyje ir gatvėje, policija nu-Iti balsai 
statė, kad pasikėsinime dalyva
vo grupė teroristų. Vienas, o gal 
net du.laukė paruoštame auto
mobilyje. Kitas turėjo laukti 
vestibiulyje. Iki šio meto-suim
tasis n’ėko neprisipažino. Bet 
policija, palaikiusi- 48 valandas 
suitmąjį. turi nuvesti į teismą. 
Ten turi nurodvti nusikaltimą 
arba paleisti.

Policija turi pėdsakus k'tu 
pasikėsintojų.

Ispanijos socialistų r ~’.jc,š 
pirmininkas Felipe Gonza.'z da
lyvavo Isternaciohalo pasitari
me. Jis informavo suvažiavusius 
apie padėtį pačioje Ispanijoje.

CHICAGO, Ill. — Visa Ame
rika laukia šiandien Chicagoje 
vykstančių rinkimų r:.zuitatų, 
be t šios dienos numeryje mes jų 
dar negalime paskelbtų Laikraš
tį spaųsdįsamę- žymiau anks
čiau, negu prariedami škaičiuo-

Tiek težinome, kad diena pa-
si laikė graži ir žymiai daugiąųzįustebo, kai patyrė, jog-Argen 
žmonių eina balsuoti, negu-ėki-- Ąihcs kairiuomenės
tais atvejais. Vos spėjo atidar Ąįraeitų ritėtų birželio 14 diėnj, 
ryti rinkiminius kambarius, tuo.-Ą nutarė^pAsiduoti britams.

“Aš'maniau, kad mūsų karią, 
galės rimčiau pasipriešinti’’, -r 
pareiškė,gęnęroEs. —. “Nema 
niau, kad įneš galėtume iaimėŲ 
bet aš maniau, kad mes būtume 
galėję jĮėhišr ’Imčiau- past prie 

•sinti”. < '.-£čį...'-Ą ’ 1
Didžiaųsigtbėdą generolas I 

Galtieri verčia’genetoliii M. ’M<1 
nendezj kuris buvo paskirta 
Falklando salų gubernatoriui! 
ir vyriausiu tenykščių ginkluot’

NEPARUOŠES KARIŲ, ĮSAKĖ ĮSI
VERŽTI I FALKLANDO SALAS

— MANO AKYSE GEN. MENENDEZ KASDIEN SUSITRAUK
DAVO 5 CENTIMETRAIS, — PASAKĖ GEN. GALTIERI

BUENOS AIRES, Argentina, pajėgų vadu.
— Generolas Cristino Nicolai
des, dabartinis Argentinos ka
riuomenės viršininkas, paskyrė 
buvusiam Argentinos preziden
tui ir buvusiam Argentinos ka
rių komiteto pirmininkui gen. 
Leopoldui Galtieri 60 dienų na
mų arešto. Argentinos kariuo
menės viršininkas turi teisę ad
ministraciniu būdu nubausti bet 
kurį karį, jeigu jis nebeklauso 
kariuomenės viršininko - įsak’y 
mo.

Generolas Nicolaides buvo įsa
kęs visiems Argentinos kariams 
nedaryti jokių pareiškimų apie 
Falklando salų karo veiksmus, 
bet gen. Galfieri šio įsakymo 
nepaklausė, šių metų balandžio 
2 dieną, įsiveržimo į Falklando 
ir kitas salas Pietų Atlante me
tinių proga, generolas Galtieri 
paskelbė savo samprotavimus 
Clarin laikraštyje apie karo eigą 
Falklando salose.

Clarin paskelbę gen. Galtieri 
pareiškimus apis Arge n linus ką 
riiiomenės -vadų hepajėgumą 
pasipriešinti britų karo jėgoms 
Gen. Galtieri pareiškė, kad ji.

“Gen. Menendrz 
visas iliuzijas", 
nerolas Galtieri. - 
lykas yra kalbėti

man išblaškė 
tvirtino ge- 
“Vienas da- 

spie mirti, o
antras dalykas yra mirti. Mano 
akyse kiekvieną dieną genero
las Menendez sumažėdavo pen
kiais centimetrais“.

Šie gen. Galtieri pareiškimai, 
atspausdinti Clarin laikraštyje, 
buvo pakartoti žinių agentūros 
DYN ir kitoje Argentinos spau
doje. Už šiuos pareiškimus ge
nerolas Nicolaides paskyrė jam 
60 d'enu namu arešto. Genero
las Galtieri gyvena Buenos Ai
res priemiestyje, kur turi savo 
namą, bet 60 dienų jis turės pra
leisti kareivinėse.

< J
vadovvJx

Praeitą savaitę generolas Ni
colaides įteikė vėliavą ir pažy
mėjimo ženklą kariuomenės lei
tenanto našlei, paliktai su ketu
riais mažais vaikais. Josios vy- 
.‘-as žuvo Falklando salose.

į. Be to, generolas L. Galtieri 
atiduotas karo teismui, kur bus 
ivarstom.'s gen. Galtieri garbės 
Gausimas. Jis neturėjo teisės 
a;p įžeisti karius. Jį gali išreng

ti, atimti laipsnius ir pensiją.

lis, Vėgėlė.

Saulė Teka 5:15, leidžiasi 6:20..

Oras šiltesnis, gali lyti.

Sekretorius George Shultz tarėsi su prezidentu, kas 
daryli, su palestiniečiais, nesutinkanuiais įpareigoti

Jordanijos karaliaus tąrtis palestiniečių vardu.

Portugalijos policijai pavyko 
> suimti 26 metų “marokietį” Ju- 
! sef al Avadi. Jis prisipažino, 
kad buvo apsistojęs Albufeiros 

j viešbutyje. Jis sakėsi esąs gimęs 
i Kasablankoj.

Pasirodo, kad šitas “marokie
tis" atvyko į Albufcirą balandžio 
7 dieną. Apsistojo viešbutyje ir 
pranešė, kad gali užtrukti apie 
savaitę. Praeitą sekmadienį pra
nešė. kad gali jam tekti išva
žiuoti kiek anksčiau. Sekmadie
nį paprašė duoti sąskaitą ir iš
važiavo keliom minutėm prieš 
2-rą valandą. Tai buvo apie va
landa po pasikėsinimo p’ieš dr. 
Sartavįo. gyvybę. Apie 2 vai. ji? 
pasiėmė taksi ir išvažraro į Li
saboną.

Policija jį sulaikė, paėmė pa
są, padarė fotostatinę kopiją ir 
paklausė Maroko ambasadoriaus 
Lisabonoje. Tas pasakė, jog tai 
ne Maroko pasas. Jis klastotas. 
Ambasadoriui buvo progos pa
sikeisti keliais sakiniais su “ma
rokiečiu”.* Ambasadorius pasa
kė, kad jis nėra joks marokietis, 
jo akcentas rte marokiečių. Po
licija mano, kad ji jau turi vie- 

! ną pasikėsinimo dalyvių, bet 
1 dar neturi pakankamai įrodymų.

BANDO SPRĘSTI AFGA
NISTANO KLAUSIMĄ

ŽENEVA, Šveicarija. Jung
tinių Tautų atstovas Diego Cor- 
doves pirmadirnį susiriko su 
Pakistano ir Sovietų karo jėgų 
primestos Afganistano vyriau
sybės atstovais. Jokia kita vals
tybė nesutiko tartis su Babrako i 
Kasmalio vyriausybės atstovais, 
bet Jungtinių Tautų gen. sekre
toriaus pavaduotojas tarėsi su 
v'.enu ir kitu.

Cordoves pasiūlė išspręsti vie
na visiems labai svarbu klausi
mą. .Jis pasiūlė dabartinei Afga
nistano vyriausybei išsiųsti vi
sus 105.0Gb Sovietų karių, kure 
dabartiniu melu yra Afganista
ne. Išėjus Sovietų kariams iš Af
ganistano, galėtų grįžti trys mi
lijonai, o gal ir daugiau afga
nistaniečių, kurie atbėgo ieškoti 
saugumo į Pakistaną.

Šias rūšies pasitarimai prasi
dėjo praeitų metų pabaigoje, 
bet iki šio urėto siekas nežino, 
kaip toli šių pasitarimų metu 
nueita, šį kartą oficialiai 
skelbta, kad tuo reikalu 
pasitarimai.

pa- 
eina

— Kad bitės padarytų vieną 
svarą vaško, turi aplankyti du 
milijonus žiedų.

jau atsirado balsuotojų.
Apie 10 vai. ryte jau pranešė, 

kad antradienį balsuos ap:e 85 
nuoš. balsuotojų, Tai jau didelis 
nuošimtis. Apie antrą valandą 
po pietų jau pranešė, kad bal
suos 87%. Tai dar geresnė žinia. 
Juo daugiau žmonių balsuoja, 
tuo geresnius atstovus savival
dybės pareigoms išrenka.

šoliūnas kabinėjosi 
prie balsuotojų

Ch’cagoj yra pagarsėjęs John 
Soliunas. Apie jo užsimojimus 
jau plačiai rašė angliškoji spau
da. Savo laiku lietuviai plačiai 
kalbėjo apie “Gintaro” pardavi
nėjamą alų, o dabar jau kalba 
apie antradienio rink'mus.

Šoliūnas nepriklauso jokiai 
rinkiminei komisijai, bet jis pri
sikabino prie Joc Kulio.

- Tu neturi teisės čia balsuo
ti, — sako šoliūnas Kuliui. -— 
Tu gyveni už miesto, tai čia ne
gali balsuoti.

Kulys jam nieko nesakė, bet 
rinkimų komisijai parodė, kad 
jis gyvena gretimame name,’ 
antrame aukšle, su visa, savo' 
šeima. Kai jam le do balsuoti, 
tai šoliūnas pareikalavo, kad jis 
nusiimtų Eptono sagą.

— Aš ją nešiojau vakar, 
šiosiu ir šiandien...

Kulys sagos nenusiėmė, 
saga ir balsavo.

šoliūnas pranešė, kad su 
ga balsuoti uždrausta.

★ WASHINGTON

ne-

sa-

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $428. '

— Indijos kariai ėmėsi žings
nių sustabdyti musulmonų žu
dynes Asaino provincijoje; Ka
riai ėmėsi priemonių prieš indus 
Dalu srityje. .

U.S.A.

MEXICO

CENTRAL
AMERICA

iBALBOA^
—S-SČ—ACOIOMBIA

— Geriau ginkluoti Tailando 
pasienio sargai neleidžia v’elna- 
:piečiams kojos įkelti į Tai- 
anda. r *

— Vietnamiečiai leidžia Kam- 
oodijos karių š.imcms žygiuoti 
į Tailandą. -

Kambodijos kariai ginasi 
ano Vietnamo kareivių, norinčių 
ižimti paskutines pasien'o po

zicijas.

6 BI AM A
VEMEZn£LAĮ£^?PRĮNAM^ 

rFLCOlAKA

WASILIA

CNILE PAIA6BAT

MULO nįfiįrgfS
Q-ORI0 KS ;-S~~JANEIRO

BUENOS /'
ĮĮIBĮČBĄY^^

TEVĮD Ęp
-tli-Lj-iZnZnZn

Generolas Galtieri. buvęs Argentinos prezidentas, 
patrauktas karių garbės teisman. J‘s gali būti atleis

tas iš kariuomenės ir alinili visi laipsniai.



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

Vainiku)”...
Pirmutienė nebesulaikė aša-

■ AP'- T • S VITKAUSKAS

Meiles kūrinys - Tadž Mahalas
Piimutioiė

“Kai ji 1628 m. mirė, Dieha- 
ųas, apimtas neapsakomo būde-: 
šio, nutarė pastatyti mauzoliejų,1 
kuriam nebūtų lygaus visame t 
pasaulyje, kaip nebuvo lygios1 
moters jo žmonai Ardžimandei.1 
Tuo būdu atsirado Tadž Haha-

Pasikalbėjimas 
Maiklo m • su Tėvu

Apie sutarimų ir sugyvenimų

iioi.-n iabai ne

Vy. 
tą, j; 
pasku

atsikeldamas eiti į dar- 
iiCulsaigiai pažadino ir 
lep.iėjo jos pabučiuoti, 
ėi užmigo. Tiesa, vyrui

buvo A ubu į darbą, nes jis 
šiandien buvo kiek pamigęs — 
negirdėjo net žadintuvo laikro
džio birzgiant. (Kad Pirmutienlė 
niekuomet laikrodžio birzgimo 
negirdi, tai įeiškia 
miegą).

Atsikėlus vėlyboj 
Pirmutienė rado dar

veik?, jos

kokio juose įdomaus skaitymo 
tęsinio, nei ko...).

Ne, — kaip ten rašo viena kny
ga apie Ardžimandų — Indijos 
imperatoriaus žmoną, tokios lai
mes Pirmutienė neras, (įi ži
no, kad ir su laiškininku Lietu
voj jos nebūtų radus; iš viso, 
ir ne nelaimingas šis gyvenimas 
geresnei sielai?...). Beje, ta my
limoji Ardžimandė... Pirmutienė 
greitai susiieško knygą:

j Tadž Mahalas—meilės kūrinys”.

“Meilės kūrinys!...” — galvo
ja nelaiminga moteris apie mei-

apypietėj, 
drungno?

vyro kaistos arbatos, išgėrė, pa
sipiktino, kad vyras šiandien pa
liko neišplovęs puoduko ir lėš-I 
tęs, ir pasinėrė į savo nelaimiu- j 
gurno apmąstimą...

Kad vesdamas, tai Pirmutis jai 
visko prižadėjo, kad tik ji už jo 
eitų! Tiesa, ir ji labai norėjo 
patekti į Ameriką, bet vyrams 
savo paslapčių juk nereikia ati
dengti, dr ji savo noro nesisakė. 
Ji ir ištekėjo už Pirmučio, vis 
pasibrangindama, vis “atsisaki- 
riėdama“, ir vyras jautėsi parsi
vežęs į Ameriką pilną galerą 
aukso, (kokias, Ameriką atradę, 
ispanai eilėmis grūdo į Europą).

Bet Amerikoj Pirmutienė pa
sijuto "apleista ir neįvertinta”. 
Lietuvoj ji būtų sau ištekėjusi 
už savo miestelio laiškanešio, ku
ris jos taip norėjo, laikytų da
bar tarnaitę, o čia tarnaites ji 
tematė filniose iš didžiųjų pini
guočių gyvenimo. Net daktaru 
ir advokatų žmonos, kaip Pirmu
tienė sužinojo, čia atlieka visą 
namų ruošą — nuo šlavimo iki 
indų plovimo...

Ne, — Pirmutienė nelaiminga! 
Kaip jai nesiderina Ameriko$.gy- 
venlmas su Lietuvoj skaitytais 
nebrangiais romanais, (ji taip 
jups mėgo skaityti), kaip 'čia 
jos niekas nesupranta...

Dažnai Pirmutienė pavarto at. 
tivež-u romanu krūva, bando 
dar ką nors iš naujo perskaity
ti, bet čia visai kitaip jai atro
do tas romanų gyvenimas, kuris 
Lietuvoje taip ją žavėjo... Nusi
vylusi vyru, (kuriuo, tiesa, ji 
niekuomet nebuvo nė perdaug 
įsivylusi), ji ir knygose nebera
do tos šviesos, kuri jai plisda
vo ten begyvenant... O Pirmutis 
ją apgavo! Taip — apgavo!... Jis 
netoks jau turtingas, kaip ji ma
nė, jis eina dirbti...

(Kis is to tūkstantėlio kito, 
kuriuos jis turi banke!...) Čia 
ir Viši eina ką nors dirbti, dira 
bą, nors ir pinigų, rodos, užtek
tinai turi... Ar tie žmonės taip 
gobšūs čia. ar kas čia su jais. 
Pirmutienė negali suprasti... Bet 
š savo gyvenimo ji žino, kad s’.t 
vyru nėra kada nė į filmą.- nu
eiti— vakaiais jis po darbo sa
kosi esą- nuvargę.-, (sekmadie-1 
nia’s nori namie pasiskaityti 
laikraščių — tie lietuviški laikt -ur. kur tik pašiioi ė. buvo pia- 
raščiai čia tokie neįdomūs — nei minta

"Palaidota? mauzoliejuje im
peratorius Džehanas skyrė jį 
savo žmonai, kilmės iranietei — 
— Ardžimandei, pramintai, kaip 
sakyta, “Rūmų Pažiba”.,.

“Ne, ne pažiba ją Pirmutis 
padare, ne!”... — Įsiterpė vis dai 
iš patalo neapsirengusiai mote

liai mintis... ,

‘ Ne, ne, man jokio nebus Tadž 
Mahalol... Tai ne su Pirmučiv, 
ne su tokiu vyru!../’ — vėl jos 
širdis sunko “iš gilumos”...

Su paoeta ant kelių knyga, 
liedama tylias ašaras, Pirmutie- 
aė ilgai vaizdavosi tą puošniau
sią pasaulyje “šviesaus alebas
tro” paminklą mauzoliejų, mei
lės kurinį... Ne jai jo laukti, ne 
jai!...

Kai jos kilni siela kiek apsi
ramino, nuėjo moteriškė švariu-- 
tis ir daihirtjs... Reikėjo kur nors 
"bėgti nuo gyvenimo”... Naihie 
juk buvo taip nejaukų!

Išsipusčitls, išsidulkinus trigu
bais pudros sluoksniais ir rau
donai nusirėžusi storas lūpas, 
Pirmutienė išvažiavo į vidtn- 
miestį — gal užtiks — kur “gėrą. 
paveikslą”... j.. ’ <

Paveikslas buvo 'apie ' aiiipuš

"Ardžimandė buvo tos rūšies' 
moteris, kuri turėjo nemirštamą, 
amžinai patraukiantį,, moters 
oūuą. Joj kūno grožis buvo su- 

’ jungias su dar didesniu sielos 
grožiu — aukščiausių gerumu. 
•Ji šelpė ir globojo vargšus ii 
nelaiminguosius, tildė pyktį ir 
vaidus ir skleidė taiką ir rimtį. 
Ji buvo ištikimu draugu ir iš
mintingu patarėju imperatofhii 
Dženanui. Jis ją mylėjo visą 
gyvenimą tokia meilė, kuri te
gali . prilygti Saliamono meilei 
sulamiiiiei. Yra panašumo ir 
tos meilės vaisiuose. Saliamonas 
sukūrė “giesmių giesmę”, o Dže- 
iiailas taip pat sukūrė giesmių 
giesmę, tik ne žodžiais, o mar
muru”...

a
Sveikas, Maiki! Tau nau-

c j6'** *.* >**o*»*. •»

ma ,veĮĮ^Jx-ę^Įd(p ‘ lĮ6111! parvežiau iš šv. Petersbur.
rius' “senobiško-” 'madoš- riiibus. v «ū-

- Nesuprantu, apie ką tu kal-
‘ “ ' - —• - - <bi, Tėve? Praeitą savaitę tave

Važiuodama namo ji nusipir
ko geltonu. lakštu iš viršaus stoi 
ra laikraštį, (tai štai-, kas yra ta 
Lietuvoj, vadinama “geltonoji 
spauda”.'-). Suskaitant nors po 
pa veikslais, tėft kartais randA ji 
įdomių žinių. ,

Pirmųtįęmę ijąikraščiuose' -dbč 
. mino W^aa^mdtdrys dažnai 
bėga nuo vyrų už jų žiat^u-j 
mą... Pačiai Pirmutięrięs roman
tiškai sielai atrodė neteisingai 
išpūstos tų moterų skyrybų prie
žastys, bet, daug tų paveikslucn 
tų žinių beskaitydama, mūsų 
Ardžimandė nežino pati kaip jos 
galvoje atsirado mintis:

. “Na, tegul tik kada Pirmutis
- ' v. •i . ■ • .'

“Giesmių giesmė’ ir Pirmu
tis!... — karčiai susigėdusi pra
bilo nelaimingos moters širdis...

“Džehanui Ardžimandė teko 
per kovą ir skausmą. Jos tėvas 
buvo neaukštas valdininkas tar
navęs jo tėvui; Akbarui. Jauna
sis Džehanas, kartą ją pamatęs, 
be jos nerimo. Tėvas, nenorė
damas surista savo sūnaus su 
mažu valdininku, pasirūpino, 
kad Ardž.maudės tėvas kuo grei
čiau ją išleistų už kito vyro. Tai 
buvo skubiai padalyta ir Ardži
mandė išvažiavo su savo vyru į 
Bengalę. Tuo tarpu Džehanui 
buvo pripiršta kitų nuotaikų. Jis. 
nenorėdamas priešintis tėvui, 
vedė jas visas, (buvo musulmo
nas), bet jis nepamiršo ir Ar- 
džimandės. Kai tėvas pasimirė, 
Džehanas, paėmęs Mohulų sos
tą, pasiuntė j Bengalę pasiun
tinį kvieti Ardžimandė? Į Ag- 
rą. Bet jos vyias sugavo impe
ratoriaus pasiuntinį ir nužudė jį.. 
Už tai jis buvo Nuteistas mirti, 
ir Ardžimandė teko Džehanui. 
Dėl to, kad ji buvo visuomet ge
ra ir skleidė šilimą j r šviesą vi

uniforma. Dar ir visus medalius 
prisisegiau, kad būtų gražiau. 
Po kelecos valandų darbo, pradė
jau snausti. Bartenderis bandė 
miegą nuvaryti pripildamas vis 

mačiau Marquette Parke, o . tu naują čierkutę koniako. Paga
liau portretas buvo baigtas ir ne-1 
pe pasižiūrea. Žinotumėt, kaip Į 
aš nustebau: veidas atrouė kaip; 
keptas obuolys, kardas raudonas, 

j medaliai, kaip lopai prisiūti prie

fRaibi apie Floridą. Kaip tai?...
— Mano kaimynas singelis ir 

aš, susigundėm nuvažiuoti į Flo.
■ ridą ii- prieš mero rinkimus su- ‘
' grįžti.

— Tai papasakok, ką tu ten ’ mundiero, vos nenualpau iš nuu- 
matei?

— Mačiau labai daug pažįsta-
1‘stabos. Dar blogiau, kad kiek

vienas dailininkas mane taip su-
mų pensininkų. Iš uuobodKmo airbo> kad nė velnias neatpa-
kortomis lošia,, klube snaudžia.1 žlUtu-' Vadinasi, buvau “įamžin-i 
O kelionė buvo labai puiki, gra- j 
zių vaizdų matėme. Pakeliui 
sustodavome kur pušynėlio pa
kraštyje, net grybų miške ma
tėme, kai Chicagoje palikome 
sniego keturis incus. Prie Flo
ridos fubežiaus, Tomasville mies

Veiksmas veiksmui neprilygsta, 
Sunkiai pagal norą vyksta. 
Kai viens glosto, kitas Šiaušias, 
Arba net supykęs traukias, 

švelniabūdį kalbint miela, 
Jis patraukia tavo sielą, 
Rūsčiaveidis, lyg kukutis, 
Niekad nėr jisai linksmutis.

Reikia švelnint jojo būdą, 
Raut iš sielos piktą grūdą, 
Gerą pavyzdį reik duoti, 
Iš ligos tos išvaduoti.

Tas, kurs širdį tau sužeidžia, 
Piktą kerštą toks paskleidžia. 
Išlaikyk tada rimtumą, 
Nugalėsi jo žiaurumą.

Žvelk nebodams tam į veidą, 
Jei kas propagandą skleidžia. 
Gal širdis pradės švelnėti, 
Sąžinė atsipeikėti.

Jei prieš jį tu pasmarkausi, 
Jo didybę tu užgausi.
Tad nebus rūstybei galo. 
Dar didesnį kels, skandalą.

Smarkumu nepataisysi, 
Blogio aibes pridarysi. 
Reik taktingai siekt teisybės, 
Švelnumu eit prie ramybės.

Su aklaisiais bolševikais, 
Tais kremliniais pakalikais, 
Susitarti nebandykim, 
Kalbai laiko negaišinkim.

Protas jųjų pakrikdytas, 
Kremliaus kamščiais užkamšytas, 

‘ Baudžiava jiems tai gerovė,
Mūsų laisvė tai vergovė. " 

a V: -Maskvai rūpi vien plėšimai, 
žemių svetimų grobimai.
Su ja eina-' išdavikai, ;ą 
Savo krašto pardavikai.; tas”.. ii

— Ar tų, Tėve, tą savo por-i 
treią aisivežiai namo?

— Visas sienas apkabinėjo 
mano paveikslais. Sako, paroda 
bus.

— Kitą rytą pasiryžau susitik- į Katriutė rašo laišką savo drau. 
ti su senu pažįstamu žemaičiu1 gei- Jos brolis Petriukas stovi

PATS SAVE IŠDAVĖ

ištars man žodį “tinginė”,, (ji telyje azalijos prie namų tiesiog . .................
kažin kodėl žinojo, kad tą žodį ‘.liepsnojo, o bldridon įvažiavus ^onu Kairiu, buvusiu vargoni- už jos pečių ir žiūri į jos raštą.
vyras anksčiau ar vėliau jai iš laukai kvepėjo apelsinų žiedais.
tars)—ji tuoj apskųs jį už žiau. j Pasiekę Tampą, didelį miestą, 
rūmą, o kai reikės stoti teisme! pasukome į Clear Water tiesiu 
kaltintoja, ji ten susikaups gal-į Cosway keliu, kurį iš abiejų pu-
votį apie meilės kūrini Tadž Ma- 
halą, (jai visuomet, apie tai pa
galvojus, atsiranda nore verkti),

slų supa vanduo. Mudu su šo
feriu pasimaudėme beveik karš
tame vandenyje, buvo net leng-

ir teismas ją išskirs... Tikrai iš-1 viau po ilgos kelionės. Sustojo- 
škirs!... Pirmutienės paVeikslas.Į me Clear Water kurorte prie 

, kaip ir visų kitų tokių moterų. J Meksikos įlankos. Mano šotens
bus išspausdintas keliuose laik-

; raščiuose su skambiu prierašu 
“beauty” — “gražuolė”, (nes 
“gražuolių” su dar storestė už
jos lūpom ji ten nuolat mato), 
ir bus paminė’as jos nelaimin
gas šeimvrinis pyvenirnas...

Tik pirma reikia rasti gerą 
vietininką, — atsiminė Pirmu
tienė. O kol vietininkas bus ras
tas, "žmona nutarė dar kęsti..
(Dėl “Tadž Mabalo” siekimų 
juk apsimoka ir pjiken-ėti...).

TIKĖLIAI PASAKĖ

— Koks bin o tamstos aukš
čiausias svoris?

— 212 svarų.
— O mažiausias? >
— 6 svarai ir 5 ūnci os, kai

"Tadž Mahalu”. (Rūmu buvau gimusi.

ta m u3. < a

Perkūnas

paplūdimyje prisirinko.gražiau
sių (jūros kriauklių ir sako:

— Turėsiu gražių papuošalų 
savo darželiui prie namo...

Atsiradę Šv. Petersburge, 
sustojome prie Lietuvių klu
bo sužinoti kur lietuviai gyvena. 
Vienas vyras, pasirišęs baltą pri
juostę prie pilvo,'-sako:

— Sveiki, sveiki sveteliai, gal 
iš šiaurės?

— Iš Chicagos. Susipažinkite, 
čia generolas, — Maikio tėvas, — 
atsako mano šoferis Anupras iš 
Meriknės.

Bartendeiis 
bulelį alaus į 
kaip jis sako:

tuoj mums po 
delnus įspraudė, 
dulkėms nuplau

ti" ir telefonu paskambino ki
tiems, kad atvyktų į klubą. Su
žinojome, kad lietuviai čia gy
vena ne visi vienoje vietoje, bei 
išsiskirstę, čia gyvena mūsų gar
susis visuomenės veikėjas dr. K. 
Bobelis, dailininkai—VI. Vaitie
kūnas, M. Ivanauskas, A. Rūkšte 
lė, J. Juodis, dail. Labokienė ir 
kiti geri žmonės. Paklausiau, 
ar jiems nenuobodu nieko ne
veikiant? Man atsikirto, kad aš 
niekus kalbąs. Sako, kad darbo 
jie turi net perdaug. Iš ryto mie
ga, popiet sėdi p rife pokerio, 0 va
kare klube aptaria politinius rei
kalus. Kai kada pašoka ir padai
nuoja.

— Tai tu. Tėvo, buvai sužavė
tas savo kelione?

— Ir dar kaip! Apstojo mane 
visas būrys dailininkų ir sako:

— Sėskis gciierofe, papozuok', 
me- norime tave įamžinti. Ma
no kardą uždėjo ant fnano kelių 
ir pradėjo tapyti portretą. Sė
džiu kaip kelmas ir galvojų, kaip 
aš atrodysiu, kai pabaigs“ dary
ti, ^nano portretą su generolo

ninku, kuris gyvena Port Ri-| Sunervuota Katriutė prideda 
chey, netoli sv. Petersburgo. Kai' laiške: “Petriukas skaito ką aš 
kada jų atvažiuodavo į klubą; rašau, turiu užbaigti...
armonika pavargonauti šoke-1 — Ką tu pasakoji niekus — 
jams. Labai norėjau pasimatyti' piktai suriko Petrelis — aą visai 
su tautiečiu žemaičiu. Mano šo-‘, neskaitau!
fens Anupras paskambino jam. į
Po pusvalandžio atpyškėjo ir J o. ’ Maskvos zoologijos sotie prie 
nąs. Musų senos draugystės'me- tvenkinio saulutėje šildosi trys 
tai primine mums Perkūno, žv.1 krokodilai.

Vienas sako:
— Esu taip išalkęs, kad tuoj

tai primine mums Perkūno, žy. ■. 
niaus Valdytos laikus: Susėdo-į 
me Jono kieme po dideliu Papa-j 
ya medžiu, prie staliuko. Ponia praryčiau jauną berniuką. 
Kairiene atnešė šalto lemonado!
ir užkandžių. Taip besikalbant’ 
nei iš šio, nei iš to, didelis pa- 
paya vaisius, pokšt man per gai
vą, kone apglušijo. Atsipeikėjęs 
vą, kone apglušino. Atsipeikėjęs 
sakau:

— Ką, pas. jus akmenys iš
dangaus krinta? O ponia Kairie
nė sako: ]

— Matai, sakiau vyrui, kad nu
imtų, seniai reikėjo tai padary
ti. Kai vaisiai prinoksta, patyy 
žemėn nukrinta.

— Nieko, nieko, sakau. Skaus
mas jau praėjo... j

— Ačiū Dievui, kad neužmu
šė mūsų mylimo svečio, — at-' 
siiiepė ponia Kairienė.

— Skubėkime namo, — pasa
kė mano šoferis. Balsuoti reiJ 
kės, kad suspėtume sugrįžti Į

Kitas pritaria:
— Ir aš baisiai noriu ėsti. Bū

tų gera, jei pasitaikytų jauna 
mergaitė...

Pakėlė z aunas trečiasis:
— Niekus kalbat. Geriausia! 

būtų nutvėrus aukštą partijos j 
pareigūną. Užtektų visiems1

trims: minkštas, • riebus ir bs 
nugarkaulio! •"i

* * > •
Rinkimai Bulgarijoje

Balsuotojai gauna' užklijuotum 
vokus, kuriuos turi ’ įmesti į 
urną.

Vienas pilietis, gavęs voką, 
plėšia kampą ir bando išimti 
□alsavimo kortelę.

— Ką tu. ten darai ?! — sau-
T ' ' * . A

kia vienas pareigūnų.
— Noriu pasižiūrėti, už ką 

balsuoju, — aiškina žmogus.
— Ar dar iki šiol nežinojai, 

kad rinkimai mūsų šalyje yra 
laisvi? — paėmęs voką, įmeta 
jį į dėžę pareigūnas.

♦ * * * >.

• Galima pasakyti if taip: 
Protą galvoje nešiok 
Ir dažnai kitus papešiok; 
Tuomet žinosi kas esi 
Ir už, ką tu juos peši.

— Kaip čia paskubėsi, kad mu
du visur kviečia, visi vaišina. 
Pabūkime dar kokią savaitę, — 
aš pasakiau.

— Jeigu taip nori, bet balsa
vimus pražiopsosime. — jis sa-į 
ko.

— Tai (jau negerai, Tėve, kad • 
laiku negrįžote. šaukštai po pic- j 
tų. , i

— Gaila, bet nenorėjom iš 
Floridos grįžti.

— Tai lik sveikas, Tėve.

PASIKA LE ĖJIMAS

Dvi kolegijos studentės kal
basi tarpusavyje:

— Aš nesusituoksiu kol nesu
lauksiu 25 metų.

— O aš neperžengsiu 25 melų 
amžiaus.iki nesusirasiu vyro

išlas šuniukas laukia savininko

Wednesday, April-13,>1983’nsunenvj, cL;
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ALKOHOLIKŲ RATELYJE
(Tęsinys)

Kintais genančio alkoholiko 
v duju įvyksta revoliucija. Jo 
p. c i avime meiksmuose, širdyje 
ir (ausnąupse jis pajunta kaž 
k..kią paslaptingą apraišką. Kas 
gi tą apraišką tuo momentu jam 

ižadina? Gal kažkas viršgamti- 
nio? Jis visa tai jau buvo pa- 
miršęs. O g 'J tas viekas jam pa
eis dabar vėl Įžengti į blaivy
tas kelią? " .

Giriantis alkchol-’k-.r. jei jis 
i: črštoja gerti, atsiduri?* j vie-

. krypties gatvę. Kadangi ja 
į ■>.: nėra galimybių, lieka tik 

4- '* ’
į ant^i.mintims paremti, pra- 

\ ...u nurodyti labai charakte
ringą faktą.,.

Vienas ’’turtingas ir gana ga- 
r ts. amerikietis.’ prekybininkas 
J-.huvo-į alkoholio pinkles ir pa. 
\ \o alkoholiku. Jo Verslo ga- 
lurnai sumažėjo ir , visa -preky- 
«... pradėjo • smukti- žemyn. -Tą 
v są padėti jis jautė ir žinojo ko
kia yra tos padėties tikroji prie
žastis. Pradėjo vaikščioti nuo 
daktaro prie daktaro ir keisti 
ligoninę po ligoninės. Niekas 
negelbėjo — iš, alkoholizmo pin
klių. nepajėgė išsigelbėti. Suži
nojęs, kad’Vokietijoj yra garsus 
alkoholikų gydytojas dr. Jung, 
sėdo Ižktuvan ir tuoj pat atsi
dūrė jo kabinete. Dr. Jung, iš
klausęs jo visą biografiją ir vi
sas jį apnykusias bėdas, patei
kė geroką skaičių patarimų ir iš
rašė keletą receptų. Prekybi
ninkas buvo pilnai patenkintas^ 
ir linksmas grįžo, i Ameriką. Bet 
dėl jo pasitaisymo, daktaras li
ko skeptiškas.. . .■ ...

Po trumpo laiko prekybinin
kas vėl pradėjo gerti, ir gėrimą 
tęsė neperstodamas. Ir vėl jis 
grįžo pas tą patį daktarą į Vo-; 
kieti ją. “Daktare,—; sako jis,— 
pasakyk man teisybę, kodėl jūsų 
patarimai įr prirašyti vaistai 
man nieko nepadeda ?”

Tada daktaras* ^pasakė jam 
ie’sybę: “Tamsta esi .galutinai 
praradęs valią ir dingo pas 
lamstą villiš -vėl atsistoti arft 
kojų. Tamsta pavirtai į chroniš
ką alkoholiką. Galimybių atsta
tyti visuomenėje .‘gerą vardą, jūs 
jau nerasite. Mano praktikoje, 
kiek man teko susidurti su to
kiais ligoniais; kaip kad jūs-esa
te, jiems niekas nepadėjo. Viena 
pagalba dar gali būti, jei norite 
savo gyvenimą pratęsti. * tai pa
talpinkite save po užraktu, arba

pasisamdykite pastovų kūn- 
sargį”.

Bet tuo baisiu momentu, prč- 
dybmlnkšs galutinai nesugau
to. Viltis; kaip nors išsigelbėti, 
nebuvo visiškai išgaravusi, nes 
jis visų savo daromų blogybių 
’eilę dar pajėgė įkainoti.

- ■ Tai reiškia, daktare, kad 
man nėra jokios išeities! tarė 
prekybininkas.

— O ne. atsakė daktaras.— 
Turiu pavyzdžiu iš praeities ir 
dabarties, kad tokie ligonys vis- 
lėlto pagijo, bet tai labai ritas 
atsitikimas. Yra atsitikimų, kad 
į žmogaus kūną, į jo širdį, į jo 
jausmus ir protą, visai nežinio
mis įeina paslalptnga jėga, kuri 
liktatoriškai sutvarko tolimesnį 
Šnogaus gyvenimą. Kaip mes tą Į 
jėgą galėtume vadinti, priklauso j 
nuo to, kaip mes ją įsivaizduo
jame.’žinoma, jei tes jėgos mes 
trokštame. j

Į

Prekvbininkas vėl grįžo namo. Į 
Beskrisdamas per Atlantą, jis 1 
staigiai pradėjo nagrinėti visą j 
prabėgusį gyvenimą. Jis pulsi-j 
minė, kad jaunystėje jam buvo 
Įtaigojama <apie kažkokios aukš
tesnės esybės buvimą. Čia jam 
atbudo sąžinė ir jis pasijuto, 
kad dabar yra tik vienintelis iš
sigelbėjimas — tai grįžimas Į tą 
kelią, kuriuo jis pradėjo savo, 

’ gyvenimą. Savo širdyje, prote ir 
i jausmuose jis.- pajuto netikėtą
palengvėjimą.. ,

Ir šiandieną prekybininkas, 
jau atgavęs' savo prestižą visuo
menėje, gyvena puikiausiai. Jis 
gėrimo problemą išsprendė, bet j 
ta problema jį vėl tuoj pat už-; 
klups, jei jis bent stiklelį alko
holio išgers.

(Pabaiga)

I ---------- "
Septyni lenkų žvejybos lai

vyno jūrininkai, kurie pernai 
Ftolklando salose, palikę savo lai
vą* padėjo britų kariuomenei- 
kasti’ apkasus ir nešioti šaudme
nis, gavo: teisę apsigyventi D.: 
Britanijoje, Iš viso tada pabėgo 
i) jūrininkai: vienas jų išvyko į 
Vakarų Vokietiją, o kitas jau 
pernai atvyko į Angliją.

. I

;— Naujoji Ispanijos valdžia 
planuoja sumažinti ir sumoder
ninti savo kariuomenę. Apie ket
virtis: karininkų bus paleisti į 
atsargą. Dabar kariuomenėje 
yra 250,000 vyrų. Privalomos 
karinės tarnybos laikas taip pat 
bus sutrumpintas.

tik Amerikoje. Supamoji kėdė, 
kurios paskirtis oficialiai buvo

čilis netgi pats nežinojo, kad tu 
rėjo širdies smūgį. Nejaugi val
dančiųjų asmeninių gydytojų ty
lėjimo pareiga neturi ribų? Kaip 
toli gali gydytojai eiti? Gal k^’P 
dr. Theo Mareliu, kuris tapo 
Adolfo Hitlerio artimu bendra
darbiu?

Jį vadindavo "Reichsspritzen- 
meister” “reicho švirkšto meist
ru’’. Morellis buvo nepralen
kiamas mene visus negalavimus 
pašalinti švirkšto pagalba. Deja, 
tokiu būdu jis ligos neišgyd'y- 
davo. kuri ir toliau progresuo
davo. Bet tokie “greit” vaistai 
kaip tik patikdavo Hitleriui: 
“as neturiu kaip kiti Žmonės tiek į 
laiko, kad dėl kiekvieno gripo 
gulčiau į lovą”. Jau 1936 m. 
Hitlerį kankino nemiga, ekzema, 
skrandžio traukuliai ir virškina-

no balius.šventė ir Bonoje kHp
vijuikas sukinėjosi, nebuvo n e- 
ko likę. 75-iųj mptu visagalio 
Politbiuro šnfo asmens sargybi
niai prilaikydavo jį jam einant 
ar sėdint. Jo asmeninis gydy
tojas, Aleksandras Riabenko ir
dar ;rys gydytojai bei viena me.l. 
sesuo — visada būdavo pareng
tyje netoliese jo. Kremliaus Va
dovo veido išraiška buvo kaip 
suakmenėjusi. Nuo didelių d<- 
zių vartojimo, ųo veidą-, įgav< ; 
tipišką, “mėnulio pilnaties’’ iš
vaizdą. Savo pareiškimus di -

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
© LlfEKATŪRA, lietuvių literatūros, meno Ir moks! 

1^4. m. metraštis. Jame yra vertingi, , niekuomet nesenstą, Vin«< 
Krėvės, Igno Šlapelio,. Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankoi 
' Raukčio, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir 1 
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© DAINŲ ŠVENTftS LAUKUOSE, poetės, rašytojo* Ir tn 
iialų Jokių pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie daim 
šventes bedjų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuoj&n 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja t2.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apralj 
tas Juoao Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne sausai 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Mte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyp 
parduodamą tik už

> LIKTU V1ŠKAS1S PAMARYĮl, Henriko Tomo-TamaJanxk. 
[•romiai parašyta studija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* 1 
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naudingoje 335 pu«L knygoje yra Rytprūsių žemėlapis. Kaina M

> K4 EAUM1S U1M1, ra lytojo* Petronėlė* Orinfaitėi t b#
mfnAnal Ir minty* apie sėmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir pir
maisiais boBevikų okuparijo* metais. Knyga turi 234 puslapiu* 
bet kainuoja tik 13. ; r - - ■ ■ i -i

■© JULIUS JANONIS, poetas ir revoliucionierius, nesupnt 
tas Ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik 
Jurgio Jalinsko knygoje »pie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poė> 
piją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju ui Smogam tebea 
Knyga yra didelio f samsto, 265 puslapių, kainuoja M.

» IATTMINB3 NOVKLtS, M. Zcečenko kūryba, J. ValaičU 
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KAI LIGONIAI NUSPRENDŽIA 
TAUTU LIKIMUS

Visiškai sveikas nėra neivje- 
nas iš šio pasaulio galingųjų, ku
rie savo rankose laikė ar tebe
laiko ištisų, tautų likimus. Izrae
lio Menachemas Beginąs sun
kiai, serga širdies ir cukraligės li
gomis, Prancūzijos Fiansua Mit
terrands trukčiojo Lumbago 
nervas, o Maskvoje sėdėjo Leo
nidas Brežnevas, žmogus netgi 
laikęs pirštą ant atominio myg
tuko, bet kurio atmintis, po 
kraujo apytakos sutrikimo sme
genyse, labai šlubavo. Valdan
tieji ir jų ligos bei jų asmeniniai 
gydytojai — tai viena iš temų, 
kurios laikomos “Top Secret” • — 
“visiškai slaptai’’. Vakarų Vokie
tijos laikraštis “Lęubecker Nach- 
richten” neseniai rašė, kad kiek
viena žvalgyba turi savo gydy
tojus, kurių užduotis yra sekti 
kitų šalių svarbius politikus jų 
viešo pasirodymo metu. Agen
tai “įsigyja“ jų ligų istorijas ir 
gydymo metodus Amerikos ČIA 
(Centrinės žvalgybos Valdyba) 
dar anksčiau prieš pačius pran
cūzus'žinojo, kad valstybės pre
zidentas sirgo kaulo smegenų 
irimo liga ir, kad jam tebuvo li
kę tik keli mėinesiai gyventi. 
ČIA pavogė Pompidu šlapimo ir 
padarė jo analizę.

1945 metais, Jaltos ■ konferen
cijos metu, kada vyko pasaulio 
padalijimas po Antrojo pasauli
nio karo, Sov. Sąjungos dikta
torius, Josefas Stalinas taip pat 
nebuvo sveikas. Jis sirgo para-' 
noja. Nors Čerčilis-ir .buvo atlai
kęs vieną širdies priepuolį, bet 
vadovavimas karui buvo iščiul
pęs; jo -paskutinės1 jėgas;-’.Jis su
prato būsimų nutarimų svarbą, 
bet, deja, neturėjo tam pakanka
mai jėgos ir įtakos, kad patrauk
ti Amerikos prezidentą, Frank- simboliu jaunimui, ir ne vien

liną Ruzveltą Į savo pusę. “Pre
zidentas yra sunkiai sergąs žmo- j 
gus. Aš jam duodu tik keletą 
mėnesių gyventi. Jis tapo labai 
apatiškas ir vis gilyn klimpsta į 
Stalino pinkles”, taip rašė savo 
dienoraštyje Čerčilio asmeninis 
gydytojas, lordas Moranas. Rus- 
veltas, po vaikystėje patirto pa
ralyžiaus, 1943 metais sėdėjo pri 
rakintas” invalido vežimėlyje. 
Karui einant į pabaigą, jo svei

mojo trakto sutrikimai. Morellis 
švirkštė. Vienpusiškas, vegeta-

kusijų temomis jis skaitydavo is 
lapelių. Jei pokaičio metu 
kildavo nenumat-, t. - ku-
rioms nebuvo spec/.i.G pa >.:u' 
ta, tuoj įsitetpdavo.uk:d nio :<_!■ 
kalų, ministras, A. . Crom; k j. 
Žmonis Į tik'.s i . U.ą ant ; temi
nio myg-’dto. h—o *linG prn-

Kaip užk.’/*; tam, kad 
netinką tarnyb^ imc.iei ne
spręstų tautų ■.tikimo? ■ Anglų 
medikai jau šerk/- diskutuoja 
apie valdančiųjų :; t idiarau:, svei 
katos stovio patikrinime b. - i i- 
mą, kurių rezultatus reiktų vie-, 
šai paskelbti. “Dėl Dievo me:-

patekta kaip “krėslas apmasty- Į kiškas maistas “išpūsdavo pilvą“ 
mams , is tikrųjų buvo padaryta . <

7 1 — — 4-—.. 1,4-^ IVlOTPlliS

____ ________  Prieš depresi
jas buvo naudojamos “auksinės 
piliulės”. ' Fiureris buvo nuolat 
pripumpuotas Kofeinu ir Per- 
vitinū. Medikamentų sąrašas, 
kuriuos naudojo Hitleris, yra tie
siog . pasibaisėtinas. Vynuogių 
cukrus, raminamieji vaistai, vai
stai skrandžiui, širdies raume
nim stimuliuoti, nuo peršalimo, 
vitaminai ir t. t. Ir tai nebuvo 
kokie nors silpni vaistai, bet sti
praus veikimo preparatai, kurių 
dideliais kiekiais vartojimas tu
rėjo pakenkti visiems organams 
ir smegenims. Kada Morellis 
bandė suvaldyti jo iššauktas dva 
siąs, Hitleris šaukė: “čia įsaki
nėju aš ir niekas kitas. Kas ma
no sveikatai reikalinga, nusprę
siu aš pats”. Po Stalingrado mū
šio (1943 m.) senos nervų ligos 
vėl atsinaujino. Hitleris nega
lėjo kontroliuoti- savo’ judesių, 
dažnai kartodavo viena ir ta 
patį, šaukė , .’kad jis apsuptas 
ičtiotų. Morėll'is duodavo jam 
gryną deguonį, lyties hormonų 
ir pagaliau,;hęt’gį' kųkąiną, Hit
leris/gavęs nauj'uš vaistus neat-

■ šisakydavb ir senųjų.
Gal pasaulis dabar kitaip at

rodytų, ffjeii -Morellis būtų, pra
kalbėjęs? Gan painus -klausi
mas, nes Į diktatūriniuose reži
muose galioja ypatingi įstaty
mai. Visai neseniai, pasaulis pa
tyrė, kai žmogiški . griuvėsiai, 
dėl savo simbolinės reikšmės, 
buvo nepamainomi valstybės vai

pagal užsakymą, kad sumažintų no trakto sutrikimus.
i. iVniTo vit;. švirkštė toliau. Prienugaros skausmus. Kaip ir kiti 

valdantieji, Kenedis, irgi sureng
davo “sveikatos spektaklius” — 
norėdamas parodyti visuomenei, 
kad jis visiškai sveikas.

Charles d‘e Gaulle ^irgo cu
kralige. Nuo 1956 metų jis var-, 
šiai iš viso ka matė. Iki pat 1969 
m. balandžio 28 d., kada jis atšu 
statydino iš pareigų, niekas, iš-

lės — sako profesorius Horst
Bourmeris, “Hartmuimbundes”

katos būklė dramatiškai pablo- [ skyrus kelis patikėtinius, neži- 
gėfo: angina pectoris, arterijų 
sklerozė, chroniškas bronchitas, 
eilė širdies priepuolių. Jis var
giai galėjo sekti-pokalbio eigą. 
Jam buvo sunku apgalvoti ir pa
daryti atitinkamas išvadas. Lor
das Moranas rašė: “Po visų ma
no stebėjimų, aš labai abejoju 
ar jis tinkamas šiai užduočiai”. 
Tuo tarpu Stalinas sugebėjo 
“prastumti” savo pasiūlymus, 
kurių pasėkoje iškilo konfliktai, 
kurie turi įtakos ir šiandien di
džiųjų valstybių politikai. Nežiū
rint į tai, Rusvęltas laikomas di
deliu prezidentu. Taip pat Bis
markas ir < 
tarp istorijos didžiųjų žmonių.
Iš to galima spręsti, kad valdan
tieji, nors ir sunkiai sergą, gali 
išaugti iki istorinio masto. Ga
lima būtų pateikti nemažą sąra
šą šio pasaulio didžiųjų, kurie 
savo geležine valia, ar jų gy
dytojų geležine valia, nugali sa
vo negalavimus. Johnui F. Ke
nedžiui buvo padarytos trys stu
buro operacijos, kai jis, būda
mas 43 m. amžiaus, tapo JAV 
prezidentu. Jis nuolat kentėjo 
nugaros skausmus. Prie to dar 
prisidėjo prieinksčių defektas. 
Jis nešiojosi pusę vaistinės su 
savimi. Nežiūrint to, jis tapo

nojo apie tai. Po keleto širdies 
priepuolių ir vieno širdies smū
gio Eisėnhaueris kėlė tiesiog 
siaubą aplinkiniams — iš jo lū
pų buvo girdėti tik nesupranta
ma, vaikiška kalba. Bet senas 
antrojo pasaulinio karo vetera
nas sugebėjo išsikapalioti iš to 
negalavimo. ■'

Trys širdies smūgiai, per 
keturis metus . -v*

. . *• \
** * >

Menachem Beginąs yra 68 m. 
amžiaus ir serga eugralige. < Jo 
kraujo spaudimas yra irgi per 
.ukštas. Keturių metų bėgyje

prezidentas Bonoje. “Tai reikš
tų, kad' gydytojai galėtų nuvers
ti valdžią”. Nors iš kitos puses, 
tas patsBourmeris sako, kad 
"žmogus stovįs prie valstybės 
vairo, turėtų susitaikyti su min
timi, kad visuomenė domisi ir
turi teisę domėtis jo sveikata. 
Galų gale, nuo to gali priklau
syti visos šalies likimas”. Deja, 
pakol kas valdantiesiems galio
ja ypatingi įstatymai. Pavyz
džiui, norint gauti vairuotojo

(Nukelta į penktą puslapy

Čerpįįis užima vietą ■ jis patyrė 3 rimtus Širdies smū;. 
a ,v. , v-----.... < gius. Nei viena firma ar įmo

nė nepatikėtų jam netgi pras
čiausio darbo. Bet Izraelio rin
kėjams svarbiausia yra jo kovos 
dvasia, kurios barometras rodo 
“audrą”, kada iškyla pavojus jam 
ar jo šaliai. Tik istorikai, gal 
būt, sužinos, ar egzistavo koks 
tarpusavio ryšys tarp jo sau tai
komos geležinės discciplinos ii 
taip jo vedamos “kietos’” poli*' 
tinės linijos. Tai. buvo tik fan
tastinis filmas: žmogus iš “Rai
tųjų Rūmų” kuris mylėjo bom
bą. Atsitikimas -kuris- negali 
įvykti realybėje? Pavyzdžiui/ 
narkomanas Bismarkas ir toliau 
valdė kaip Reicho kancleris, čer-

SIUNTINIAI Į LIETUVA j
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ZW8 West 69th St, Chicago, IlL 60629 ♦ TeL 925-2787 •:

Dldelll pasirinkimas ffern* rūšies Įvairių prekių s
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Atdara Šiokiadieniais nne

K<jpjrtr3oH* rairaUMH

1981Į mėtį: rudenį, laikydama; 
sis Bonoje, Brežnevas kėlė išgąs
tį savo pašnekovams. ,-Įš vitališ
ko, šposus krečiančio, valstybės 
vadovo, kuris' dar jiaskutinio. vi-.’ 
zito metu Petersburge prie ReL

•nyaMrMiarevgr

Inž. LIUDAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

IKIS PRAEITIES ŪKANŲ 
ATEINA LIETUVA,Ml

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

Ir patarė mums toliau studijuoti.

Kaina E25. Kieti virieliaL Paltu
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Fotografas, rašo apie povatikaninę 
teologiją

Apie Vatikano II-ąjį Visuotinį Vyskupų Suvažiavimą 
Draugo kultūrinio priedo redaktoriai ryžosi atsiklausti 
kai kurių visuomenininkų, ar tikrai buvo pribrendęs rei 
kala sušaukti Visuotinį Bažnyčios vyskupų suvažiavimą? 
Kai kurių iš jų atsakymai buvo Drauge atspausdinti 
Nęsąkyčįąu, kad jų atsakymai būtų buvę švarūs, kadangi 
jie tuose atsakymuos# daugiau išliejo entuziąstinių jaus- 
mų^nega Suvažiavime nutarimų nuodugnių komentarų 
Reikia manyti, kad tokie diletantiški rašiniai perdaug 
riepraturtino.' skaitytojų zinp jimo.

Bet mus, Draugo Skaitytojus, o ypač tikinčiuosius 
katalikus, nustebino kunigo, vienuolio, jęzuitą Algimanto 
Kezio rašinys apie povatikąnines teologijos kryptis. Jo 
rašinys sukėlė. didęįį pasipiktinimą, kurį dar padidino, 
kai jis pateiktas Draugo Didžiojo šeštadienio laidoje. 
Pasigirdo net ir tokių balsų? kad minėtas vienuolis, Jė
zaus Draugijos narys, tėvų mąrijpnų Draugu mums, ti
kintiesiems katalikams, pateikė “velykinę dovaną”. Ma
tyt, ir jam pačiam buvo gėda po. tokiu rašiniu pasirašyti 
kunigu.'

Jis rašė: “Būk, po didžiojo Vatikanu ąyąlanšo nau
jieji kunigai pasijuto kaip išsigandę paukšteliai. Todėl 

-jų didelė dalis paliko kunigystę”. Atrodo, kad ir Algi
mantas Kezys po tokio avalanšo išsigandęs kaip paukš
telis, nors dar ir nemetė kunigystės, bet pasišventė foto
grafo amatui bei meno galerijos steigimui.

Tikrai, jo rašinys yra kaip tikro diletanto darbas. Tokį 
rašinį rašyti kun. teologui yra tikra gėda. Pirmiausia, 
jis aiškina, kodėl tokia didęlė dalis kunigų paliko kuni
gystę, nes, girdi, jie seminąrijos mokslo negalėjo sude
rinti su naujais vėjais. Ar tolls’ jų ąįskįnįmas gali įtikinti 
sąmoningą kataliką? Jei taip būtų? (ai tuo labiau ir 
pasauliečiai katalikai būtų mąsįnįąi palikę Bažnyčią. Gi, 
iš ankstyvesnių Drauge pasisakymų apie Vatikano Susi
rinkimą, priešingai — jų didelis pasitenkinimas paskelb
tomis naujovėmis (jei tai galima pavadinti naujovėmis).

Neatrodo, kad kataliku masės būtų tapusios išsigąndu7 
siais paukšteliais.

Čia noriu paminėti kelias prięžągtis, kuriąs kupigąs 
Algimantas Kezys iškelia dienos švieson, dėl kurių jau
nieji kunigui išsigando. Mat, jie manė, kad dogjųos 
anksčiau nesivystė, o dąbąr sužinojo, kad jos vystėsi per 
visą Bažnyčios gyvenimo laiką. Man rudos, kad tuo savo 
pareiškimu jis paliudijo savo grubią igncranciją. Juk 
kiekvienąs stųdijupjąs teologas žino, kad tik dogmų esmė 
amžių bėgyje nesikeitė, bet jų samprata amžių eigoje pla
tėjo ir platės.

Bet kas būdinga, kad kun. Algimantas Kezys, patik
damas atskirų teologų asmeniškas Intencijas, nutyli 
apie autentišką Bažnyčios mokslą, kuris privalus tikin
tiesiems. Paskirų teologų asmeninės sentencijos, kurios 
nėra suderintos su autentišku Bažnyčios mokslu, neatsto 
vauja Bažnyčios mokslo. Argi jis nežino, ką Bažnyčia 
pareiškė teologui Kuengui dėl skelbiamų neva teologinių 
sentencijų?

Kun. Algimantas Kezys savo rašinyje užsimeną ąnįc 
seksualinę sritį. Būk, praeityje šioje srityje būta didelio 
griežtumo. Išeitų, kad Vatikano Suvažiavime vyskupai tą 
griežtumą panaikino. Bet ar tai tiesą? Ir iš viso neaišku, 
ką jis supranta jo pacituota “parvitas materiaę”. Ne
jaugi, jo išmanymu, Bažnyčia sušvelnino Dievo įsakymą: 
Nepaleistuyauk! Ąrgi popiežių enciklikos skelbia kokias 
ners nuolaidas seksualinėje srityje?

Ęųn. Algimantas Kezys rašo netiesą, kad seniau 
skyrybos buvo absoliučiai uždraustos. Matyt, jis nesi
mokė kanonų teisės. Juk senoje kanonų teisėje buvo iš
sakytos priežastys, dėl kurių moterystė galėjo būti pa
skelbta negaliojanti. ‘

Jis rašo, kad penktadienio pasninko, sulaužymas buvo 
sunkioji nuodėmė. Tik jam gaila, kad jis'matė užrašus, 
kuriuos surašė būdamas seminarijoje, todėl negalįs paci
tuoti tokių nuodėmių sąrašo. Sunku suprasti, ar čia jo pa- 
ęeįkštąs sarkazmas dėl pasninko, ar jis rimtai rašo, bet 
vienu ar kitu atveju atrodo, kad jis net nepajėgus mora
lėje daiyti sprendimus. Argi jis nežino, kad pasninkas 
yrą Bažnyčios, o ne Dievo įsakymas? Argi jis nežino, 
kad Bažnyčia gali jį atšaukti ir pakeisti? Argi jis ne
žino, ką įsakymų vykdyme reiškia geroji valia, ar prie
šingai? Tik nuo to priklauso, kada pasninkas gali būti 
sunki nuodėmė, ar jos gali ir visai nebūti.

Kun. Algimantas Kezys rašo apie teologijos paskli- 
jusiaą kryptis^ Jąs paskaičius gauni įspūdį, kad tos kryp
tys lyg būtų buvę 'Vatikano Vyskupų Sųvąžayiipč Priim
tos ir; tikintiesiems palikta laisvė jas priimti; Tai klaidin
gas ir klaidinantis tikintiesiems katalikams jų prista
tymas.

Mes žinpme, kad visais amžiais buvo tokių teologų, 
kurie skelbė savo nuomones ir jas piršo tikintiesiems. 
Bet Bažnyčia vienas jų, kurios neprieštaravo jos skel
biamam autentiškam tikėjimo moksui, priėmė, kitas to- 

dę^avo, o dar kitas pasmerkė, Nejaugi kun. Algimantas, 
Kezys niekąd. nėra studijavęs dogmų istorijos ir nėra 

. susipažinęs su Bažnyčios istorija?
Kun. Algimantas Kezys savo rašte suminėjo tokiaą 

teologų skleidžiamas kryptis, kurios yra priešingos auten
tiškam Bažnyčios mokslui. Bet jis nepaminėjo, nė. vieno 
teologo, kuris savo svarstymus buvo suderinęs su oficia
liu, autentišku Bažnyčios mokslu, kurie ir Visuotiniame 
Vyskupų Suvažiavime buvo patvirtinti. Mąn rędos, kad 
kun. Algimantas Kezys savo rašiniu atliko, tikintiesiems 
tik meškos patarnavimą. Tiesa, sakoma, kad kun. Algi-

Lietuvcs nepriklausomybės la ką s 1M3/ tne.a.s Kėdr.iniuose pastatyta gimnaziją

gatvėse mašinų vairuotojus lau
kia naujas eksperimentas. Ge
gužį 16 d. policija, pradės nau
doti ne vietpjp paliktoms maši
noms specialius ratų varžtus.

— Britų Dujų korporacija at
rado naujus gamtinių dujų šal
inius Šiaurės jūroje.

— Jugoslavijoje 25 proc. pa
keltas kainos anglims ir elekt
rą!, 22 proc. sviestui, 18 proc. 
mėsai ir žuvinis. Prabanginiams 
dalykams pakėlimo procentas 
dar didesnis.

— Vakarų Europos ir JAV7 
piekybimnkai, grįžę iš Maskvos, 
teigia, jog Sovietų Sąjunga pra
deda stigti tvirtos valiutos. Jų 
importeriai delsia užsakymus ir 
užtęsia sąskaitų apmokėjimus.

— Sovietai po Antrąją Pasau
linio karo okupuotose japonų 
Kurilų salose laiko apie 10,006 
kariuonienė?. Vięnoje tos grupės 
salų, Ętoforu, yra Mig-21 nąi- 
kintųyų bazė.

dpgiiųt svarą, priedo 10 svarų 
baudą.

— Kaip geriau tvarkyti kraš
to ekonomiją, Sovietų Sąjunga 
ims pavyzdį iš savo satelitų. Jau 

' sudaryta speciali. komisija, va- 
  . dovaujamą “Gosplano” pirmi- 

—~ ninko Baibakovo, kuri tirs Rytu
mantas Kezys yra, kaip mėgėjas, geras fotografas, bet į yokietijos, Bulgarijos ir y.eng- 
ar nebūtų naudingiau, jei jis būtų dar geresnis teologas? ?1 
Manau, kad jis tada, kaip kunigas, daug daugiau pa- ] 
tarnautų tikinčiųjų katalikų sielų išganymui, negu skleis-.

— Nesilaikančius parkinimo 
taisyklių '"centrinėse Londono

rijos “naujo ekonominio mecha
nizmo” laimėjiniuš.

V į 1 - -
(Jamas 5 asriieniškas Teologų nuomones, be jokių paaiški-

: • .. .. ■ - r-
— Bra^ilįjįps prezidentą kabi-

nimų; nutylėdamas tikrąjį Bažnyčios autentišką tikėjimo-^ klausymo
mokslą. • ’ 'įtaisąs.' ' , ; •<. .•

Tikrai, jo rašinys būtų daug daugiau prasmingesnis, 
jei jis Draugo skaitytojams būtų paaiškinęs, kad Visuo
tinis Vyskupų, Vatikane, suvažiavimas neaiškino, jog Šv. 
Rašte yrą mitų ir kad kunigystės Sakramento nepanai- 
kijio. Suvažiavimas neąiąkino, kad kųmgystę ne Kristus 
įsteigė, o bendruomenės užnugaris. Suvažiavimas nepą-

— Kinų delegącija trųp .sa
vaitėms nuvy’ko.į D. Britaniją 
pasižiūrėti aplinkos svajos įren
gimų. ’ - 7 J' ----

įsteigė, o bendruomenės užnugaris. Suvažiavimas nepa- — Europos Ęepdruomenės 
'keitė pažiūros į krikščionybės Steigėją Jėzų Kristų. Su- Komisija pritąrė pasiūlymui pa

didinti- kęleiyiains be ųiuitet įsi- 
; vežti daugiau prekių. Tas pariū- 
įymąą greičiausiai b.us priimtas 
šį rucĮgųj, o, įsigalios pub kilų 
metų sausio mėnesy.

važįavįmas neiškėlė abejonęs apie Kristaus ir mūsų kūno 
prisikėlimą. Ir. kodėl - kun. Al. Kezys rado reikalą su
minėti tokias teologų skleidžiamas kryptis, visai nepami
nėdamas nė vieno, kuris galvoją kitaip, negu, anie? Rei
kia manyti, gal dėl to toks jo vięnašališkumąs, kad jis 
teologijoje stovįs ant silpnų pagrindų. Tadą, suprantamą, 
“similis simili gaudet”.

Taip pat nesuprantama, kodėl Drauge buvo spausdi
namas toks kontroversinis, tikinčiuosius klaidinantis ra
šinys, ir tai be jokio redakcijos prierašo, kad toks rašinys 
neatstqvauja tėvų marijonų nuomonės, kurie laikosi ir 
išpažįsta Visuotinio Vyskupų Vatikane Suvažiavimo pa
darytus nutarimus. Juk toks diletantiškas kun. Algimanto 
Kezio rašinys sąmoningam katalikui suteikė ne velykinio ’ [ogįn-o bendradarbiavimo sutar-
džiąųgsmOį o tik gilaus nusivylimo.

A. Svilonis

— Rąkėius degtinės kainą, 
Lenkijoje patrigubėjo butelių 
sudužimas transporto metu. Ac
tas parduodamas tokiuose pat 
buteliuose, bet jie dūžta daug 
rečiau.

— Graikija ir Sov. Sąjunga 
pasirašė 10 metų ekonominio, 
prekybinio, mokslinio ir techno-

tį. Tai kelia nepasitenkinimą 
Europos Bendruomenėje.

HEmukaS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsįųys)

— O kas dėĮ trijų, — susukų Zbyšką. Tai 
aš dar kalėjime būdamas pąsižąd^jaų, kąd Da
nutei nebūsiu šykštus. Kiek pirštų ant rankų, 
o ne tris! _

Macka patraukė pečiais...
— Stebėkitės, jei norite, ir netikėkite, — tarė 

Zbyška, — o aš iš Malburgo pas Jurandą iš Spy- 
chovo vyksiu. Kaip gi jam nenusilenktr, jei jis 
Danutės tėvas? Ir su juo užpuldinėsime Chelmo 
vokiečius. Jūs patys sakėte, kąd jis yra didžiau
sias vilkolakis prieš vokiečius visoje HJ^ųi'ijpję.

— O jei tau Danutės neatiduos?
— Pabandytų neduoti! Jis savo keršto ieško, 

aš — savo. Ką jis geresnį suras? Paganau, jei ku
nigaikštienė leido sužadėtuvęs, tai ir jis nesi
priešins.

— Aš tik samprotauju, — tarė Maęką? — kad 
tu visus vyrus iš Bogdanieco pasiimsi, kad galė
tum pasirodyti, kaip riteriui dera, o žemė pasiliks 
be ram<ų. Kol gyvas būsiu, neduosiu, o po mano 
mirties, jau matau, kad pasiimsi.

— Viešpats Dievas suteiks apsaugą, oi be to, 
’r mū.vų giminaitis Janka iš Tulčos, manau, nebus 
į>er šykštus.

Tuo pat me u atsivėrė durys ir tarytum pa- 
l' irtimniut kati Dic’-ąs suteiks Zbyškai apsaugą. 

įėjo į Yįju dų juodi, stiprūs, ilgais geltonais ap- 
ąįąu^tąis? lyg žydai, raudonomis liemenėmis ir 
nęįspąsąkyiąi plačiomis kelnėmis vyrai. Sustoję 
duryse, dėjo pirštus prie kaktos, lūpų ir širdies, 
ir lankstėsi net iki žemės.
>- » ' '-f

— Kas čia tokie persivertėliai? — paklau
sė Mącką.

— Jūsų bęlaisviai, — laužyta lenkų kalba at
sakė atvykėliai.

— Kaip? Iš kur? Kas jus čia atsiuntė?
— Mus atsiuntė ponas Zaviša kaip dovaną 

jaunajam riteriui, kad būtume jo belaisviai.
— Dėl Dievo! Dviem žmonėmis jau daugiau! 

— džiaugdamasis sušuko Macka. — O iš kurio 
d^rąšto?

— Mes esame turkai.
— Turką] ? — pakartojo Zbyšjcą. — Turėsiu 

dų turkus pąąįųntinius. Matėte kacįą turkus?
Ir prišokęs prie jų pradėjo juos sukinėti ir 

apžiūrinėti kaip ypatingus užjūrių padarus.
O Mącką tarė:
— Matyti nemačiau, bet girdėjau, kad ponas 

iš Garbovos savo tarnyboje turi turkų, kuriuos 
paėmė į nelaisvę prie Dunojaus, tarnaudamas 
Romos imperatoriui Zigmantui. Tai, šunbroliai. 
pagonys?

— Ponas įsakė apsikrikštyti, — pasakę vie
nas belaisvių.

— Ar išsipirkti neturėjote už ką?
— Mes iš tolo, iš Azijos pakraščių.

Zbyška, kuris visada mielai klausėsi įvairių 
pasakojimų apie karo įvykius, o ypač, kai šitai 
lietė pagarsėjusio Zavišos iš Garbovos nuotykius, 
pradėjo juos klausinėti, kokiu būdu jie pateko į 
nelaisvę. Bet belaisvių pasakojime nieko nuosta
baus nebuvo: prieš trejus metus Zaviša užpuolė 
keletą dešimčių turkų tarpukalnėje ir dąįį jų pa
guldė, o kitus paėiųė į nelaisvę. Iš paimtųjų į 
nelaisvę jis daugelį jų dovanomis išdalijo. Zbyš- 
kos ir Mackos širdis užtvino džiaugsmu dėl to
kios didelės dovanos, ypač, kad tuo metu buvo 
sunku žmonių gauti, ir todėl jų gavimas, sudarė 
jiems tikrą turtą.

Valandėlei praėjus, pasirodė ir pats Ząviša, 
kartu su Povąlą ir Pašilą i§ Vyskupėlių. Visi jią 
buvo steąg|ąi išgelbėti Zbyšką ir dąbąr įaugėsi, 
kad tai jiems pavyko, irKiekvienas jų atsisvei
kindamas teikė dovanų. Tačevo valdovą^ dovano
jo arkliui gūnią, plačią, turtingą, krūĮįpės vię- 

< toj apsiuvinėtą auksiniais kutais; Pašką — veng
rinį kardą, kelių grivinų vertės. Vėliau užėjo 
Lisas iŠ Targoviskos, Farurėjus ir Kroųas iš Ož- 
kagalvių su Martynu iš Vrocimovicų, o ant galo 
ir Zindramas iš Mąškovicų — kiekvienąs jų pil
nomis rankomis. , t

Zbyška sveikinosi su jais pertekusia širdimi, 
dvigubai laimingas — ir dėt dovanų, ir dėl žy
miausių krašto riterių jam rodomo draugiškumo. 
Jie gi klausinėjo Zbyšką apie jo išvykimą ir apie 
Mackos sveikatą, patardami, kaip prityrę, nors 

ir jauni žmonės, vartoti įvairius tepalus ir kitus, 
žaizdas stebuklingai gydančius vaistus.

Bet Macka jiems tik apie Zbyšką tekalbėjo, 
o pats rengėsi į ana pasaulį. Sunku gyventi su 
geležies atplaiša krūtinėje. Taip pat skundėsi, 
kad nuolat kraujais spiaudąs ir valgyti negalįs. 
Ketvirtis išlukštentų riešutų, du ritiniai dešros 

Lir dubenis kiaušinienės — tai ir visas jo dienos 
[maistas. Tėvas Cibekas keliskart nuleido jam 
kraują, manydamas tokiu būdu pašalinti iš po 
širdies karštį ir grąžinti apetitą, bet ir tas ne
gelbėjo.

Bet jis taip džiaugėsi brolvaikiui suteiktomis 
[dpyąn.o.npą, kad tųojąu sveikesnis jautėsi, ir, kai 

ĄflOjųs įšąkė, tąjį žyn^pą svečiams 
pąvąišipti, ątgafeenti statinaitę- vyno, prisėdo ir 
pats prie taurės. Pradėjo kalbėti apie Zbyškos 
išgelbėjimą ir apie jo sužadėtuves su Danute. Ri
teriai nęt ir mindos neturėjo, kąd Jų randąs iš 
Spychovo priešinsis kunigaikštienės valiai, ypač, 
jei Zbyškai Danutės motinos atminimui ir dėl jo 
pažadų pavyks laimėti povo punksnų kupkštęs.

— O dėl Lichtenšteino, — tarė Zaviša. —- tai 
nežinau, ar norės su tavim kautis, nes yra vienuo
liu o, be. tp, daf ir pėdino vyresnysis, žmonės 
iš jo apylinkės kalbėjo’ kad ilgainiui, jei tik su
lauktų, galėtų ir Ordino magistru tapti.

1 — Naujienos. Chcigo — Wednesday, April 13, 1983



VAKARŲ VĖJAI
112 modernias poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Wetcb«ster Community kiiniko* 
Medicinos direktorių*

1?3$ S. Menheim Rd, Weetchecter, 111.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomi* 

ir juu antrą šeštadienį 8—3 vai 

Tel: 562-2727 arba 562-2728

TFI 233-8553 
Service 855-450*. P*®» 0*058

DR. A. B. GLEVECKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

8PECIALYBR: AKIŲ LIGOS 

■W07 W«t 103rd Strwt 
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DR. FRANK PLECKAS
OPTQMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI 
Mil W. 71rt SL TeL 737-5149 

Tikrina efris- Pritaiko akanim 

ir ‘contact lense*”,

/r. LEONAS SFJRUTĮ8 žinom’
INKSTŲ, PŪSL1S IR 

‘ PROSTATOS CHIRURGU* 

2*5* WEST *3rd STREET 
/alandoa; antrad. 1—* popiet, 

MtvutM. S—7 rak rak. 
Ofia® teieteuM; 778-2888, 

taridoacijec 448-5548
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UK. C. K. BOBELIS 
Prostatos, inkstų ir ilapmoc 

takų chirurgų*.
aU25 CENTRAL AVĖ. 

St. Petersburg, Fla. 337 Ii 
let (8132 321-4208

KRAUSTYMAI

MOVING
-aidimai — Pilna apdraudė 

ŽEMA KAINA
Priimam Master Charts 

ir VISA tartekWr
& SERINAS. TeL 925-80*3

MOVING 
Apdraustas pcrkraustymai 

ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Fel. 374-1882 arta 37*499*

SOPHIE BARČUS
<ADU0 IEIMOS VALANDOS

Šeštadieniai* ir tekmiIiOTiažT 
DH0 &30 iki 9:38 vaL ryta 
Stotie* WOPA . 1498 AM 

transliuojame* H musę studija* 
Marquette Parka.

Ycdė|a — Aldone Devkm
Tolef4 778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVE 
CHICAGO, IL *0829

‘Lietuvos Aidai'
KAZE ^RAZDŽIONYT* 

Profratnet vedėja

Kaaruen nu<r pirmadienio iki peni 
tadieruo 8:30 raL vakaro-

Vl*oa laido* ii WCEV rtotiaa, 
bang* 1480 AM.

St Petersburg. Flu, 12:30 vaL PP- 
v i ls sloue*. 1110 AM banfa

4 71st Stree!

STCatgn, Illinois 60629 
telet 778-5374

Pavergtoj Lietuvoj
Aptarnavimo kultūra

V. Armužas rašo Valstiečių 
Laikraštyje (11.22):

Darbo laikas Raseinių univer
salinėje parduotuvėje artėjo 
prie pabaigos, tačiau pirkėjų ne
mažėjo. Vieni rinkosi prekes, 
kiti laukė eilutėse prie kasų.. 
Parfumerijos skyriuje įsidėmė
jau senioką, kuris niekaip ne
galėjo išsirinkti muilo. Paima 
vieną gabaliuką, pavarto, pa
uosto ir padeda. Po to ima 
antrą, kitos rūšies, spalvos.

— Jūs,' tėvuk, va, į tas uni
formuotas mergužėles kreipki
tės, ir jos jums padės išsirinkti: 
patars, paaiškins, kuris geresnis, 
pasiūliau senukui.

Merginos, nors tarp savęs ir 
gyvai šnekėjosi, bet, pasirodo, 
girdėjo ir iškart atkirto:

Mes pratkikantės, nieko ne-

— Tai kokiu tikslu jus čia at
siuntė? — klausiu.

— Saugoti, kad niekas ne
vogtų. ..

— Na,' jeigu taip, tai kas gali, 
pavyzdižiu, šiam senukui pa
tarti?

■ — Į kasininkę kreipkitės.
Palaukęs, kol eilutė šiek tiek 

sumažės, kreipiausi į kasininkę. 
Jauna mergina pažvelgė nepa
tikliai ir lyg su nuostaba atsa
kiusi, “kad čia parduotuvė, o ne 
konsultacijos namai”, toliau ra
miausiai džiržgino kasos apara
tą, skaičiavo pinigus.

** * *

LIETUVIŲ KNYGOS AUSTRA
LIJOS BIBLIOTEKOJE

Geelongo viešoji biblioteka 
yra vienintelė Australijoje, tu
rinti lietuviškų knygų rinkini. 
Bibliotekoje yra svetimų kalbų 
skyrius su 10,000 tomų knygų. 
Tarp tų knygų yra lieutviškas 
skyrius, kuriame yra apie 400 
knygų. Pastaruoju laiku tas sky
rius Įsigijo kelias naujas knygas.

(Iš Europos Lietuvio)

For constipation relief tomorrow 
reach forEX-LAXtonight

Ex-Lax helps restore your system’s own natural 
rhythm overnight. Gently. Dependably. Try it tonight. 
You’ll like the relief in the morning.
Chocolated or pills, Ex-Lax 
“The Overnight Wonder!’

The 'Great Room’ latest Trend in Interiors '

Read label and follow 
directions.
C Ex-Lax. Inc.. 1982

SOME CHICAGO MOTOR CLUB Tlf’S ON

BWESSMiyDIWW&

you'll Run into trou^cz if 
THFRE^S A SU0OEN STOT WH*L® 
XMZRE FOLLCAVt M# TOO

i j> > i ■ ■ ■ ■ ■ i ii ■ . i ■ - ! — ■—ege

DON’T CUT IN BETWEEN CARS Y 
THAT ARE ALLOWING j
following Distances.^ t

Menininko J. Juodžio kūrinys “Moteris ant raudono žvėries”

KAI LIGONIAI NUSPRENDŽIA 
TAUTŲ LIKIMUS

(Atkelta iš 3-čio puslapio)
teises, egzaminuoterams parei
kalavus, reikia pateikti sveika
tos pažymėjimą. Lėktuvu pilo
tų sveikata yra irgi nuolat tikri
nama. Ir tik iš vyrų prie vals
tybės vairo, tikimasi, kad, rei
kalui esant, jie patys atsistaty
dins. Mat, dar ir šiandien virš 
jų galvų tebešvyti aureolė, nors 
ir ne taip ryškiai kaip kad anks
čiau monarchams Dievo duotoji. 
Gydytojų prezidentas Beurme- 
ris mato tik vieną išeitį: “Tie 
patys partijos nariai, kurie jam 
patikėjo aukščiausią1 postą, esant 
reikalui, turėtų jį nuo jo ir pa
šalinti”. Bet kaip tai praktiškai 
įgyvendinti, kai dažniausiai jie 
patys apie tai nieko nežino? Ir 
netgi tada, kai net nespecialis- 
tai tai aiškiai mato, iškyla klau
simas, ar partijos bendradarbiai 
iš to padarys atitinkamas išva
das. Nes jie žino taisyklę: val
dovas retai kada krenta pats vie
nas. V- M.

(E. L.)

— Žymiausias turkų islamo 
politikas N. Erbakan, apkaltin
tas bandymu krašte įvestį isla
mo santvarką, nubaustas 4 me
tais kalėjimo. Anksčiau jis du 
kartus yra buvęs Turkijos min. 
pirmininko pavaduotoju.

• Širdis, kuri pamilo grožį, 
niekad nepasens.

LENKIJA LAUKIA 
NERAMUMŲ

Elzbietą II aplankys Keniją ir 
Indiją.

Funeral Home and Cremation Service I 
f 

I Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St. |
| FD. LE. Chicago, IL 60608 I

(312) 226-1344 24 Hour Service
M iI . . . . |

EUDEIKI

----------------- 4
— Louisianoj jau pradeda at

slūgti pakilusios upės. 52,000 
žmonių liko be pastogės. Nuos
toliai siekia $625 milijonus.

Vidaus reikalų ministras gen. 
Czeslaw Kiszczak, kalbėdamas 
Lenkijos seime, pasakė, kad ge
gužės pradžioje Lenkijoje gali 
kilti neramumai. Jis pasakė, kad 
opozicijos sąjūdis yra gerokai 
susilpnintas, bet Vakarai nuolat 
remia Solidarumą, bandydami 
sudaryti Lenkijoje nepastovią 
padėtį.

Vakarai prieš popiežiaus vi
zitą birželio mėnesį siekia suar
dyti santykius tarp katalikų 
Bažnyčios ir Valstybės. Buvę 
daug provokacijų, kurių tikslas 
‘sukliudyti popiežiaus apsilan
kymui Lenkijoje”. Jis pasakė, 
kad Lenkijos valdžia stengsis 
užkirsti kelią toms paslan- i 
goms.

Lenkijos valdžia išsiuntė po
piežiui oficialų kvietimą aplan
kyti Lenkiją.

Lenkijos pogrindžio tikslai, 
kaip sakė gen. Kiszczak, prikal
bėti darbininkus,ikad jie boiko
tuotų oficialias’profesines są
jungas, sabotuotų krašto ūkį 
(lėtai dirbant ir gaminant blo
gas prekes), savo informacijos 
šaltinių plėtimą, khd pasiruošus 
generaliniam streikui. Tas esą 
planuojama gegužės pirmosiom- 
dienoms.

GAIDAS - DAIMID
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE 
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

— Colorado teismas nutarė 
ištirti J. W. Sanderson veiklą, 
kai jis buvo ponios Anne Bur
ford patarėjas.

— 23 metų amžiaus Anne 
Winter yra pirmoji moteris D. 
Britanijoje, gavusi lokomotyvo 
mašinisto teisę.

— Japonai svarsto Sovietų pa
siūlymą bendradarbiauti žuvi
ninkystės pramonėje:MEET THE CHALLENGE!

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARQUETTE FUNERAL HOME ■
2533 W. 71st Street

Ž 1410 So. 50th Ave., Cicero
“ Telef. 476-2345
I . _ I
f TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS i

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI i

— Lapkričio mėnesį karaliene

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE.

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:
■ • I

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI
I

į Aikštes automobiliams pastatytiSylvia K. Lowt, a member of the National Home Fashion* 
is Floor Fashion Specialist, GAF Corporation.

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213

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

Walls between rooms in 
the home began to disappear 
in the early 1950’s when the 
so-called "open floor plan” 
in interiors enjoyed great 
popularity. An" acceleration 
of home building was caused 
by returning veterans of World 
W ar IL

The desire for something 
different from the two-'rtory 
homes many servicemen had 
left when they went off to 
war turned the new “ranch
style” houses into a trend. 
Climbing si airs became passe 
as all-one level living was 
embraced by new families 
coping with thepost-M az baby 
boom.

Now as we enter the 
energy-con clous 1930’s, the 
open floor plan reappear, 
looking fresh and new. How- 
ever, this tii.ie it bears a 
different name. It is calied 
“the great room” whicn in- 
corporate® living^ dining and

food preparation activities in* 
to one huge space.

The spacious “great room” 
shown here features an ecleo 
tic group of contemporary 
furnishings. The open-plan 
concept is further enhanced 
by joining the kitchen visually 
with the living and dining 
areas through the use of the 
same elegant Grick-paitem 
floor covering. It U GAF** 
handsome sheet vinyl In the 
“Newburgh Brick” pattern Im 
White.

This GAFSTAR Softred 
floor has an easy-care no-wax 
surface. The deeply textured 
pattern has the look of 
xęal brick, yet retains its 
natural shine with little maim 
tenance. The ęu^:-Cor foam 
interlayer provides comfort, 
warmth and noise reduction. 
Available in 9’ and 12' widths 
at your nearest home improve
ment center or building supply 
dealer.

VASAITIS-BUTKUS

Li\IDOTUVIŲ DIREKTORLAI
iI

1446 South 50th Avenue ' I
g

Cicero, Illinois
Telefonas — 652-1003 i

t s
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tės Dainytes) lydimi scenoje pa
sirodė balau’ ir ‘kai, mokinukai 
‘•apdainuoją” Velykų džiaugs
mus.
Tad š ai kaip auklėjamas ir klai- 

Reiškia, jau
Jaunimo Centras pamažu at-, 
stovauja komjaunimo centrą.1 
Už tai Okupantas bus labai dė 
kingas.

M ntys paimtos iš Draugo IV.Sj 
d. Jų ’ 
tęstinumas 
pročių 
karta*, 
ruošti 
stip; u>

Tradicijas laužo, o giriasi, kad kuria
Kurtą kun. J. Vaišny." S. J. 

Brighton Parke per rekolekci
jas pamokslo metu priminė, kaip 
vienas keleivis labai skubėjo ir 
pribėgęs prie taksi liepė ‘jamj
greitai važiuoti, nes jis labai dinamas jaunimas, 
skuba. Na, jis ir pasileido krei.l 
tai važiuoti, net ir per raudonas 
šviesas.

Tuomet jo keleivis paklaust?:
— Ar tu žinai, kur važioji?
— Ne, nežintau, nes tu man ne

pasakei adreso, kur važiuoti, — 
atsakė šoferis. Pasirodė, kad jie 
važiavo priešinga kryptimi...

Taigi, velykinių pusryč:ų ruo
šėjos, jų laimintojai, jų dalyviai, 
kaip sekant lietuviškąjį velykini 
paprotį susimaišė datose, ir visi j 
beskubėdami nepastebėjo, kad1 
skuba priešinga kryptimi, tiesiai 
į Šv. Kazimiero kapines.

Žuvis pradeda gesti nuo gal
vos. Taigi ir Jaunimo Centro 
vadovybė pradėjo gęsti nuo va
dų. Man, kaip eiliniam piliečiui, 
nesuprantama, todėl prašau kun. 
J. Vaišntį ir Centro vadovybę 
išaiškinti, nuo kada Lietuvoje 
buvo pradėti ruošti velykiniai 
pusryčiai Verbų sekmadienį?

Nuotraukoje su palmėmis, ma
nau, kad būtų geriau stovėti 
prie altoriaus, o nesišaipyti iš 
Kristaus kančios surengtame ba
liuje. Čia jau tikrai reikėjo, kad 
Kristus būtų atėjęs su rimbu ir 
išvartęs visus stalus. O gal, at
leisk jiems Viešpatie, nes neži
no ką daro.
. Arba, gal reikėtų šv. Jono drą
sos pasakyti karaliui: Tau neva
lia gyventi su brolio žmona.
:■ O gal tais drąsuoliais turėtų 
pasidaryti, kaip paprastai, R.LB 
ir surengti demonstracijas, ir 
jiems pasakyti: “Ponai bajorai;, 
prie tvarkos! Jei dar esate ka-I Petras Vilkelis. Leonas'Vasilia- 
talikai,- tai nesišaipykite iš Kris- vas, Elas Baranauskas, Anna 
taus kančios Verbų sekmadienį,- Gonduk, Antanas Tolius, Petro
nes šiandieną Kristūs, kaip Ka-| nėlė' Zigmantas, Anasiazijia 
ralius, įjojo į Jeruzalę, o minios į Dumčienė, Mrs. Tamošaitis, Ju- 
Žmonių garbingai sutiko ir ant zė 
kelio klojo palmių šakas”.

O vistik 370 juokdarių, kurie 
nepripažįsta Verbų sekmadienio, 
susirinko.
•į. Pusryčių programos organi
zatorės Aeginos Kučienės iš
kviesti, ilgiausio zuikio (Jūra-

tė Budrienė? “Tautiškas ■
— lietuviškųjų pa-Į 

perdavimas iš kartų Į 
šie Jaunimo Centro su- j 

velykiniai pusryčiai yri 
šio tęstinumo liudijimas’’."

Antanas Marma

Vicepirmininkė
Vilkelis at’darė susirinki-

Suvalkiečių draugija
Chicagos Lietuvių Suvalkiečių 

draugijos melinis narių susirin
kimas įv>’;o vasario 25 dieną 
Vyčių salėje.
Helen
mą, nes pirmininkas Leonas Va
rliavus buvo susirgęs. Ji pa
sveikino visus susirinkusius na
rius ir pranešė liūdną žinių, kad 
mirė draugijos narė Julija Ka
valiauskas. Mirusioji buvo pa
gerbta vienos minutės susikau
pimu, o šeiniai buvo pareikšta 
gili užuojauta.

Nutarimų raštininkė Eugrni- 
ja Strungys perskaitė praeito su
sirinkimo protokolą. Protokolas 
buvo vienbalsiai priimtas.

Visos valdybos vardu, susirin
kusieji nariai buvo pasveikinti 
su Naujais 1983 metais ir palin
kėta, kad šie metai būtų lai
mingi.

Buvo pranešta-, kad susirgo

Vyčius, Adolfas Ramonis. 
Jiems visiems palinkėla greit 
susveikti.

Revizijos .komisija — Julia 
Ramanauskas, Mary Radžiukė- 
nas ir Antanas Abraitis pranešė, 
jog patikrinus draugijos knygas, 
buvo rasta, kad knygos veda-

Aleksas Ambrose

uos tvarkingai ir Draugija yra 
«erame stovyje.

Kasmet gruodžio mėnesį yra 
renkama valdyba. Vertinant 
praeitos valdybos darbus, šiems 
metams perrinkta ta pati valdy
ba, kurią dabar sudaro: L. Vasi- 
liavas — piru., II. Vilkelis 
vicep’rm., I 
rašt., B. 7.e 
?. Vilkelis 
Sti tingys 
.-all’s — ma

Slrungys nut. 
igul.'s fin. rast., 
— kasininkas, E. 
koresp., Vytas Ab- ;

Suvalkieuių Draugija ruošia i 
pavasariniam piknikui, kuris 
ivvks gegužės 1 diena Vyčiu sa- 
iėje ir sodelyje.

Sekantis Draugijos susirinki
mas įvyks balandžio mėn. 22 d.

Eugenija Strungys, koresp.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS

1S83 m. balandžio 1(1 d. S vai. 
šv. M. Marijos Gimimo parapi
jos bažnyčioje Marquette Parke 
Šv. Vardo draugijos nartai, neši 
ai valstybine ir tautine 
n is, atėjo j bažnyčia 

4oms.

šv. Mišias atnašavo
Gelažius ir pasakė pamokslą
M’šių auką nešė pirm. \V. Kai i

vėliavo 
panic’

UAL ESTATE FOE SALE
ttcvud. 2a«U — Pardavime! 
1SAL ESTATE FOR SALI

BUTŲ NUOMAVIMAS
• NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS

• NOTARIATAS • VERTIMAL

KAM MOKĖTI NUOMĄ?

GERIAU SKOLĄ. .
5 ir 4 medinis Brighton Parke, arti 
mokyklų. Mažas Įmokėsimas. Savinin-

3331PASKOLOS PERKANT NAMUS. DAROMOS ILGIEMS PERMINAMŲ 
IR URMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS I:

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento,

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

Anksčiau gubernatoriai būdavo ko pasįoia- 
skiriami, bet gcn. D. MacArthur 
Įsakė juos rinkti.

a

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

kaip sudaromi
TESTAMENTAI

7a- 
pa-

ir J. Soncr.
Po šv. Mišių, klebonas A. 

karauskas abiem kalbomis 
kartojo priesaikos tekstą.
. Po pamaldų visi rinkomės į 

j parapijos salę. Susirinkimą pra- 
I dėjo pirm. W. Kalvaitis ir pa-

fuo reikalu jums gali daug, kvietė kleb. A. Zakarauską su- 
ladėti teisininko Prano ŠULO, kalbėti maldą. Klebonas, sukal- 
oaruoštą, — teisėjo Alphonse' bėjęs maldą, dėkojo nariams, 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’1 Į kurie Didįjį Ketvirtadienį prie 
išleista knyga au tegališkomis j karsto pakaitomis budėjo ado- 
ormoniis

Knyga su formomis gauna. Besivaišinant kavute, kalbėjo 
•na Naujienų administracijoje aldermanas Fr. Brady apie.rin-

— Graikijos vyriausybė išaiš
kino, kad kariuomenėje veikia 
kairių ekstremistų grupė Imsis 
priemonių jų galiai išaiškinti.

MŪRINIS—2 po 5 kambarius. Centri
nis šildymas, atskiras kiekvienam 
outui. 2 auto gar. Aliumininiai lan
gai. švarus. $62,000. 72-tra ir Wash
tenaw.

ŠIMAITIS REALTY

%

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI 

Turiu Chicagos miesto 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Ava. 
Tai. 927-3559

acijos metu.

' kimus ir oponentų skelbiamas’

— Juodžiai nori laimėti Chi- 
cagoje, kad juodaodis galėtų 
būti kandidatas viceprezidento 
pareigoms, -— sako žurnalistas 
Tom Wicker.

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel.: 436-7878

DĖMESIO
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomefcilla 

Liability apdraudimas pamlnla* 
kams. Kreiptis:

4M5 So. ASHLAND AVE.- 
TeL 523-8775

‘'LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymų knyga 

“Liucija7’ jau atspausdinta.

Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
Ž2 ilgesni ir trumpesni apsa

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

Ave. Chicago, IL 60629.

j klaidingas žinias. Po jo kalbėjo Chicagoje, tai Walter Mondalė i 
J. Bacevičius ir priminė, kad bū-

• kini aktyvūs, dalyvaukime rin
kimuose ir balsuokime už Bar-

Į nard Epton ir Frank Brady.
Pusryčius iš savo kasos apmo

kėjo šv. Vardo draugijos valdy-
| ba. Ateinančiame susirinkime
i minėsime Motinos Dieną ir J.
Evans parengs pusryčius, ku
riuose kvietė dalyvauti narius 
su žmonomis.

ESTATE SALE. 3 bedroom in
come bungalow, near'transport 
} tation, churches, school, hospi-

— Jeigu juodaodžiai nelaimės j tais After 7 P.M. call
LU 5-9359

gali pralaimėti rinkimus atei-i 
nančiais metais, — sako New | 
York Times.

— Virginijos gubernatorius 
Robb paskyrė 32 metų juodaodi 
teisininką j Aukščiausiąjį vals
tijos teismą.

GENERAL HELP WANTED 
(Bendroji pagalba reikalinga)

Dengiame ir taisome visų rij^/ 
šių stogus. Už darbą garan
tuojame ir esame apdrausti.

ARVYDAS KIELA 
6557 S. talmcm Avenue 

Chicago, IL 60629 

434-9655 ar 737-171 T.

CHIGAGOŠ LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išfepausdino geriausią 

Chicagos lietuvių istoriją 
(1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠ0S

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1) 
Siqsti čeki:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

—7 Tokijo gubernatorius Su-
I micį Suzuki laimėjo rinkimus

t

ii

f

DO YOU HAVE FRIENDS OR RELA
TIVES WISHING TO IMMIGRATE TO 
USA OR CANADA? OUR EXCLU
SIVE FOREIGN EMPLOYMENT 
BOOKLET EXPLAINS THE NECES
SARY STEPS TO UNDERTAKE IN 
ORDER TO APPLY. ALSO LISTS 
THE COMPANIES HIRING FOR 
OVERSEAS COUNTRIES SUCH AS 
KUWAIT, VENEZUELA, SAUDI 

THE MID-EAST, CTC.

ĖRŠ NEEDED ARE TRADESPEOPLE, 
LABORERS, PROFESSIONALS, ETC. 
FOR FULL INFORMATION SEND A 
SELF-ADDRESSED, STAMPED EN
VELOPE TO:

AMERICAN OPPORTUNITIES, 
Dept. 5032, 701 Washington Street, 
BUFFALO, N.Y.’14205, U.S.A-

» C

— General Motors sutiko. pa; 
taisyti 861,000 automobilių, ku
riems nebuvo tiksliai įrengti. u ] 
dūmams išstumti sistema. Visas- ARABIA, t- 
... ., , . , ,,,, , , PERMANENT/TEMPORARY WORKišlaidas turės mokat! GM bend ----- ------------- -
rovė.

Pardavimu ir Taisymu , 
2646 West C9Hi Strut 
T»L REpublle 7-1941

Siuntiniai į Lietuvą

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

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

Air. K. Januta

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai {domius gydy

tojo, riauomenės veikėjo ir rašytojo ataiminirang.
Dr. A. Guscen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 19(E 

metų Įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas b 
cusirūninimą . ______ ________ _

Dr. A. J. Guxsen — DANTYS, jų priežiūra, avefkata Ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 
Dr, A. J. Gmsen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 

ĮMONĖS. Kelionės po Europą Įspūdžiai. Tik
Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekĮ arba 

money order), prie nurodytos kainos pri
dedant $1 pernunthoo išlaidoms.

I

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVĖSIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

i

■ i!

18.00

<3.00

82.00

LT« S*. MAISTU) IT, CHICAGO, EC

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
41OL S. Archer A v?.

Tel: 523-3685 (Pr.)

— Kviečiame visus atsilankyti 
į Pavasario gegužinę, kuri įvyks 
š.m. balandžio 24 d., sekmadie
nį. 12 vai. Bus skanių valgių 
ir proga pabendrauti su savo 
draugais gražioje gamtos aplin
koje. Gegužinė įvyksta Gerojo 
Ganytojo Namų patalpose, 12611 
Gline Avenue, Cedar Lake, In
diana. (Pr.)

P. N EDAS, 4059 Archer Avenue, 

Chicago, UI. 60632. Tol. Y A 7-5980

4

AL ŠIME U S ;
. Notary Public ..

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Ma pit wood, TeL 254-7450

Taip pat daromi vertimai, gĮminią 
i-Škvietiniai) pildomi pilietybei pra

šymai ir kitokie blankai-

HOMEOWNERS POLICY

3298W W. T5th U 
Bvar*. Park, IU. 
40642, . 42<-M54

State iym f f? Crr*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
J649 West 63rd Street

Chicago, HL 60629

advokatu draugija 
V. BYLAITIS 

ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedzie Ava. 
Chicago, III. 60629 

Tel: 778-8000

§ — Naujienas, Chicago, 8, ID. Wedrwday, April 13, 1983

PATS SKAITYK IR DAR K1 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ -NAUJIENOS” .


