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GEORGE SHULTZ NENORI SKRISTI I SIRIJi
GRUZINAI PROTESTUOJA PRIEŠ PA

VERGIMO SUKAKTIES MINĖJIMĄ
“Laisvės Radijas” pranešė, Vilniuje ir Kaune įtemptai dir- 

kad Vakarus pasiekė pirmas^ba Maskvos saugumiečiai. Iž 
savilaidinio žurnal oSakartvelo (kyš’ų ėmimą namų areštan pa-' 
(Gruzija) numeris. Jame pa- kliuvo žinomas kardiologas aka- 
smerkiama 200 metų senumo ’ demikas Brėdikis, vietoj paža- 
Rusijos - Gruzijos sutartis, ku-įdėtų užsienietiškų stimuliatorių 
rios sukaktį ruošiamasi minėti i savo pacientams įdėdavęs sovie- į 
šių metų rudenį. Ta “globos irįtinius, nuo kurių jie greitai 
pagalbos” sutartį caras Alek-|mirdavę. 
Sandras vienašališkai panaikino} 
1801 metais ir aneksavo Gruzi
ją. Gruzinai gynė savo teises ir 
už tai buvo kariami ir tremia 
mi į Sibirą.

Žurnale perspausdintas 1980} 
metais Brežnevui pasiųstas 365 Į 
Gruzijos inteligentų laiškas, ku-į 
riame kritikuojama - rnsinimoj 
politika ir reikalaujama padi-| 
dinti Gūzijos istorijai skirtų va-r 
landų skaičių mokyklų progra
mose. ‘

Pasak žurnalo. į .šiuos teisė
tus gruzinų tautos reikalavi
mus atsiliepė ir Lietuvos visuo
menė — panašų- krmpimąsi So
vietų Sąjungos vadovams pasi
rašė virš* penkių tūkstančių lie
tuvių. Bet nei gruzinai, nei lie
tuviai iki šiol atsakymo negavo, 
žurnalas reikalauja, kad būtų

Pasak Aušros, atrodė, kad 
Lietuvos valdžios- organus nu-; 
siaubs didelis valvmas. Tačiau 

į netrukus gautas atsakymas iš 
Maskvos': nutraukti partinių 

s ę veikėjų suiminėjimus ir nu- j 
; baus t i tik jau areštuotus. Sulai-■ 
kyta taip pat ir kolektyvinių\ 
sodų atiminėjimo komisijos- 

.veikla.
- 5Įc * Jį:

L KAUNE PAŠALINTI KETURI 
STUDENTAI “KRIŠNAISTAI”

USSR News Brief (1983.11. 
28) informuoja, kad Kaune du 
studentai buvo pašalinti iš Žu-1 
ko ( ?) meno instituto ir du. iš'..,,.

. politechnikumo; nes' jie buvo 
Krišnos- kulto nariai. “Krišnais-! 
tų” persekiojimą minėjo ir 1982 
metų rugpiūčio mėn. savilaidi- 

atšauktas Gruzijos prijungimo't nė Aušra. ,

biržėj mė-:prie Rusuos '200-ašiš jubiliejus

KOVA čPRIEš :“KdRUP€IJĄ?i
PAfriferi' paską^ męfti, h

darbuotojas ■;
Maskvos ;kbya.dažnai studen- į 

ją”, prasidejtMtr k^ųsi.9,’ kaip ,4jaąišk»nti tai,:
įžengimą '3dt^W:4%jii^-^^'Pa^l^‘^risnaistai—.

■r A.--*. Tr^i&injaį iš mokyk- ’
didžiūnus. Apie tai įdonrių ^ų.'i Ąt iar nepraėslarauja mūsų , 
talių pateikia į saViląidinė AūšĖa; konstitųč^ai?” Kraujelis’ klausi- .

nęsnpi-aięs jį. ėmęs aiškinti' 
apie “ekstremistus”, (felta)

ropovo -]
lietė ir Lietuvos k^rnpartijas*

Indijos premjerė Indira Gandhi naudos kariuomenę 
tvarkai ir švarai įvesti Kalkutoje.

ii

IZRAELIO IR LIBANO SEIMAI 
PATVIRTINO SUSITARIMUS

LIBANO PREZIDENTAS AMIN GEMAJELIS PRAŠO 
SEKR. SHULTZĄ VYKTI Į DAMASKĄ

Va-_banieėius.
Sekretorius atsimena Sau

BEIRUTAS, Libanas, 
kar, antradienį, Išraelio ir Liba
no parlamentai patvirtino susi- Arabijos pareigūnų žodžius. J 
Grimą apie Izraelio karių at-' yra linkęs tikėti, kad šitas r 
šaukimą iš Libano.

Susitarimas apima 37 p . 
pins anglų, prancūzų, arabų irt 
žydų kalbomis. L’bano 80 asme
nų seimas vienbalsiai patvirtino 
pasirašytą dokumentą. Trečia
dienį Izraelio ii- Libano atsakin
gi atstovai susitiks netoli s:enos 
ir pasirašys paruoštus doku
mentus. Tai 
patvirtinimas.

JERUZALĖ. — Izraelio pąr- 
, lamentas, išklausęs užsienio rei- 
. kalų minislerio šamiro, prem- 
į jero Egino ir gynybos ministe- 
rio Mošės Arens pranešimų, 57 
balsais prieš 7, vakar nutarė 
priimti susitarimą tarp Izraelio

- ir Libano Izraelio kariams 
atšaukti iš Libano. Izraelio Dąt-

j kalas turės tvarkytis savain 
pusią-, nes tai esąs pačių arabų r

I kalas.

VRDOLYAK LAIMĖJO 
BYLĄ TEISME 

CHICAGO, Ill. — Meras H 
old Washington ir vėl pral 
mėjo bylą teisme. J:s jokiu 1

bus parlamentų < du nenori sutikti, kad did 
miestą valdo miesto taryba, o 
išrinktas meras. .

Federalinis teisėjas James 
Murray, išklausęs bylos ei 
pranešė išrinktam merui Wa 
ingtonui, kad j's nusižengė įs 
tymams, kai nutraukė posėdį 
išėjo iš salės. Vrdolyakas ht 
teisus, kai jis pasiėmė posėo 
vadovybę.

.-.s i- .. i Meras turi.vvkdytLmiesto- j-bo partijos nariai nebalsavo; iie •> -, , . r . .., ., . .. . rvbos nutarimus, o ne įsakususilaikė, nes jiems atrodė, kad .* . . . ■t . , , tarvbai. Meras turi te se vetituri būti pasirasvta la kos su- , v ... ., . . t ,x . Tr, • ., tarvbos išlaidas, jeigu jos latartis su Libanu, o ne tiktai su- ,. . . . ...’ ., , .... , . ... /dideles, bet visi kiti reikalaisilarmias kariams atšaukti. . . . . ...i vvwtJTX’mwx- IX r- tu tariami ir sprendžiami patJ W ASHINGTON, D.C.—Liba- . .•U. ... ‘ . tarybos.*no prezidentas Gemajel, parla-
< \į)Jenlui įpątvirtinus susitarimą > 

Į su Izraeliu apie reikalą atšaukti 
Izraelio karius iš Libano, pasi
džiaugė sekretoriaus G. Slmltž [ 
atliktu darbu. Jis parodė, kad \ 

TURKIJOJ UŽREGISTRUOTA NAUJA . nešimus, jį isfeisMio.i Kaltas yra, yra nuoširdus, teisingas, norįs] 

DEMOKRATINĖ PARTIJA

VICEPREZIDENTAS BUS
VAŽIUOJA EUROPON

(Nr. 33, 1982'in. spalis)-. Vado
vaujantieji vėikėjai buvo apkal
tinti neteisėtai įsigiję kolekty
vinius sodus, kurie buvo atimti 
iš Kauno Lenino raj; milicijos 
viršininko Petrausko ir ’ Kauno | neturi plaučių ir tiktai dvi akis, 
autoinspekcijos viršininko Ind- j Jis mažas, kaip špilkos galvutė, 
rašiaus, Operos ir Baleto teatro’ Voras ėda dar mažesnės muse- 
partijos sekretoriaus V. Norei- ,'les. šie vorai jau gyveno prieš 
kos, Kauno partinių vadovų: Mi- 400 milijonų metų, 
kučiausko bei Staškūno, ir kt. --------------------

Buvo suimta nemaža asme
nų Kaune ir Vilniuje. Kaune ’ dėjo suktis nuo Saulės sistemos.
Lenino raj. vykdomojo komite- ’ Ji vėl pasirodys tiktai už 200 jurkų kariuomenės generolas ir 

( Turkijos ambasadorius Kanado- 
~ ' ’• je. Jis turėjo progos pažinti
j°s ugnikalnis,Etna pir- Kanados ir JAV-ių demokratinį 

gyvenimą, paruošė partijos įsta
tus ir atliko visus registracijos 

sugadinti darbus. Jis išsikalbėjo su gen.
; Kenan PLvren, dabartiniu prezi- 
1 dentu, ir stengsis laikytis dabar
tinės vyriausybės patvarkymų.

Stengiasi suorganizuoti 
visus biznierius

HITLERIO DIENORAŠTIS” KELIA SUIRUTĘ VISOJE 
STERN ŽURNALO ORGANIZACIJOJE

ANKARA— Turkijoje įsteig
ta ir užregistruota pirmoji De
mokratinė partija. Ją sudaro 
buvę turkų karo jėgų ir laivyno 
pareigūnai. Jie padėjo pagrin- 
dan valstybinius Kemal Pašos 
demokratijos dėsnius ir užsire
gistravo pagal dabar veikian- 

! čius turkų įstatymus.
I Demokratinės partijos prieš- 

— Iras-Araki kometa jau pra- akyje atsistojo Turgut Sunalp.
■ šis 66 metų vyras yra buvęs

— Panamos miškuose raslas 
žeme vaikščiojantis voras, kuris

to pirmininkas Baltrušis ir metų. 
Kauno tarpteritormės statybos j 
valdybos viršininkas Bytautas 
buvo suimti ir apkaltinti kyšių 
už garažų statybą ėmimu. Balt- dulkes, 
rušio seife rasta daug brang
akmenių ir juvelyrinių dirbinių, derlių.

Inadienį vertė į debesis karštas 
Dulkės gali užversti 

laukus ir pievas,

Turgut Sunlap planuoja 
i kviesti kelis

su
kramto biznierių,

IOTA
JORDAN
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Oras vėjuotas, vakare gali lyti

Gegužės 18: Venancijus, Ritė, 
Erdvilis, Būklė. Sugaudas.

Saulė teka 5:28, leidžiasi 8:06.
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Turkijoje vakar įsteigta Demokratinė partija. Jos 
pagrindan padėti Kernai Pašos politiniai dėsniai.

bankininkų, pramonininkų, tei
sininkų, gydytojų susirinkimus 
ir pradėti šios partijos pagrindi
nės veiklos darbus.

Naujos partijos organizato
riai bandys sutraukti galimai 
daugiau turkų į organizuojamą 
partiją, bet prisilaikys veikian
čių nuostatų ir nepriims į par
tiją žmonių, kurie nusižengė 
buvusiai konstitucijai, padarė 
dideles nuolaidas fanatiškiems 
tikybininkams, palaikė ryšius 
su šijitais arba litomis fanat:š- 
komis grupėmis.

Turkų pasienio sargai suėmė 
kelis iraniečius, norėjusius įsi
brauti į Turkiją.

“HITLERIO DIENORAŠTIS” 
NAIKINA ŽURNALĄ

HAMBURGAS, V. Vokietija. 
— Klastotas ’‘Hitlerio dienoraš
tis” tiek suerzino Stern žurnalo 
vadovybę be; darbininkus, kad 
žurnalas gali smarkiai nuken
tėti.

žurnalo leidėjas Henri Nan- 
nen buvo tiksliai informuotas 
apie “Hitlerio dienoraščio“ atsi
radimą ir abejones. Jis pats bu
vo susižavėjęs Hitlerio pai ki
nau ir įpareigojo reporterį Gerd 
Heidemaną vešli pasitarimus su 
užrašų savininku Robert Kujau, 
gyvenusiu Kujau. Kada paaiš
kėjo, jog tai būta klastos, tai 
leidėjas apkaltino rcporlerį G. 
Heidemaną. Nannen padavė 
Heidemana Hamburgo teisman, 
o šis, išklausęs reporterio pra-

Kujau, kuris-pasiėmę 4 milijo- įgero Libanui. Gemajel prisipa- 
nus dolerių ir dingo iš savo na
mų ir senienų biznio,'

WASHINGTON, D C. - V 
prezidentas George Bush i: 
žiuoja dviem savaitėm i Eur< 
kur jis tikisi pasimatyti su į 
riais pareigūnais. Jis reng 
būti astuoniose valstybėse, ti 
progos aptarti naujai susida 
šią padėtį. Kartu su juo E

žino, kad Libanas vienas nepa
jėgs išvesti gerai ginkluotų 40 
tūkst. sirijiečių iš Libano, jeigu 
jie reikš pretenzijų į Libaną. '

MOKSLININKŲ NESIUNČIA j — Mes privalome prašyti sėk- pon vyksta ir jo žmona Barb 
retorių G. Shultz atvykti į 

,baną ir padėti libaniečiams 
si tarti su Sirija, kad ji savo 
rius atšauktų iš Libano, — 
reiškė Amin Gemajel.

Prezidentas Gemajel pareiškė 
įsitikinimą, kad sekr. Shultz at
kreips dėmesį į liabniečių pra-

• šymą.
Sekretorius Shultz pareiškė, 

kad jis turi mažiausiai noro dar 
kartą vykti į Artimuosius Ry
tus ir tarpininkauti tarp libanie
čių ir Sirijos. Sekretorius nepa-

KREMLIUS AMERIKON

STANFORD, Calif, 
yra pasirašiusios sutartį su So
vietų Sąjunga pasikeisti moks
lininkų vizitais. Sutartas Sovie
tų mokslininkų skaičius atva
žiuoja Amerikon, ir tas pats 
mokslininkų skaičius gali vykti 
Rusijon.

1979 meta’s atvažiavęs Sovie-! 
tų mokslininkas Andrei Mirza- 
bekov tvirtina, kad Sovietų val
džia tikrų mokslininkų Ameri
kon neišleidžia. Jie išleidžia va
gis, sukčius ir mokslo žinių ieš
kotojus. Atvažiavęs 
kas instruktuojamas, 
daryti, kaip vertybę 
mokslo dokumentus 
parsinešti. Jeigu rusai pastebi, 
kad mokslininkas šitokiems 
darbams nebetinka, tai jis Ame
rikon jau nebesiunčiamas.

mokslinin
ką jis turi 
pavogti ir,

— Pusiaukelė tarp sienos ir 
Beiruto skiria Izraelio saugumo 
zoną. Joks palestinietis len ne-’ 
galės kojos įkelti.

— Raudonųjų brigadų veiks
mai visai nustūmė studentiją 
nuo kcmunLstų. Jie pas'piktino, 
JAV genero’o James Dozier pa-

— Daugelis italų studentų 
neliki, kad jiems verta baigti 
mokslus universitete, nes juos 
baigus, dažnai savo srityje ne-

I gauna darbo.

Li- 
su- 
ka- 
pa-

Svarbiausia problema — 
minė apsauga, Viceprezide 
Bush nori nustayti, ar eure 
čiai nori gauti Amerikos at< 
nę apsaugą. Jo pareiga pa 
iš pačių europiečių, kokie yr 
paegidavimai. Je’gu jie iš 
rųjų mano, kad apsauga yri 
bai pavojinga, tai JAV vyi 
svbė žinos, ka tem darvti.

— Amerikos ir Sovietų a 
vai vakar Ženevoje pasiūlė 
žinli atominių raketų ska

as raprastai daug energijos išeikvo- j Pasiūlė mažinti įva 
jo, įtikinėdamas izraelitus ir Ii- rūšis.

AFGHAN

O 
o

NIW DELHI

Iš Afganistano atbėgo į 
žmonių. Pakistano valdžia tariasi 

gal jie nebaustų grįžusių.

Pakistana trvs milijonai 
rusais,

Rawalpindi;':

CEASE FIRE

,* Srinagar

RAVE 
River

tAHOREOQ^,7Tt/t



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS I pęr vėlų,- pacoępuš.
Dėsto šio skyriaus redaktoriai į V^’ ~

m r > vujdo.

NUSIGINKLAVIMO
PROBLEMOS

Jau kelinti metai vykstančios 
derybos Gvncvoje apie atomini 
nusiginklavimą, primena mums 
tokią pasakaitę:

o\aį m.sKų n laukų gyvūnai 
susirinko pasitarti apie geresnę 
apsaugą visiems.

Liūtas pažvelgęs į erelj, pa
siūlę apkapoti snapus; vilkas pa
reikalavo, kad karvės nusilau
žytų >au ragus; dramblys, me
tęs akį į tigrą, patiekė sumany
mą prašalinti iš kojų nagus ir 
aitrius iltis iš nasrų.

Ir taip kiekvienas siūlę, kad 
būtų sunaikinta tas, ko jie pa
tys neturėjo.

Pagaliau prabilo rudoji meš-i 
ka, švelniai ir mandagiai pasiū
lydama :

’’Draugai! Tas prie nieko ne
prives. Aš sitūLau likviduoti vi
sus be išimties ginklus. I

Ar mes vienas kitą mėgstam; 
ar ne, bet visgi privalome susi
jungti ir stipriai apkabinti vie
ni kitus”.

ATSITINKA — IR TOKIE 
DALYKAI

Viename Kanados mieste, po
licijos viršininkas laikė paskai
tą apie tai, kaip apsisaugoti nuo

Bet pirm negu jis užbaigė kal
bėjęs, vagys nuvažiavo su jo au
tomobiliu, s.ovė’usiu prie salės.$ * *

WINSTON CHURCHILL

» Atsakydamas i pareikštus jam 
linkėjimus gimtadienio proga, 
Winston Churchill pastebėjo: 
‘Esu pasiruošęs sutikti savo Nu
tvėrė-, ą. Bet ar Jis pasirengęs 
išklausyti mano argumentavi
mų, tai neesu tikras Eolas1

: VIENAS JAU IŠMESTAS

' Moteriškė įėjusi į knygų krau
tuvę :

— Duokite man vėliausi sap
nininką.

— Didelį ar mažą?
Man reikalingas didelis, nes 

mažąjį jau užbaigiau sapnuoti...

KAD PERGRE1T
NEAPSIVILTŲ

Jauni dukra pasakoja savo 
motinai:

— Ž nai, mamyte, jis pasakė, 
jog esu mylimiausia mergina 
Šiauliuose. Ar galėčiau pakvies
ti jį į mūsų namus?

— Ne, tegul jis ir toliau 
našiai galvoja.

pa

PRIEŽASTIS

— Iš kokios priežasties pakliu
vai i kalėjimą?

— Dėl klaidingų Įsitikinimų.
— O kokie buvo tie įsitikini

mai?
— As maniau, jog apie ta vie

tą nebus policininke.

UPLONĖTI

Tūl

I tai atsiliepė v c'a al torkų:
— Su.-ka tvkimc k'ek L i būtų 

sudėjus į krūvą.

i lintas vienos ponios klausia
mas, kaip jis gali išlaikyti savo, 
maža svorį, atsako: —

— Tam tikslui užtenka tik vie- j 
no svaro žirnių... į

i — Kaip gi? Vienas svaras žir
nių? O, aš nutukčiau, suvalgiusi 
sva.ą žirnių.

. — Ne, ponia. To svaro žįjęni.ų 
nereikia valgyti, bet paberti kaną 
bary ir paskui juos visus po vie
ną surinkti.

I

BĄIgųą

i

■ jį

miego vįįį^ 9. ?
— Bet Jurgis iš Panemunės

sapnuoju, tą. pat l^aį^ t
aš esu vedęs! f

O kurią nąų.veijį tamsta sapnųp-
• • 1 • * 1

}
I

— Na, kaip, tau atrodė laiš- —Tu kalbėk, Maiki, o aš pla- 
^ąį ki ?. ąuoju grįžti į Bostpną.

’ — įaiąkas^ tęye- Tc:1
juodai, bet labai rimtais dply-

ji, ga

ĮSPĖJO IŠ ANKSTO
Kaimietis,, nuvykęs,..į , .miestą 

nusipirkti ūkio mašinos, užtrūko 
porą dienų, girtuokliaudamas su j 
Keliais pažįstamais. Pasiteisini
mui, siunčia telegramą žmonai:

— Pasivėlinau į traukinį ši an- j 
dien ir rytoj. Grįžtu šeštadienį.

* * * l
PANAŠUMAI

Viešnia, žiūrėdama į mažą sū
neli :

— Jis juk turi akis motinos,
o nosį ir lūpas tėvo...

— O kelines vyresnio brolio!
— sumurmėjo berniukas.

* * F

VEDYBINIS GYVENIMAS
— Kada gi itikrujų tamsta pa

žinai savo vyrą?
— Deja, pervėlai. Tiktai po 

vedybų. * ♦ *
IŠLAIKO PASLAPTĮ

Žinai, vyrai geriau išlaiko pa
slaptį. negu moterys.

— Negalimas daiktas!
— Iš tikro taip yra. Mano ofi

se dirba vienas draugas, kuriam 
prieš pusę metų pakėliau algą, 
o jo žmona iki šiam laikui apie 
tai nieko nežino.

* * *

SUVĖLINTAS PATARIMAS

— Jei tamsta būtum nustojęs 
< r i p ieš kelis metus ta> bū

tum galėjęs sulaukti 70 metų, -- 
ako gvdvtojas pacientui.

— Mat, jau. aš esu 72, mulu.

GILUS SUSIRŪPINIMAS,
Tai atsitiko Chicagoje prohibi- 

cijos laikais...
Viena moteriškė įėjo į ka.rčia- 

mą ir sako jaunai, gražiai Bar
borai :

— Kiaušy k! Tavo vyras tapo 
peršautas 5 kulkom! t

— Lštikro? — sudiko Barbo- 
i;a. — Dabar rpaų, reikės užmegsti • 
daug skylių jo megztuke. i

• ♦ *" »“
KAM NIfQĄLĖjp ĮTIKTI 1

Jaunas vyrukas grąžina žiedą ■ 
krau tu vi ninkuL

— Ka- %'- nepaų^cį jūsų suža
dėtinei? ' 1

— žiedas jai, t^

J Jis ūę patį Bar^dųką^ pa- 
Jis prisimena, kaip, Barz.-

Antanas sy^ęiųoją^i RęnJ^ąįt-1 — Ąš tąų? AJ^aiki, pasakysiu, 
čių namudę ?yi^ą laiką s^įjjMąn jis pgų ęinįiįajį. Man jau 
prie jaiįįį aiš^ęąnįs Skelės W laz‘
niarrt ’ rr---—    j_i_ i—~x-

ar abst^a^tiųis?.

drąsiai -i

užgesihg^gs. ’ |^U^s^|a^axQ.i;ii3^Jj.ū^paŠ'

prašyti tr 5 ’

- TO^daiMnkas A
■ r “• S. >_•» _ skf . rujoti, Jęigų bu,t^. ęęikeję tuos

’ ..l^ąlftĮ^. ąį.ų^įi paštų, tąj būįų, ko
- Tikrai, nsgulėčiau pasakyti, issA W PMlV, A’

■ ? 7^;• U |reikėjo. Į pašto dėžutę neęęikė-
jo mesti. Q; kai tpkię balsai bųyo 

t įmesti į barzdųkipę balsayipiLP 
dėžulę, tai p:rnąinjnkas išrink
tas visiems laikams. Tai bent 
balsai! Kitus balsus suskaičiuo
ji, užrašai ir užmiršti, o čia kai 

j nubalsuoji, pasilieka v’siems 
: metams. Nainys paleido viską 
j naujais bėgiais. Nereikia bijoti, 
• kad nesudužtu. J -» •* • • ■ ; "

Tu, tėve, Jurgio ta šką tupė
tum skaityti nuo pradžios iki 

Įigalo. Jei ko nesupranti, tai aš 
į bandysiu paaiškinti.

— Juk aš kartais nesuprantu, 
ką tu man aiškini.

— Ko tu nesupranti?
— Nesuprantu, kaip rinkimai 

■ gali būti visiems laikams...

bet jis piešia ppitretuš iš. 
kurių yija pasiškolipęs pįflįgų..

SUDĖJUS V1SK4 į KRŪVĄ
Marlena Dieri-ch pasirodo nau- 

jo:e filmoje. Vieną syki, užsu
kant tam tikrą sceną, kas tai pa- į’ainį išrinko, ~tai” nainiai lieka 
stebėjo. į visiems laikams. Po Nainio at-

— Ji turi kojas aštuonioliki-’ 
nės, judesius dvidešimties, tem-' 
peramentą merginos dvidešimt' 
penkių metų, veido išvaizdą tris- 
c išimties.

— Tai reiškia, kad rinkiniai 
yra labai svarbūs. Pirma reikė
davo rinkti kas du metai, o kai

ėjo Nainys Katkus, o po Kat
kaus atėjo Nainys Butkus. Kat
kus ir Butkus. ’ pąsi^eięia, bet 
nainiai lieka tie patys.

— Bet Nainys ir Kutkus juk 
ne tas pats.

Nainys ir Kutkus, Katkus 
ir Butkus yra tie palys, nes jie 
pinjgus geriau renka negu Nai 
nys. Butkus geresnjs už Kulkų, 
nes jis suĘinŲo (hugiau už 
Kutku.

Kun. Balkonas riųko dole
rius ir centus, Surinktus pini
gus siuntė, kam jie priklausė, 
ląnaitis j,au pradėjo makliąvoV- 
Dolerius siuntė^ o certtus Nąi- 
nitę pąliko. lyai Nainiui pinigų 
prilrūko, jie prisitaikė prie Va
sario lli-osios aukų. Iki šio meto, 
n\?lo jis negalėjo rinkti pinigų 
( h’cagojc, ('.Ic'velande, Ims An
geles ir kitur, bet Los Angeles 
prie pinigu jau prįsitąrkė. Dabar 
viską c^aro, kad a teinančiais me
tai Įirisi taikytą Ar

ipnnog ns Ckvelandu. tai

i Pasikalbėjimas 
Maikio Jg 
su TĖvuSfB

i
i
i

l Rrięš 60 mętų, jei žmogus 
turėjo tūkstantį dolerių, tai jis

, jautės: turtingas. Dabar gi ir tu
rintis šimtą tūkstančių vis dar

1 jaučiasi, jog dar vargšas.

• Albanija yra tris kartus ma
žesne už Lietuvą, bet toji maža 
valstybėlė turį daugiau -drąsos ■ 
pasmerkti, negu daug didesnės 
vaKaių Europos šalys. Vadina
si, uodas dramblio nebijo.

• Vienas gydytojas
‘Kai kurie vaistai kainuoja pa
gaminti 7 centai, bet kuomet 
įuos parduoda, tai reikia už juos 
mokėti 3 dolerius’’. Labai gerai, 
kad ligoniai užmoka už televizi
jos programas, kitaip jų nema- 
ty tumėm.

• Dėdės Šamo supilti aruo
duose grūdai nudziūsta tūkstan-

. čiais bušeliu. Bet kažin kodėl 
taip neatsitinka su privatinių 

.kompanijų laikomais grūdais? 
Turbūt ne visur įlenda dvikojės 
pelės?

• Prieš 50 metų mažai kreipė 
dėmesio į maisto rūšis ir valgė 
kas papuolė. Dabar, kai atsirado 
‘dietos” ii suvaržymai, tai ser-l 
gančių atsiranda tiek, kad ue- 
betilpsia ligoninėse. Ir ne tik 
senių, bet jaunesnių. Klausimas

■ dabar: kaip gi sveikas maistas 
:gaŪ padaryti žmones ligoniais?

• Jūrų ir okeanų vanduo — 
tai žuvų valstybė. Tai kokią tei
sę turi žmogus landžioti po van
denius ir gaudyti žuvęs?

• * Jau buvo paskelbki, jog Lie- 
. tuvoje užtikti aliejaus šaltiniai 
i NeaUodo, kad to krašto gyven
tojai būtų nudžiugę tokia žinia.
Juk jeigu ir pradėtų švirkšti 

aliejus itš prakastų šaltinių, tai, 
lietuviai gautų aliejaus tik tiek, 
kiek reikalinga patepti siuvamą 

; mašiną. Visas tas aliejus nueitų 
į Rusiją.

i • Mieste; .s
? 1 9” - • f * -M %

męrgęs ieško vy o dienomis, o 
žmonos — vakarais.

k n

ko mums reikėjo va
žiuoti į Clūcagą? ’Spėjo

ame bendruorneninin- 
►tyje dr. Kazvs Sruoga

•J 4 •>

baisa

MINTYS ANAPUS ESĄN^ĮV^Ų
Plaukia Nemunas- į jūr%,

Mūs seneliai lažą ėjo, 
Gerbt turėjo jie ponus, 
Prakaitavo ir triūsėjo, 
Bęt galėję krėst šposus.

Šnipų dar tada nebuvo, 
Nesivaržė kalbose,
Retas, pranešė jai, žuvo, 
Kad ir šaipės dainose.

Dabartinis čia režimas 
Daug aršesnis už aną.
Daug didesnis išvežimas 
Brolių mūs. j Sibirą.

Ir prisimen laisvės dienos, 
Nęvergavom svetimiems, 
Nuolat liejos linksmos dainos, 
Gero troško jie visiems.

Ei pasauli, tu laisvasis, 
Ir tave juk nor pasmaugt.
Atsibuskie tad, gerasis, 
Nesiduok save apgaut. ......

Nežinia kada laisvužė 
Pasibels į mūs duris.

Nėr senų mielų kaimelių, 
Nėr namelių mylimų, 
Nebeliko gyvulėlių, 
Nei sodelių mūs brangių.

Bėga dienos, slenka metai, 
Tą pati vis klaikuma, 
Tębesiauę vargų vęrpetąi, 
Tebesmąugia mus Maskvą.

Ryžkis gelbėti save,. .Jf.
Smok j kruviną vąld$^|^.
Jam juk rūp pasmaūgt/t^ve

Nugalėk tą Kremliaus poną,
Išvaduokie taipgi mus,.
Pragaran grąžink šėtoną, 
Tad pradžiuginsi visus.

Perkūnas

kitų gyvų ir dinamiškų lietuvių 
grupių,' tai jos ateitis nebus švie
si”... čia tai norėtųsi pabrėžti štai 
ką: jeigu tos grupės įsibrautų į 
tarybą su tuo visu dinamitu, 
kokį jos turi, tai minėtoje tary
boje, sprogus tam dinamitui, su
byrėtų visos sienos.

• Maskvos spauda pranešė, ‘ 
pasakė: !jūk rytinėje Lietuvoje užtikta

anglies kasyklų, kuri buvo nau
dojama 800 metų prieš Kristų. 
Tas įvykis idar sykį parodė, jog 
nuo komunistu žvalgu nieko ne- 
galima paslėpti, netgi po žeme.

• Žmona, vardydama madų 
žurnalą, taria savo vyrui:

— Sekančiais metais vyrai dė
vės marškinius be sagučių.

— Tai labai gerai. Aš jau per 
i5 metų praktikuoju tas madas.

KAIP SLM’KSI, TAIP.
ATSILIEPS• V • « *

smagios”.
— Pone teisėjau, ?š nebuvau , už tai pertraukos buyo labai 

girtas. Buvau tik įsigėręs.

XX joR;:

— O, lai pakeičia reikalą. 
Vieton mėnesio, aš tamstai duo
du 30 dienų kalėjimo.

* * r
PAGAVO MELUOJANT

Jauna porelė išvyko laivu Į 
povedybinę kelionę. Žmonelė 
kantriai laukė, bet vyras atvyko 
i kabiną tik po vidurnakčio.

— Kur tu buvai? — paklausė

—Lošėm bridžą. Buvome ada
tiniam salione.

— Netikiu tau! Aš išieškojau 
visa laivą ir tavęs jame nebuvo.

TEATRALIŠKAS. KRITIKAS

Vaidinant pirmą sykį veika
lą, atvykusieji laikraščių atsto
vai, b.uvo. vaišinami pertraukos 
mftj-i.

• Sekančią dieną viename laik
raščių pasirodė tokia recenzija: 
■'Trys aktai buvo silpnoki, bet



VACLOVAS BIRŽIŠKALIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS i n i
(Iš V. Biržiškos raštų)

1517 .m. Martynui Mažvydui majai mūsų knygai pasirodant 
paskelbt^ savo katekizmą, ku- 
r o pradžioje buvo išspausdinta 
ir pirmoji Rietuvių kalba vai
kams sk-riąiną abėcėlė, prasi
dėjo tas Ifiįl njetą# lįetuviško- 
s os knygos vargo?' kėlias, kuris 
1 gi mūsų laikų buvo ir yra pa
ujamas. įvairių kliūčių dėl ku
ru los knygos niekados nega- 
I o normaliai augti. Vienas tų 
kaičių statė įvairios gamtos, 
ka.ro ir kitos gaivalinės, nelai
mės, kitas — politinės priežas
tys bei k i tos aplinkybės, dėl ku
rių lietuvių tauta negalėjo pa
rnešti pakankamo skaičiaus pa
jėgios šviesuomenės literatūros 
darbui, dirbti jar kurios savo I 
šviesuomenę atitraukdavo nuo 
savo tautos ir įliedavo ją į sve
timųjų tautų kultūrinį darbą. 
Pagaliau, daugiau kaip šimtą 
metų nešant svetimą jungą, o 
Mažajai Lietuvai ir visai netu
rėjus nepriklausomo gyvenimo, 
normaliai lietuvių literatūros rai
dai neretai ir sąmoningai buvo 
daromos įvairios kliūtys, įvai
riems ?mūsų krašto okupantams 
siekiant: visiško mūsų tautos iš
naikinimo. Tokioms sąlygoms 
esant, tik. reikia..stebėtis, kad 
vis dėlto per tuos 400 nWų pa
daryta palyginti nemaža iv kad 
dar tiek daug išsisaugojo tų. mū
sų senovės, kultūros paminklų, 
nors : Įvairios išorės nelaimės 
tiek voikė mūsų knygąy jog dau
gelio jų visiškai nežinom, kitų 
žinom tik pavadinimus ar vien 
autdfių pavardes^ o daugelis iš
likę tik -kokiu vienu egzemplio
riumi. Kita bertus” tenka ir tai 
turėti;.’galvoje, .kad kitos .mūsų 
senosios knygos dėl to yra tokios 
retos, jog daigelio XVI-XVII- a. 
knygų buvo: spausdinama labai 
mažasr; egzempliorių . skaičius — 
nuo 25 ligi 200. Nors Mažvydas 
savo pirmąją knygą skyrė pla- 
tesniajai- visuomenei, bet neraš
tinga liaudis Visai negalėjo kny
gų skaityti, ir jos buvo, spausdi
namos ne skaityti, bet kuni
gams iražnyčiose naudoti,, o tam 
reikalui; užtekdavo- * labai nedi
delio e^empiįprių skaičiaus. 
Špaųšdintijj&s dąžniaųsiai tik 
tada būvo1 ^ilinįa, kada jog. buį 
vo ręikajįpgjpš jb^ųyėą^'^ątŠMii. 
šis "teišktnvš' v^eikeLvieišbdaP ir "u*-*" - -
Didžiojoje ’ir ■ Mažojoje Lietu-

Buvo sumanyta paruošti pirmą : 
lietuvišką katekizmą tuo pačiu 
laiku, kada buvo ruošiamas ir 
prūsų katekizmas, t.y, dar 154 1 
metais. Tuomet buvo nustatytas į 
jo turinys, redakcija buvo pa
vesta Stanislovui Svetkui Rapo
lioniui ir Abromui Kulviečiui, ir ! 
buvo surasti ir bendradarbiai,1 
kurie turėjo atlikti patį vertinio 
darbą. Bet, 1545 m. vieno mė
nesio būvyje mirus abiem nu
matytiem redaktoriam, darbą 
teko dar porai metų atidėti. Kar- ■ 
tu nutrūko ir Rapolion o suma- j 
nytas ir pradėtas Biblijos į lie- I 
tuvių kalbą vertimas, nors visai •

I galimas daiktas, kad bent Se- Į ” vinąjį Testamentą jis jau buvo ’’s- j 
vertęs, jei Mažvydas savo 1570 j 
metasi išleistame giesmyne, | 
skirsnyje “Riedąs jutrinos”, ne- ’ 
tiesiogiai mini Senojo Testą- j 
mento jau atliktą vertimą, rei-■ 
ikalaudamas, kad kunigai skai-1 
itytų lietuviškai jo atskiras da-1 
lis; neįmanoma prileisti, kad 
Mažvydas čia turėtų galvoje ne 
jau paruoštą vertimą, bet ma
nytų, kad kiekvienas kunigas 
turės pats savarankiškai tą ver- •. 
timą paruošti. Tačiau jei ne Ra-1 ;

• poliohis, tai šį ■ vertimą galėjoj
atlikti ir A. Jomantas.^ J knygeles — 1549 m. “Giesm< 

Kada Mažvydas 1547 m. savo Šzw. Ambraszejaus” ir 1559 m:
katekizmą išspausdino ir tuo į “Formą Chrikstimą”.: Kiti jo 
būdu pradėjo lietuviškosios kny- Į faštai liko rankraščiais, iš dalies 
gos kėlią, pradžioje sąlygos jai neužbaigtais. .S;,
plėstis buvo labai palankios, nes j ’ Mažvydui mirus, jo pradėtA- 
Mažosios Lietuvos pasaulietinė j §js darbas nenutrūko. Likę ‘ jo 
?r bažnytinė valdžia tų knygų rankraščiai pateko į B. Vilento 
tiesiog reikalavo, kadangi jos j rankas. Šis su dideliu pietizmų, 
būtinai buvo reikalingos norma- bet ir perredaguodamas, spąū,- 
liani-bažnyčių darbui. Bet, ne-] dai paruošė ir. išleido visus Įi^į 

; tųript jokių, senesnių pavyzdžių 1 siįjs Mažvydo rastus, 
■ ir lietuvių kalbai iš kaimo dar 11570 m. paskelbė jo dviejųlj 
ilhMAinc viA«nTnnn ’ dar npnrisi- J15-72 ij* 157-tiį

^Praphrasį pėrrhanitiną M 
:iaus malda”, kari .'tačiau iŠ 
įtik 1589 m. Bretkūno Iei« 
Pagaliau 1575 ,rų. (išliko]] 
Į579 m. leidimas) Vilentas, ! 
.damas savo išverstą ‘‘En 

kartu išspausdihb

S JUW fėferis mrWct mini fr fhOretZ 
enuf fiairibitmc permart^hn

21U tP ne Irena bobų giueu 
-Xegfeop to rureht

Ofpyr tfcįgirpf aoftmuuf 
na ta®«f noBabit neregfet«/

Hu irffe Infump į 
X>d>bt^iet (r aftttefc įmanei

fafomp&bi*
ir fa bjuuffafc f M pHgimtee

3 tofa bubu fa mahW*
6unut bufcerfs iufa^nr wwi marietį ;

Vtfa mrgaby milee^
3ei bralet fefaric tBSjfabjtns ncpapettyf;

jbewa tew ir fanai: (au mitu pabarifiėį
jfr k**

X?tfafa fa ttntfTe*;
Šiitu maBflo pa?yfyį .

priwKyiyL

Prasti lietuviškjYr žemaitiški žodžiai
L

i'?

cucecijų, visi jo bendradarbiai 
buvo atvykę iš Didžiosios Lie
tuvos. Iš jų Marcianas-Mųsa ir 
Šeduikionis grįžo vėliau į D. Lie-į 
tuvą ir ten iš dalies prisidėjo 
prie evangelikų reformatų kny
gų ruošimo: Bet ir dalis liku
siųjų Mažojoje Lietuvoje taip 
pat mėgino, ir šį tą sąyąrankiš- 
kai kurti.’Tas pats Viknfks, su
sidorojęs su Mąžvydo .palikimu,

CLEVELAND!) ŽINIOS

VOje. ; • .
Pirmosios lietuviškai 'knygai 

kliūtys* ątsitfado dar priel pir-
. T- r r v»

neįėjus viešumon, dar neprisi- 
derihus prie tų reikalavimų, ku
riuos jai statė bažnytinė tikybi
nė literatūra, jas ruošti buvo 
nelengvas darbas. Ir Mažvydas 
nesiryžo jų rašyti pats vienas, 
savo atsakymu. Jau pirmajame 
jo darbe, be jo paties, dalyvavo į'&ioną”, 
dar keturi mūsų pirmieji' rašy-| dalį Mažvydo parašytojo 
tojai — tuo laiku jau mirę Ra- j&izmo, kurį .šis; išplėtė iš a.li|M£ 
Palionis ir Kulviety ir gyvieji.’^amos 1547 m. katekizmo"!^ 
Zablockis ir A. Jomantas L. o.' “ 
ruošdamas . giesmyną' - jis-pri-' 
traukė prie darbo dar ąštųoniss 
bendradarbius, nors pats jo jau 
nebesuspėjo išleisti. Bet 15 savo. 
literatūrinės veiklos; metų, be 
ano katekizmo, Mažvydas teis-, 
spausdino dar dvi nedidelės-

lies.
Mažvydo vienas didžiauąr^ 

'nuopelnų buvo tas, kad. jis, 
savo darbb pritraukęs keli 
bendradarbių, tuo būdu 
įtraukė j literatūros darbą.4 
.išskyrus tik ligi.šiol- pilnaį^^į 

 

Lpaaiškėj-usius- Kyrtoforą. jrĄi

B 1575 ir 1579 m. paskelbė pilną 
^Liuterio katekizmo vertimą^ 
; noris 1575 m. leidimo, kurio buri 
vo išspausdinta fek 25 egž., ne
išliko ir ne vieno jo egzempliery 
riaus nėra žinoma. Tais pačiais- 
1579 jis paskęlbe ir '‘Evarf-J 
gelfjas.Lbei Epistolas” yisiemk 
sękmadiepiąmš . iri šventadię»i 

: niamš. Tai ' buvo įdrmosios, paį 
skelbtos lietuvių kalba, ištrau-' 
kos eva ngeiij ų,"- kūrios po to ne? 
trukūs buvo - pripažintos Maz:^ 
Lietuvos pfičiąlinįu, bažnyčios^: 
Vartojamų ‘, tekstų.. Nlaž-vyd^' 
bendradarbis Ą. Jomantas vertė- 
Naująjį; Tėstamęnįą,1 tačiau: jo: 
beveik baigtas vertimas 'nebuvo; 
išspausdintas, '.ir rankraštis, jam* 
mitus,-dingo. Greičiausia, ir 

tį- Mažvydo bendradarbiai šį bei >

Amerikos komunistų apetitas 
didėja

Naivių amerikiečių vadinamo
ji “taikos akcija” matomai tiek 
padrąsino Ame. ikos komunis- 
tuą* jog jie užsimojo Įsteigti 
komjaunuolių skyrus net septy
niolikoje Amerikos miestų. Tam 
įvykdyti, balandžio mėnesio pa
baigoje Clevelancje buvo sušauk, 
tas komunistų suvažiavimas, Į 
kuri tikėtasi sutraukti 5000 daly, 

iu, keletas atkviestų iš užsienio.
Protesto žygiui, ALTos Cleve

land© skyrius, drauge su estais, 
latviais, ukrainiečiais, lenkais ir 
vengrais, skubiai ėmėsi organi
zuoti kcntrademonstraciją.

Nepaisant žiauriai nepalan
kaus oro. miesto centro aikštėje 
susirinko apie 400 tautybių de
monstrantų, spalvingomis vėlia
vomis ir plakatais nuskaidrinę 
niūrią ir kartais audringą dieną. 
Kiekvienos tautybės atstovas, 
orie tribūnos kalbėdamas pen
kias šešias minutes, atpasakojo 
kai kuriuos sovietų okupante 
smurto veiksmus, įvykdytus jo 
krašte. Po to visi grupės daly
viai išėjo priekin, plašiu ratu ap
supo tribūną, ir, stovintiems plo
jant, grįžo i savo vietą.

Lietuvių vardu kalbėjo ALTos, 
skyriaus pirmininkas Algis Pau- 
tienis, o jaunimo vardu — Linas 
Jokūbaitis. Lietuvių grupę puo
šė ir iš kitų išsiskyrė penkioli
kos vyresnių gimnazistų bei stu
dentų dalyvavimas. Grupę tai
pogi ne tik puošė bet ir jaudino 
trečios kartos lietuvaitės Barbo
ros ir Vinco Tarasų šeima, ku
rie, vaikus surinkę iš lituanisti
nės mokyklos, juos apšarvavę 
lietaus apranga, nėpabojo atvyk
ti su penkiais sūneliais nuo trijų 
ligi keturiolikos metu amžiaus.

Grupių pasirodymam?'■ pasi- 
gus plačiu ratu aklink aikštę ir 
sugiedojo God Bless America.

Bet pasirodė, kad dar ne, visos

rė 500 dalyvių uždaroje audito
rijoje ir pranešė, kad užsienie
čiai komunistai negavo vizų į de
monstraciją atvykti. Lietui ap
stojus, komunistų dalis buvo at
vykus į rotušė^ (bet greitai grį
žo atgal. Gal prisibijota neto
liese demonstruoanėių taūtybi- 
nįnkų!

Komunistų Nuvažiavimas iš
šaukė net keturias kontrademon 
stracijas Clevelande: tautybių, 
Amerikos nacių, ir dvi antikomu

stotys rodė demonstracijų ištrau
kas vakarinėse programose, nors 
didžiausias dėmesys kreiptas j 
nacių grupę, kurioje iš viso tik 
vienuolika asmenų, atvykusių iš 
Detroito. Naciai Amerikoje la
bai nemėgiami, tad beveik tokio 
pat skaičiaus policijos kadras 
juos toli nuo kitų izoliavo ir sau
gojo. Naciai per televizijos pa
sikalbėjimą lietuviams suteikė 
abejotinos vertės komplimentą, 
padėkodami už atikomunistinę 
veikla. Vienintelis , Clevelande 
išeinąs dienraštis demonstracijas 
plačiai aprašė sekančios dienoj, 
sekmadienio, laidoje, mažiausiai 
vietos skiriant komunistams.

Demonstracija amerikiečiams 
priminė komunistų įvykdytus ir 

1 vykdomus smurto veiksmus mū
sų tėvynėje, jų melą ir klastą. 
Plati reklama pavyko, tad tuo 
ir demonstracija pavyko. Tačiau, 
jeigu ir nebūtų pavykę, pralei
dimas progos bandyti būtų bu
vęs dideliu nusikaltimas.

Demonstrantai jaučia didelį 
pakilimą: . Pareiga tėvynės sar
gyboje atlikta ir savigarba iš
laikyta!

’ ceremonijos baigtos/- Ąlvedas
Balas-Balsevičius išsitraukė So
vietų Sąjungos vėliavą ir ją su
plėšęs batus nusivalė!

Antra staigmena buvo sponta
niškas nutarimas žygiuoti į ne
toli esančią miesto rotušę, kur 
tuo metu turėjo vykti komunistų 
demonstracija.- Deja, jįjį nerado
me. Rytojaus .laikraštis, prjsky-

Būdinga, kad Draugas nesitel* 
kė dienraščio skiltyse patalpinti 
ALTos pasiųsto pranešimo apie 
būsimą demonstraciją. Nors 
Draugo puoselėjama Lietuvių 
Bendruomenė graibsto lėšas po
litinės veiklos dublikacijai, brau 
gas pasiięna sau teisę nutarti, kad 
kitų organizacijų — ALTos sky 
riaus — policinė veikla Lietuvai j 
nereikšminga, ar nereikalinga, 
ar nepageidautina!

Anastazija Mackui'lenėr

DARIAUS-GIRĖNO LEGIO
NO POSTO PRANEŠIMAS
Dariaus-Girėno posto vadovyri 

bė kviečia visas lietuviškas or
ganizacijas atsilankyti į posto pa-/ 
talpas 4416 South Western Ave., 
š. m. gegužės mėn. 26 d. 8 vai. 
vakarė, kur bus svarstomas kap,' 
Stepono Dariaus ir l'n. Stasio 
Girėno penkiasdešimties metų 
nuo jų tragiško žuvimo paminė-; 
jimo planas.

Derins'Girėno s American 
Legion Post Nr. 271

HEH THE CHALLENGE!
J

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATORA, lietuvių literatūros, meno ir moktfi 

1954 in. metraitk. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, Vine* 
Krtvėg, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
2. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K Matusevifiaua Ir T 
Meflauš stfripeniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M- K. Čiurlionio. M, Meikio, V. Kaiuboa, A. Rūkitelėa Ir JL Varu 
kūrybos poveikriab. 565 pusL knyga kainuoja tik 13.

> DAINŲ AYENTftS LAUKUOSE, poetės, raiytojoa Ir Irt 
tinių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės Mumini m ri apie črint 
Šventes be^jų btdrlją ir eigą. Įdomi skaityti Ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim^ 
bei užkulisiais. Studija yra 151 pusi., kainuoja H.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apral) 
tas luošo Adomaičio — Dėdės šerno gyvenimas. Tai ne MUMb 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Kte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių krtyf?

"t LDCTUVBKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-TamsJh’ūrti 
pfomiai parašyt* rtudija apie Rytprūsius, remianti* Pakalni* t 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienas 
lietuviui. Leidinys iliustruoto nuotraukom^ pabaigoje duodami 
vitovardilų pavidintm&’*tT Jų -•reniai J vokiečiu ri'bą.- Laba' 
naudingoje 535 pūst knygoje yra Rytprūsių iemėlapU. Kaina V

maMalg bnllcvfkų okupacifot metais. Knyga turi ZM puslaplm 
bet kainuoja tik

t JULIUS JANONIS, poetas fr revoliucionierių*., nwuprat 
įas gyvenimą ir politikoje 
lulifi

Ivnygz

Knygri pnenof 1’W WatoW It, CMetf*

) LITHUANIA ' I

tą kūrė, jau nekalbant apie lai, 
kad paties Mažvydo giesmynuo
se yra daug nepasirašytų gies
mių, kurias parašė ir tie jo ben
dradarbiai, bet/kur jų .parašo 
nepadėjo pats Mažvydas ar gies
myno leidėjas Vilentas.

(Bus daugiau) i
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2608 West 69th St, Chicago, III 60629 * Tel. 925-2781
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JAY DRUGS VAISTINĖ
2759 W. 71 st St, Chicago, Ill.

• RŪPESTINGAI IŠPILDOMI RĘJCEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS ' s

*■ 4 <
Atdara šiokiadieniais nuo \

9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro. 
Sekmadieniais nuo 9 yą|’ ryto iki 8:30 vai. vak.

. D. KUHLMAN, B.S.^ft^gistruotas vaistininkas

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA— - - ‘ '

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausią ir turtingiaųąa : lietuvių fratemalinė

atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
r-1 darbus. dirba. '
SLA —išmokėjo ‘daugiau kaip AŠTUONIS MILIJONUS doleriu 

apdraudų • savo nariams. • V ; ;
apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

J' • ■ t t. . _

SLA — apdraudžia ir. Taupomąja apdrauda’ — Endowment
/ /•.- ^ Įnsūę^ęeį , kuri: ypač .naudingą, jaunimui, siekiančiam

;> v : aukąĮojo-mokslo Jr* jų gyvenimo pradžiai.
SLA — vaikus’apdraudžia pigia terminuota;apdraudą: už
.> - ^$1,000 apdraudog -suuxa temoka tik $3.00 metams.

.— kuopų yra višpse^ liįtuvftj kolonijose.
; fcėipkitės Į šivo' apylinkės kuopų veikėjus, 

jie Jums "mielai pagelbės į SLA įsirašyti.
. Gilįte kreiptis ir. tiesiai Į SLA Centrą:

;■ LITHUANIA^ ALLIANCE OF AMERICA

307 W.‘ 30th New York, N.Y. 10001
. Tėl. (212) 563-2210

i » » 7__r • . ’ »

SLA

. M

*.

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

Ir patarė mums toliau studifūotl

, Jalo 05. Kieti rtrieHaL
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Irano fanatikai Beirute išsprogdino 
Amerikos ambasadą

JAV išleidžai bilijonus dolerių įvairios, rūšies erd- 
ės tyrinėjimams. JAV turi tokį erdvėlaivį, kuris į orbitą 
įmetamas kaip išmetamos raketos, bet nusileidžia kaip 
ikšnosparnis. Pirmyn skrieja smaila nosimi, o besileisda- 
las sparnus išskečia, uodegą nuleidžia, kad atmosferos 
rintimi galėtų sumažinti didelį greitį.

JAV yyriau^bė išleidžia šimtus milijonų dolerių 
ylančitį astronautų sveikatai tikrintų :o kai mokslininkų 
ustatyta patirtis jau yra , tiksliai. nustatyta,. tai žinias 
Irdvėms tyrinėti koriiišija tiksliai perrašo ir praneša 
irnerikos medicinos mokykloms, kad tas žinias jos pri- 
aikytų žmogaus širdžiai, maistui virškinti ir nervams 
ontroliuoti.

Amerikos astronautai mokėjo taip tiksliai viską ap- 
kaičiuoti, kad astronautas O’Neill galėjo ant Mėnulio 
aviršiaus pavaikščioti, sėsti į nedidelį erdvėlaivį, pakilti, 
usirasti aplinkui Mėnulį besisukantį erdvėlaivį, tiksliai 
risijungti prie nustatytų kriukių, įlipti į vidų, nereika- 
ngą erdvėlaivį atkabinti ir paleisti į Mėnulį, o vėliau 
isi astronautai galėjo grįžti į Žemę, kur jų laukė !ai- 
ync specialistai.

Astronautas O’Neill šiandien dėsto JAV mokyklose. 
*asakoja savo įspūdžius ir svarbą labai tikslaus apskai- 
iavimo. Tai, rodos, paprastas dalykas, bet jeigu tiksliai 
emokėsi apskaičiuoti, tai Mėnulio nepasieksi. Jeigu kas 
tsitiktinai ir pajėgs Mėnulį pasiekti, bet jis, nepajėgda- 
las tiksliai ir greitai skaičiuoti, padarys mažiausią klai- 
ą, tai jis tikrai Žemės paviršiun nebegrįš.

Sovietų kosmonautai pakilo prieš dvi savaites. Jie tu- 
ėjo pasiekti ištisus mėnesius erdvėje skriejančią “erdvės 
irbtuvę”. Rusams pavyko iškilti, bet pataikyti Į “erdvės 
irbtuvės” duris rusai nepajėgė. Vieną kartą jie pra- 
kriejo “dirbtuvę”, jos nepsaiekę. “Dirbtuvė” skriejo ta 
ačia orbita, o astronautams dar reikėjo pakilti bent 
0 kilometrų.

Antrą kartą rusų kosmonautai praskriejo aukščiau

. “dirbtuvės”, o kai trečią kartą bandė, tąi beveik galėjo APGIRDĄS GUSTAITIS 
būti toje pačioje orbitoje, bet pašovė pro šalį. “Dirbtuvė” 
buvo gana toli, rusai jos pasiekti negalėjo.

Erdvėje reikalingas tikslumas. Juo greičiau skrieja, 
tuo tas tikslumas turi būti tikslesnis. Juo toliau skrieja, 
tai tikslumas turi būti dar tikslesnis. Jeigu Žemėje pa
suksi viena milijonine colio dalelyte, tai erdvėje susidarys 
kelių mylių skirtumas.

Tas pats yra ir su kalba. Kalbėjosi žodžiais, kalbė
josi raštu, o kai amerikiečiai išrado telefoną, tąi laiškai 
jau tapo nereikalingi. Laiškai tapo oficialiais dokumen
tais, o pokalbiai ėjo telefonu. Šiandien visi svarbesnieji 
reikalai atliekami telefonu. Telefonų tinklai šiandien taip 
išvystyti, kad gali pašaukti bet kokį savo pažįstamą toli
miausiame Amerikos užkampyje. Anksčiau reikėdavo 
laukti, kol telefonistė tave sujungs, o šiandien užtepką 
vieną numerį priešakiu pridėti, kad būtum perjungtas į 
kitos valstijos sistemą, o tenai jau gali skambinti tiesiai, 
nieko nelaukiant.

Tiktai Rusijoje reikia ilgai laukti, kol tave sujungia 
su keliom linijom. Viena linija gali kalbėti su žmogumi, 
kuris Rusijoje ar rusų pavergtoje Lietuvoje turi teįefąną 
o kita linija sujungia su čekistu, kuris gali klausyti, ką 
tu kalbi. Jeigu nėra laisvo čekisto, kuri$ galėtų klausytį, 
tai pasako, kad dabar negali sujungti, ‘‘liniją užimtą”. 
Kai atsiranda laisvas klausytojas, tai tave sųjųpgįą.

Bet reikalai pagerėjo, kai radijas pavadayo telefoną. 
Dabar gali kalbėti be telefono ir telegrafo viek^. Ėeikįa 

j tiktai turėti gerą bateriją, kuri pajėgtų siųsti kalbos iųį- 
1 pulsus. Kitame gale turi būti aparatas, pajėgiąs tuos im
pulsus pagauti ir perduoti. Radijo žinias perduoda ra
dijo bangomis. Bangos gali būti ilgesnės ir trumpesnės. 
Jos gali būti labai trumpos. Reikia žinoti bangos ilgį, jei 
nori išgirsti, ką žmonės tomis bangomis kalba.

Kalifornijoj sėdi inžinierius, kuris su Dešimtuoju 
Keliautoju jau kalbasi ištisą dešimtį metų. Dešimtasis Ke
liautojas jau išskriejo- iš Saulės sistemps/’praskriejo Plu
tono orbitą^ bet tas inžinierius kasdien pasikalba su De
šimtuoju Keliautoju. Dešimtasis Keliautojas inžinierių 
gerai pažįsta. Nėra tos dienos, kad jis nepasakytų, kur 
jįs yra, ką jis mato, kokia temperatūra,- šviesa ir kaip toli 
yra artimiausias dangaus kūnas.

Mokslo reikalams amerikiečiai išleido bilijonus. To-

STASIO RAŠTIKIO UŽRAŠŲ IV TOMAS 
“LIETUVOS LIKIMO KELIAIS”

Didelės knygos trumpa apžvalga
- - E' - X •

ąnLirjkųj; pian^u, ų pailgumą lier 

pasilaiko šaprjį, ąpygliy ir cirzą- 
!ų. kurip gražiuą ąjelpųj pąver- 

Į pa mgHsHį tup nųG^rdžįai d'iu- 
. gindami mūsų priešus, tiek So- 
. vietų Rusiją, t:ęk Lenkiją, tiek 
i (ąnkąčiąu) Vokietiją. Aiškų, 
' mūsų, priedai mus nori pavieniuį 
Į pąskęrsti: ipąžiau, ir ne toks pjk 
ias riksmas iš vienos tautos. O 
antrąją ske!"'dž ant, jau beveik 
pąp.ąstą, p trečioji eina kaip 
rįękur nieko.

Vyrayysj nuomonė, esą: lat
viai, ęslai nenorėję tokią sutari’ 

Nudaryti, kad jų Lietuva ne
įtraukiu į karą prieš Lęnkiją 
(dęl Viin aus sriiięs) ar pr’eą 
Vokietiją (dėl Klaipėdos kraš- 

Betgi Lietuvai su tomį§ 
valstybėmis sunormavus sąpty- 
kius, vistiek estai rjęnorėję. 
.jĄV-ią karinis atstovas Latvi
joje buvę pritrenktas tokiu tri
jų Pabaltijo valstybių, nesutari
mu. (Psl.

Kodėl labjausįiąi prięšįposi 
j Estiją, kaip iš Rastik’o knygog

Įima spėlioti. Gal estai labiau
siai bijojp tqkios sąjungos, kad 
ilgainiui jię nebūtų užgožti, nu
tautinti didesnių pąbąitiečių. 
Jei taip, tąi estai labai ir laibai 
klydo. Manau, kad. -klaidingai' 
dąpar .nęgąlvpja < nei estai, nei 
lą tyrai. Tarpų ąavy j ė. urzgiant, 
be jokių ginčų atšhąužė bolševi
kai ir yisųs tris ąųsi^layė į rau

GEN. STASYS RAŠTIKIS

(Tęsinys).

Minimą lenkų ^m-naliąĮą T. 
Katelpacb pąž.įnjųąu, jis yra 
lankęsis pas mus; ipąno sesuo 
Gražina, turėdama valstybinę 
tarnybą Kaune, sutikdavo įvai
rių aukšto laipsnio užsieniečių, 
tarp jų, kaimyninįų tautų, įskai-Ų _ _ _ ___ ,
tytinai ir lenką T. Katelbach. Jis iškaitome? Jis neatsako. Tega
nė kartą mano tėvelių namuose 
lankėsi. Ąpję tai rašiau '“Nąur 
jienų’i nr.ylO-Į, 19^.V.2 d. ant
rašte .Kalbant apie liėtuyiųį-įen- 
kų santykius. Ir lenkų.k. žur
nale “Kultūra” pr.~ Ų, 1956 m.,' 
pgl. 235-235. Čia tų rašinių ne
noriu kartoji.

" * ■ Y ■ ■ • -* ■■ ' ' ■«

Siektina Uetuvos-Uątvijos-
Ęstijos sąjunga . [doną sterblę. Dąbąr ki^ųokitėl 

Gen.: Raštikis aiškiai pasisako { o \v i--. T' ... ... - .y, - Eu barškalais neverta gmeytisuz Lietuvos-Latyijos-Estijos ka-1 ’ »
dėl amerikiečiai dabar turi tokias susisiekimo priemones, j ri?ę sąjungą. Su tilo nuc^ii-džiaį j Gen. Taikinį pradėjuą spaus 
kurių niekas kitas neturi pasaulyje. “— ------- -  * --- — - -

siu metų balandžio 18 dieną buvo išsprogdinta Ame
rikos ambasada, esanti pietinėje Beiruto pusėje, netoli 
uosto. Dinamitu prikrautas automobilis, turįs Amerikos 
automobilio numerius, privažiavo prie namp, įvažiavo į 
kiemą, privažiavo prie vidurinio ambasados korpusų ir 
sprogo. Stiprus sprogimas išstūmė visą ambasados ą.ūkš- 
to mūro sieną, išmušė beveik visus ambasados langus, ir 
padarė daug žalos aplinkui stovintiems namams. Pačioje 
ambasadoje žuvo virš 60 žmonių. Žuvo keli ambasados 
pareigūnai. Iš viso žuvo 15. amerikiečių.

Niekas nežinojo, kas galėjo išsprogdinti Amerikos 
ambasadą, žmogus, automobiliu privažiavęs prie pačios
ambasados, neturėjo jokių asmens dokumentų. Pas jį ne
buvo jokių dokumentų, jokių žymių automobilyje nerado.

Trečiadienį, balandžio 20 d., prancūzų ambasada 
telefonu gavo žinią, kad Amerikos ambasadą išsprogdino 
Libano šijitai. Prancūzai žinią paskelbė Beiruto spaudai. 
Papildomas pranešimas sakė, kad žinią atėjusi įš Iraną 
Prancūzai nežinojo, iš kur ta žinia telefonu atėjo. Jie ne
galėjo pasakyti, kas nustatė, kad ji atėjo- iš Irano. Ame
riką pasiekė žinia, kad atėjo iš Irano.

Bet labiausiai visus nustebino Jungtinėse Tautose iš
keltas Amerikos ambasados sprogdinimo klausimas. Buvo 
užklaustas Irano ambasadorius Jungtinėse Tautose, kaip 
galėjo iraniečiai sprogdinti JAV ambasadą. Irano amba
sadorius Jungtinėse Tautose atsakė, kad Iranas nieko 
bendro neturį sų Aipęrįkos ambasadps. sprogdinimu 
Beirute.

— Jeigu neturi, tai kaip Irano užsįenio reikalų mi- 
nisteris pranešė Irano pasiuntinybei imtis priemonių lai
ku išsiųsti i| Libano.kelis asmenis? Tųpjaų po sproginą^ 
radijo telegrama atėjo iš Irano užsienio reikalų ministe
rijos į Irano ambasadą Beirute.

Pasirodo, kad JAV vyriausybė turi būdą nustatyti, 
kad Irano užsienio reikalų ministerija pranešinėjo Irano 
ambasadai Beirute, kaip paslėpti pėdsakus, rišančius 
Amerikos ambasados sprogdinimą su Irano užsienio rei
kalų ministerio radijo pranešimais Beirutam

Yyą pagrindą manyti, kad Amerika turi geresnių 
priemonių žinioms patirti, negu Irano fanatikai šijitai 
mano. Neatrodo, kad dabartinė Irano vyriausybė galės 
išsisukti nuo JAV ambasados sprogdinimo atsakomybės.

(imti atsirpixmus, sgay4oją pa
sipylė įvairiausi' j&sisakymai, 
tąi'P jų ir cypsiai barškalai, teno- 
rį pasirodyk: Acha, matote, čia 
demokratija, aš irgi lygus gene- 

i rolui, kas jis man, tai pasiklau- 
, sykite ką dabar liaudis pasa
kysi...

Ir tokie tauškia, birbia. Kar
tais paimti tūlą laikraštį, net ne
smagu skaityti. Kodėl nepuola 
lietuvių temos priešų komunis- 
viĮ.' Geneioias begaLniai kant
rus, nors grynai piktybiniai ra
siniai, aiŠKu, užgauna, pykina. 
Dėl tokių šlamštų puolimų kal
ti ir rtuaktoriai, nes spausdina 
ne tik prieš gen. Rastikį nukreip 
tus cypsėjimus, bet ir prieš kitus 
garbingus asmenis. Dar blogiau, 
kad kartais užpultajam nelei
džiama net pasiaiškinti, net tame 
pač.ame ra araštyje apsakyti. Bai 
su, neleistina.

Gen. Raštikis švelniai atsakė 
prei. M. Krupavičiui, pasipikti- 
UUSiam dėl šmeižiančio rašinio 
“Keleivyje ". (Tas laikraštis jau 
sustpjoj. (P§1. 483). Kitur prof. 
Juozas Brazaitis (493) pataria 
nekreipti jokio dėmesio į spau
dos plepalus ir prikliedėjimus.

Skaitant tokius pąsisakymus 
reikia sutikti. Bėgpme nuo ko- 

: muništinęs cenzūros; vadina
mam laisvame pasaulyje kai kas 
užsiaugino spaudą, begėdiškai 
v^?PHsišUą. Kokia gėda, koks 
laukiniškumas.

J. i£rąąąiti§ 1Q58 m. rašė (Psl. 
495): ‘.:jr pątą imu vis giliau 

Tikėti, kad tokią visuomenė, ko- 
čią turime, nebereika- 

! llpga jokios asmens aukos. Vis 
’Waų įsitiąiųų, kąd lietuvička 
dvąąįą iąliks ir bus kūrybinga, tai 
tik mažų būrelių dėką, o masa; 

, Įjg. nueitą aiįf^ąis”.
,s^|ytojąi kaip rei

kiant lietuviai. Bet pasižiūrėki
te aplinkui, pasidairykite, kiek 
pažįstamų jaunuoliu skaito, pre- 
numerugįą lietuviškus dienrąš- 
čĮusa ĮB?^rąščius, pęrąą knygas, 
ar sąyq Įentynpse turi lietuviš
kas bibjįotekąs.

Gen. Rėišpkis šiuos reikalus 
tik. prabėgomis paliečia, nprs tai 
dalis tautos pražūties.

Kai Spviątų Rusija okupavo 
Lietuvą, Raštikio pavąrdė komu
nistams pasidarė nepriimtina. 
Nęturgįg suteųpų, neturėjo dar
bo, artėjo bądaą jų šęimąi. Šiaip, 

; taip pąsiąką tuoląikinį Tąrybi - 
nės Lietuvos prezįdęntą Justą 
Paleckį, prašė kokie nors darbo. 

. J. Paleckis taręs: “Ak, tie žy
dai! Visų komisariatų kadrų 
skyriai dabar jų apsėsti, ir jie 
net gerų lietuvių neprileidžia 
prie darbo”, piktai pradėjo kal
bėti apie žydus Paleckis. “Bu
vau įstatęs generolą TaUat-Kelp- 
šą į “Sodybą”, tęsė toliau Pa. 
leckis, “bet tie žydai ir iš ten 
išvarė jį”. (291).

(Bus daugiau)

[ENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Mane labiausiai domina kardai, nes takių 
as keliaujančius dvasiškius niekada nesu matęs, 
- tarė Zbyška.

— Jiems galima, — atsakė abatas, — nes jie 
ventimų dar neturi. O kad ir aš pats kardą prie 
ono nešioju, nieko nuostabaus. Prieš metus Vil- 
ą iš Beržinės buvau į dvikovą iššaukęs už tuos 
ilus, per kuriuos į Bogdaniecą keliavote, bet 
lepasirodė.

— Kaip gi galėjo su kunigu kautis? — nu
raukė jį Zychas.

Abatas užsipurkštė ir, davęs l^umšpiu į sta- 
a, sušuko:

— Kai ginkluotas, aš ne kunigas, tik bajoras! 
) jis neatvyko, nes jis tikėjosi mane su savo tar
nais Tulčoje užpulti, štai dėl ko kardą prie šono 
lešioju! Visi įstatymai leidžia mums prieš jėgą 
atsakyti jėga. Štai dėl ko ir jiems leidau kar
ius nešioti.

Jis dar kurį laiką dairėsi aplink piktomis aki
mis ir vėliau tarė:

— ”' ,ų žino, ai jis manęs ir čia neužpuls?
— Tegu i k pal ardu, — atsakė keliaujantieji 

Ivariškiai, griecJami už kardų rankenų.
— O togu užpuola! Nusibodo jau man be 

kovų.
— §ito jis nedarys, — tarė Zychas, — grei

čiau ateis su taika ir nusižeminimu. Šilų jau iš
sižadėjo, nes jam sūnus rūpi... Žinote.. . nesu
lauktų jis!

Tuo metu abatas nurimo ir tarė:
— Jaunąjį Vilką mačiau geriantį su Preclavu 

iš Raginės Kresnos smuklėje. Nepažino mūsų iš 
karto, buvo tamsu, ir kalbėjosi apie Jagienką.

Ir kreipdamasis į Zbyška:
— Ir apie tave.
— O ko jie iš manęs nori?
— Iš tavęs jie nieko nenori, nes ir nepagal

voja, kad arti Zgoželicų yra ir trečias. Taip tada 
Preclavas kalbėjo Vilkui: “Kai jam kailį išdirbsiu, 
nebebus toks gražus”. O Vilkas atsakė: “Gal pri
vengs mūsų, o jei ne, tai kaulus akimirksniu su
laužysiu!” Paskui abu pradėjo vienas antrą iti- 

Ikinėti, kad tu pabijosi jų.
Tai išgirdęs, Macka pažvelgė į Zychą, o pas- 

jtarasis į Macka, ir abiejų veidai nušvito gudria 
ir džiaugsminga šypsena. Nė vienas nebuvo tik
ras. ar abatas tikrai tokį pokalbį girdėjo, ar tik 
išsigalvojo, kad Zbyška paerzintų. Tuo metu abu, 
o ypač Zbyška gerai pažįstantis Macka, suprato, 
kad pasaulyje nebus geresnės progos Zbyšką prie 
Jagienkos pastūmėti.

Abatas lyg tyčia pridūrė:
— Ir iš tikrųjų — jie klastingi vyrai.
Zbyška nieku neišsidavė, tik pradėjo Zychą

A* -*■ te ** *^*-*j^'*« K-a. i

klausinėti kažin kokiu keistu balsu:
— Ar rytoj sekmadienis?
— Sekmadienis.
— Vyksite juk į bažnyčią.
— Žinoma.
— Kur? Į Kresną?
— Čia arčiausia.
— Tai gerai!

| ’ ’ XVI

Zbyška: pavijęs pakeliui Zj^cha ir Jagienką, 
, vykstančius kartu šu abatu ir jo palydūvaią į Kres- 
' ną, prisijungė prie jų ir jojo kartu, nes jam rū
pėjo parodyti abatui, kad jis nebijo nei Beržinės 
Vilko, nei Raginės Pręęląvo, ir nemano nuo jų 
sląpgtytįą. yęį žavėjosi aęs,
nors jis ir matė ją daugelį kartų Žgoleįęųose ir 
Ęogįppęce gęą'Mąį ąpsiręngįįią, bet niekada ne
matė tįpįįps, įąi. D^ąbąę vy^nčios į bažnyčią. 
Ji buvo apsirengusi raudonos gelumbės apsiaustu, 
pamuštu šermohėlių kailiais, raudbndmts piršti
naitėmis ir sermonėlių, auksu išsiuvinėlį gaub
tuvų ąnt gaivoj, iš pp kurio kyšojo nusvirusios 
ąnt pečių ^yi kągfs* Ąųt arklip sėdėjo ne vyriškai, 
beLantį aukšta bąjna su ątrąma ir pąspyrą po ko
jomis, kurios iš po ilgos kįpątėnps sudėstytos suk
nelės vos buvo matyti. Zychui, kuris leido mergi
nai namųp§e nešioti kailinukus ir jaučio odos ba
tus, rūpėjo, ^ąd prie bažnyčioj kią|svįęjiąs pažin
tų, kad čia atvyko ne bet kokio nususio šlėktos, 
bet galingo ir turtingo riterio duktė. Dėl to jos 

arklį vedė du vaikinai, apsirengę iš apačios siau
rais, o į viršų išpūstais geros medžiagos apsiaus
tais, kuriuos paprastai dėvėdavo tik pažai. Kętųri 
dvaro tranai jojo iš paskos, o su jais ir abato pa
lydovai, su kardais ir kanklėmis prie šonų. Zbyška 
stebėjosi visais palydovais, bet labiausiai į pa
veikslą panašia Jagienką ir abatu, kuris savo rau
donu, plačiomis rangovėmis apsiaustu buvo la
biau pąnašus į kokį keliaujantį kunigaikštį. Kuk
liausiai iš visų buvo apsirengęs pats Zychas, ku
ris daugiau rūpinosi kitų išvaizda. Jam pačiam 
terūpėjo tik linksmybę ir dainos.

Susilyginę keliavo gretoje: abatas, Jagienka, 
Zbyška ir Zychas. Abatas iš pradžių savo palydo- 

i vąms įsakė giedoti šventas giesmes, o vėlįąu, ma
tyti. jomis prisįsotipęs, pradėjo kalbėtis $u Žbyš- 
ka, kuris šypsodamasis žvelgė į jo didelį, nemažes
ni už vokiečių naudojamą dvirankį, kardą.

— Matau. — ątsargiąi kalbėjo, kad sįebj^si 
mano kardu. Žinok, kad sinodai leidžia kunigams 
nešioti kardus, o kelionėje net ir balistaę ir kata
pultas. Męs gi esame kelionėje. Pagaliau, kaj šv. 
Tėvąs kunigais uždraudė nęšioti kardus ir rau
donus apsiaubtus, jis turėjo galvoje žemo kilimo 
kunigus, o Dįevas bajorą sutvėrė ginklui, todėl 
kas norėtų iš bajoro ginklus atimti, tas nusidėtų 
Jo tvarkai.

(Rns daugiau)

aujierv’s, ( hicago " Mav 18, 19&3
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Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis

r,

4

EUDEIKIS*
Tel: 562-2727 arba 562-2728

S*rvk» B55-45O4, P*®» 0*054

GAIDAS“ DAIMID
BalandisM. Stankūnienė.

i

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYB*: AKIŲ LIGOS 

3907 Wes* 103rd Street 

Valandos pagal auaitą-riiną

a
B

I
1 r

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1933 S. Manheim Rd, Westchester, 111.

VALANDOS: 3—8 darbo dienomis
Žemaičių Kultūros klubo eilinis na

rių susirinkimas Įvyks trečiadienį, ge
gužės 18 d., 1 vai. popiet, Anelės Ko- 
jak salėje, 4500 S. Talman Avė. Na
riai prašomi atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų aptarti. Bus ir vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

Lietuvių Žagarės klubo eilinis na
rių susirinkimas įvyks šeštadienį, 
gegužės 21 d., 2 vai. popiet, Anelės 
Kojak salėje, 4500 S. Talman Avė. 
Nariai prašomi atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Bus vaišės.

Rožė Didžgalvis, rast.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

K 
f

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

tokiu adresu;

NAujiei-os, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

SUSIRINKIMU (312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

OPTOMETR1STAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2613 W. 71st SL TsL 737-5149 

Tikrina ak1 a- Pritaiko akinius 

ir “contact leases”.

KUBA ĮKIŠO Į KALĖJIMĄ 
33 ŽMONĖS

i >r. LEONAS SEIBUT1S 
INKSTŲ, PŪSLES It 

PROSTATOS CHIRURGU A 
2454 WEST 43rd STREET

Ofwo telefono* 774-28K, 
lazideaciiee tolei: 444-5545

nUBIfiA

HAVANA, Kuba. — Darbi
ninkų profesinių sąjungų sekre
torius Robert Veniga paneigė 
užsienyje paskelbtas žinias, 
kad Kuboje sušaudyti 5 darbi
ninkai, bet jis pastebėjo, kad 33 
buvo nubausti įvairiomis baus
mėmis už vyriausybės kritiką.

Nuteistieji aštriai kritikavo 
vyriausybę už komunistams 
duodamas privilegijas. Vietoj 
lengvesnio gyvenimo, Kuboje 
viskas brangsta, išvežti karei
viai Į Angolą ir Etiopiją vis dar 
nebegrįžta. Visa eilė pažadų li
kosi neištesėta, o žmonės negali 
apie tai prastitarti.

Praėjo vietos organizacijų me
tiniai susirinkimai, pakeitę kai 
kurių vienetų, valdybas.

DLK Kęstučio šaulių kuopa 
slaptu' balsavimų perrinko tą 
pačią valdybą dviem metams. 
Taip pat Racinę Lietuvių Mote
rų klubas paliko tą pačią valdy
bą 1 metams, todėl jų sąstatų 

, nevardinsiu.
Kenpsha-Racine LB apylinkė 

slaptu balsavimu išrinko tris as
menis 2-jų metų terminui. Tuo
jau po susirinkimo valdyba pa
siskirstė pareigomis, sekančiai: 
•Br. Juška — pirmininkas, Regi
na Reikalienė — vicepirmininkė, 
P. Petrušaitis — sekretorius, P.

Nekrošius — iždininkas ir vald. 
narė — Leona Juškienė, vj. - X

Racine ALTos skyrius savo 
garbės pirmininkų išrinko kun. 
St. Saplį, MIC, šv. Kazimiero 
parapijos kleboną. Pirmininku 
išrinktas jaunosios kartos at
stovas Liudas Kuliavas. Vice
pirmininkai — J- Plečkaitis ir 
V. Kažęmėkaitis. Sekretorius Į

inž. E. M. Laird Airplane Co., 
tada buvusi 5321 W. 63rd Str. 
Darbai užtruko nuo vėlyvo 1932 
m. rudens iki 1933 m. balandžio 
pabaigos.

Lėktuvo perstatymo darbus 
prižiūrėjo lak. Stasys Girėnas. 
Atvežus iš Laind dirbtuvių, lėk
tuvas buvo sumontuotas Stand
ard Oil Co. angare. Pagrindi
nai perstatytą lėktuvą ore išban
dė St. Girėnas. 1933 m. gegužės

S 
“Lituanica” vardu, o sekančią

V . INrĮ/Ą I I Įį,»y rv.Į I 4 V 1/U4.| « , — —

SĄ Budrys ir iždininkas M. Ta- 6 d lėktuvas buvo pakrikštytas 
mulėnas. Kiti valdybos nariai: Lituanica r
G. Mitkienė, P. Petrušaitis, M. dien3 abu lakūnai su “Lituani- 
Stanaitytė ir Ed. Šilingas. Meno1 ca” išskrido New Yorkan.

1 4 V • T •

vadovas muzikas J. Grimskis.

r kraustymai

SOPHIE BARČUS
4ADUO ŠEIMOS VALANDOS

FRANK ZOGAS

Apdraustas perkraustymac 
ii įvairiu atstumu.

ANTANAS VILIMAS
Tel. 37S-1U2 arba J7449M

Ved«|a — Aldone Daukva 

•Telefu 773-1543

H59 So. MAPLEWOOD AVI.
CHICAGO, IL 40C29

-eldiniai — Pilna apdraus
ŽEMA KAINA

rnmam Master GhiTffi 
u VISA korteles.

-skKSNAS TeL 925-M4S

oU25 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 337lt 

Lei. (8132 321-420$

Šeštadieniais ir sekmai ieniala 
nuo 8:30 iki 940 vaL ryto. 
Stotie* WOPA - 1499 AM 

transliuojamo* S mūšy atudi^ea 
Marquette Parka.

Buvo prezidentas Midland Federal Savings 
and Loan Association

j® ^Lietuvos Aidai’'
KAZĮ BRAZD11ONYT* 

Program** v»4ė|*

trirostatos, inkšti] ir šlapume

Renginiai

ALTc skyrius ruošia Birže
lio įvykių minėjimą birželio 191 
d., šv. Kazimiero, parapijos sve
tainėje.

9 vai. 30 min. pamaldos šv. 
Kazimiero bažnyčioje už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. 3 vai. 
p. p. svetainėje išvežtųjų prisi
minimas. Toiliau vietos 
ninku darbų paroda.

Kviečiami visi vietos 
ninkai parodoje dalyvauti 
ją praturtinti.

Biržeho 25 d. šauliai 
Joninių laužą V. Bagdono
boję, prie Mičigano ežero kran
to. Tai jau bus 28-sics Joninės, 
suruoštos Wisconsino šaulių.

Visi kviečiami dalvvauti.
Jurgis Milas

“Matty” Laird buvo Ameriko
je plačiai žinomas, kaip lėktuvų 
konstruktorius. Šiuo metu avia
cijos istorikas M. Rezich yra su
rengęs apie inž. E. M. Laird pa
rodėlę, kuri yra Clearing ban
ko patalpose, ū3 gatvė ir Latrobe 
kampas, Chicagoje.

. M. Laird buvo ne tik kon
struktorius, bet ir labai geras, 
patyręs lakūnas. Jis yra daly
vavęs Chicagos lietuvių suruoš
tose aviacijos dienose, 
m. laikotarpyje.

Dar viena ryški JAV 
jos isterijos asmenybė 
dė sparnus.

Telef. 476-2345 5

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
'f

1424 South 50th Avenue 
Cicero, ILL 60650 

TeL: 652-5245
TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS IR SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Kasdien nuo pirmadiftnln iki peni 
tadienio 8:30 vai vakarą 

VUo» laido* ii WCKV atotie*.
oai.ga 14fi0 AM 

“eteraborg, Fla., 12:80 vai. p p
"Tjc 1110 AM banga

’K4.fi W 71at Streei

bimvn. Dlinots 60623 
Telef. 778-5374

I Gyveno Oakbrook, Illinois
Į Mirė 1983 m. gegužės 16 d. ryte, sulaukęs 62 m. amžiaus

I Paliko nuliūdę: žmona Catherine (pagal tėvus Bernai), 
Itrys sūnūs — Robert, jp žiuona Jane, Charles ir Paul, duktė 
■Susan, anūkė Anna, trys seserys — Ann Rymas, Agnes Sotak 
lir Ė^aiųces Schissęl, <hi brojiai — Stanley ir Edward bei kili 
Igiminės, draugai ir pažįstami.

I I’r klausė Lithuanian Chamber of Commerce of Illinois.
I Kūnas pašarvotas Evans koplyčioje, 9837 S. Kedzie Ave.
■ Evergreen Park, Ill., trečiadienį ir ketvirtadienį nuo 2 vai. 
■popiet iki 9 vai. vakaro.
■ La dotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 21 d., Vander- 
1-jrifL Pennsylvania.
x Vi-i t ?■. Fr:ir.k Zogo giminės, draug «i ir pažįstami nuo- 
|š:r<lž;ai k\ie<umi dalyvauti šermenyse r suteigti jam pas- 
fkutin; patarnavimą ir atsisveikirimą. .,

žmona, sūnįs, duktė, anūkė, seserys, broliai, 

ai direktorius John Evans. Jr. T'cl. 122-2000.

AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

meni-
1929-34

VANCE FUNERAL HOME

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

meni- 
ir tuo

ruošia 
sody-

aviaci- 
suglau-

MIRĖ INŽ. ė. M. LAIRD

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Tuesday, May 17, 1983Wednesday, Mav 18, 1983

*

Read label and follow 
directions.
C Ew-Lax. Inc.. W

1982 m. gruodžio 18 d. Bota 
Raton, Floridoje, mirė ‘‘Matty’’ 
Laird, Dariaus ir Girėno lėktu
vo “Lituanica” perstytotojas. Jis 
buvo jau 86 metų amžiaus. Dar 
tik 1980 metų vasarą jis gana ge
rai jautėsi ir dalyvavo metinia
me aviatorių sąskrydyje, Osh
kosh, Wise.

Dariaus ir Girėno įsigytas lėk-j 
tuvas Bellaiica CH-300 Pacema
ker tipo, ruošiantis skrydžiui iš* 
New Yorko į Kauną, buvo pa
grindinai perskaitytas Visu lėk
tuvo po.statymo darbus atliko

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California AvenueIII

TeL — 523-3572

For constipation relief tomorrow 
reach for EX-LAX tonight ,

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-I ax is 
"The Overnight Wonder

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

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003



LAIŠKAS NAUJIENOMS
Draugo kultūriniame priede, Ją Naujienoms įgelti, dar ir dėl 

gegužės rr.ėn. 14 dienos laidoje,i to, kad jos būn i atsargios su pa- 
kertinėje paraštėje, prisidengęs) reiškimą'-, bei pagyromis poe

tams tų, kuriuos okupantas yra 
išleidęs į laisvuosius Vakarus. 
Taip, kaip didžiuojasi “kultūri
ninkas” K. ž. vienu tokiu, kuris 
giria B. Brazdžionį ir K. Bradū- 
ną, kuris tikrai yra atvykęs Ame 
rikon su okupanto leidimu. To
kiu, kuris pripažintas Rytuose 
ir Vakaruose kaip poetas, litera
tūros mokslininkas. Ar nebūtų 
išmintingiau padaręs minėtasai 
Draugo "kultūrininkas”, jei toje 
kertinėje paraštėje būt panagri-

K. Ž. inicialais, išėjo ginti poe
tus B. Brazdžionį ir K. Bradū- 
uą, kuriuos Vladas Viešintas, 
okupanto tarnas, New Yorko ko
munistiniame “Laisvės' laikraš
tyje apkaltino, būk jie nenori 
bendrauti su krašto rašytojais 
ir kad jų kūryba krašte nelabai 
vertinama. Kažin, ar K. ž. rei
kėjo į tą plepalą reaguoti, nes 
ko gero galima tikėtis, iš klus
niai okupanto valią vykdančio 
baudžiauninko? Bet atrodo, kad 
tokia proga K. Ž. atsirado noras 
amtelti Naujienų adresu. Mat, 
jis, rašydamas apie komunistinės 
"Laisvės” savaitraščio skaityto
jų sumažėjimą, rado reikalą įgel
ti ir antikomunistiniam Naujie
nų dienraščiui Matyt, K. Ž. no
rėdamas “Laisvės” savaitraščio 
skaitytojų skaičių vaizdžiau iš
sakyti, jis tai palygina su Nau
jienoms. Jo žodžiai tokie: ’’Lais
vės” skaitytojų skaičius greičiau 
tirpsta, negu čikagiškių Nau 
jienų”. Toks minėto rašovo lyg 
ir sugretinimas Naujienų su ko
munistine “Laisve”, rodo ne ką 
kitą, kaip jo piktos valios išda
vą, kuris Draugo kultūrininkams 
siekė parodyti, kad Naujienos 
yra to paties lygio, kaip ir “Lais
vė”, todėl ir jų skaičius skaity
tojų tirpsta. Tai jau liudija K. 
Ž. piktą norą, įgelti antikomu
nistiniam dienraščiui. Mano 
nuomone, kodėl jis mano, kad 
tik Naujienų skaitytojų skaičius 
tirpsta, o ne tirpsta Draugo, ir 
lyg jo skaitytojų skaičius didėja, 
juk tai gryna netiesa. Jei jau 
kalbama apie tirpimą, tai tirpsta 
fr Draugo prenumeratoriai ir tai 
nemažiau kaip ir Naujienų.

Tad neaišku, kodėl “kultūri
ninkas” K. Ž. rado reikalą rašy
ti' tokią užuominą, tik Naujie
noms. Juk tai netiesa! Ar tokia 
netiesa jis siekia sumenkinti an
tikomunistinį dienraštį? O gal 
dėl to, kad Naujienos atviriausiai 
pasisako, dėl tų visų neigiamy
bių, kurios iškyla į paviršių mū
sų išeivijos gyvenime, kurios 
ypač labai atvirai pasisako prieš 
okupantą. Gal K. Ž. rado reika-

nėjęs kodėl nekomunistinių laik
raščių skaitytojų skaičius taip 
žymiai tiipsta? Kodėl lituanis
tinėse mokyklose mokinių skai
čius taip mažė-'a ir pagaliau, ko
dėl jaunoji l.etuvm karta tiek 
mažai skaito lietuvišką spaudą. 
Sakysim, kad ir to pačio Draugo 
kultūros, meno ir mokslo prie
dą? O ne ieškoti progų antiko- 
mun stinj 
suniekinti.
K. Ž. daro negaibingą ir nekul
tūringą iššoki. Ir iš viso, klau
simas, ko jis tuo siekia, ir kam 
jis nori pasitarnauti?

Su pagarba

Naujienų dienrašti 
Juk tai liudija, kad

Z. v.

Lietuvos generalinio konsulato žinios
Lietuvos generalinė konsule 

J. Daužvard enė ir vicekonsule 
M. Krauchunienė dalyvavo Či
kagos konsularinio korpuso po
sėdyje, priešpiečiuose. Kcnsula- 
rimo korpuso dekanas B. M. 
Rii.se formaliai pristatė vierkon- 
sulę susirinkusiems. Posėdyje 
dekanas atsisveikino, pranešda
mas, kad jis paskirtas Norveg - 
jos ambasadoriumi Rumunijoj. 
Pagal seniorileta, dekano viela O 7 Ar

užėmė Filipinų gen. konsulas 
Rodolfo Sanchez.

■Gen. konsule ir vicekonsule 
dalyvavo Library of Interna
tional Relations 50 melų sukak
ties priėmime Library patalpo
se, N. Lake Shore Dr.

Vicekonsule kalbėjo Detroit, 
Mich., A.L.B. Radijo klubo su
ruoštame Motinos dienos minė 
jime.

Vicekonsule Krauchunienė at
stovavo Lietuvos gen. konsula
tui Illinois Institute
nology Tarptautinėje dienoje. 
Ji ir gcn. konsulatas parūpino 
dalį eksponatų studentės Onos 
Požarnukaitės pastangomis 
Įrengtame Lietuvos paviljone.

Gegužės 12 d. 8 valandą ryte 
(Glenbrook gimnazijoje, Glen
view, Ill., Europos Istorijos kla
sėje, vicekonsule kalbėjo apie 
Lietuvą sovietų ir nacių okupa
cijose. Mokiniai ir mokytojai, 
giliai susidomėję jos kalba, pa
kvietė vėl atvykti ir papasakoti 
apie dabartinę okupuotos Lielu-

of Tech-

Aleksas Ambrose,

vos padėtį. .
Generalinė konsule parašė pa-j 

dėkos laiškus kardinolui Ber-į 
nardin ir The Chicago Catholic: 
už atspausdinima kardinolo iš-' 
samaus straipsnio apie kun. A. 
Svarinską ir religinius persekio- 
j’inus Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje. Maloniame asmeniška
me laiške gen. konsolei, kardi-] ------~
nolas pažadėjo melstis už perse-j vo nušauti, o kiti spėjo pasi- 
kiojainą Lietuvą ir lietuvius, ir j traukli ir išsislapstė po kalnų 
išreiškė viltį, kad, bendromis pa-Į olas. Apskaičiuojama, kad šį- 
stangomis, bus grąžinta laisvė • nlel Andų kalnuose nuo įvairių 
persekiojamiems mūsų tautie- užpuolimų jau žuvo 900 žmo- 
čiams. The Chicago Catholic 
atspausdino generalinės konsu- 
lės laiška.

Juzė Daužvardienė, j
Lietuvos gcn. konsule

NUŠAUTI 28 PERU
MAIŠTININKAI

— Baptistų prezidentas T. 
Jenison ragma visus juodžius 
registruotis ateinančių metų 
rinkimams.

nių.

M. KVIVISTUI SUNKU 
PREZIDENTAUTI

HELSINKI, Suomija.— Suo- 
. mijos prezidentui Mauno Kvi- 
j vitso labai sunku prezidentauti, 
nes pats prezidentas ir ministe
rial turi būti draugingai nusitei
kę Sovietų Sąjungai.

Sovietų Sąjunga žino, kad be
veik visi suomiai yra nedrau
gingi jai. Sovietų karo jėgos no
rėjo pavergti visą Suomiją, bet

LIMA, Peru Respublika. — 
Apie 400 mylių nuo sostinės 
maišlinmkai užpuolė kelis ūki
ninkus ir sušaudė apie 30 žino- j 
nių. j

Neramumų vieton vyriausybė
pasiuntė mililarinės policijos nepajėgė. Suomiai paėmė dido- 
dalinį, kuris apsupo Mao Cetun-11 ----- i----.-----1-.-—--
go įsitikin’mo komunistus. Su-| 
sisaudyme žuvo keli maštinin-Į.25 metus, bet jis buvo tikras 
kai. Nuo gegužės 7 iki 12 die
nos militarinei policijai pavyko 
nušauti 28 jų.

Policija buvo pasiryžusi juos 
suimti ir atiduoti teismui, bet 
nepavyko. Maištininkų dalis bu-

ka rusų skaičių nelaisvėn.
Urho Kekkonen prezidentavo

diktatorius. Jis apibardavo kiek
vieną minislerį. Kvivisto nemo
ka diktatoriauti, bet jis labai 
atidžiai seka visus ministerius.

— Juodis gali tapti JAV pre
zidentu. — tvirtina Jesse Jack- 
son. Jis organizuoja ateinančių 
melų rinkiminę kovą.

K»uL — Pardavimui 
UAL ESTAT1 FOR SALI

Namai, — Pardavimai 
K1AL 1ST ATI FOR SALS

PANKOLCS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
FR urmais NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKTJTMAI8.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS L

MUTUAL FEDERAL SAVINGS
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentaa

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

t

BUTŲ NUOMAVIMAS
NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS * VALDYMAI 

.♦ NOTARIATAS • VERTIMAI

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

. BACEVIČIUS — BELL REALTY
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir išspausdino geriausią

' Chicagos lietuvių istoriją
(1869 — 1959 metai).

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

Persiuntimas — $1.i
I

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga y <c

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

. KAINA — $17. (Persiuntimui "pridėti $1) 
Siųsti čekį: ir-’y— t—

" Naujienos, 1739 S. Halsted St.
Chicago, EL 60608

— II. Washington© laimėji
mas Chicagoje įtikino Jessie. 
Jackson, kad jis gali laimėti de 
mokratų partijos nominaciją, jei 
juodžiai visame krašte susior
ganizuos. ~ T

— Bostone dr. Robert Gallo 
jau nuo 1980 melų tyrinėją leu
kemijos virusą HTLV, kuriam 
dar nerado mirtinų vaistų.

— Palestinietis Jasir Arafatas 
praeitą savaitgalį pas’ekė Bekosi 
slėnį ir ten pareiškė, kad pales I 
tiniečiai privalo tęsti kovą prieš 
Izraelį ir žydus.

■—■ Dr. Myron Esser išskyrt 
Aids visurą, labai panašų Į leu
kemijos virusą.

s Lietuvoje pavasarį iš beržų 
leisdavo sulą. Floridoje gi ru
denį iš pušų traukia terpenti j 
na. Žinoma, iš terpentino yra 
daugiau naudos, negu iš sulos.

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:

Mr. K. Januta,

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. RUSENO RAŠTAI 
Naujienos* galima gauti nepaprastai {domina gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataiminimua.

Dr. A. Gussen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metę {vykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai b 
eusirūpinimą__ __________

Dr. A. J. Gnssen — DANTYS, jų priežiūra, eveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais

Minkštais viršeliais, tik 

Dr< A. J. Gu«en — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
ŽMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik

Galime taip pat užaakyti paštu, atsiuntus ČekJ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant $1 pemuntimo išlaidoms.

>8.00

F3.00

>2.00

, CHICAGO, IE •*

Gražus mūrinis, 5 kamb., 2 mieg. 
Rūsys ir aukšta pastogė. Garažas. 
30 pėdų sklypas. 71-ma ir Francis
co. Nebrangus.

2 butų medinis — 5 ir 4 kamb. 
Didelė pastogė. Garažas. Arti mo
kyklų- Brighton Parke. $35,000. Ma
žas įmokėsimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St 
Tel: 436-7878

MISCELLANEOUS
{vairūs dalykai

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
S10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.

i

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto takiiaLį,
Dirbu ir užmiesčiuose, 

garantuotai ir sąžiningai 
KLAUDIJUS PUMPUTIS 

4514 S. Talman Av*.
TaL 927-3559

D Ė M E S I/O 
62-W METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui lutomoblils 
Liability apdraudimas pansiria- 

kams. Kreiptis:

4445 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

Dengiame ir taisome visų 
šių stogus. Už darbų garan
tuojame ir esame apdraustu

ARVYDAS KIEL A 
6557 S. Talman Avenue 

Chicago, IL 60629 
-7J3'7_171

Laikrodžiai ir brangenybė 
Pardavimu ir Taisymą* 
2644 Wwt f*th SttMf 
Tai. lEpuMIc 7-1941

“LIUCIJA”
Miko šileikio apsakymu knyg* 

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

kymai, 184 psl. Kaina 85.
Gaunama “Naujienose” ir pas 
autorių:^6729 So. Campbell

Ave.. Chicago. H. 60629.

Siuntiniai j Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer. Avenue, 

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

KAIP SUDAROM 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu Jums call daug 
•adėti teisininko Prano ŠULO 
laruošta — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos’’ 
šleista knyga su legališkomiy 
oirnomi*.

Knyga su formomis gauna, 
aa Naujienų administracijoje.

TWMNC-12'TABIETS
F08AUBTCYRSJ& 
rarSNOTWIGTO

c 19R2 Dorwy LaborvtoHn. Divjmrm o( 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebrxka

gfre...

ims were will Hvt

Wednesday, May 18, 1983

M. ŠIMKUS
Notary Public.

INCOME TAX SERVICE

4259 S. Maplowood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pn 

šymai ir kitokie blankai.

HOMEOWNERS POLICY

w. 95* »

iUte Fav-n hre Casually CmT”'*

Advokatas
! GINTARAS P. ČEPĖNAS

Darbo valandos: Kasdien: nuo 
9 vai. ryto iii 6 vai. vakaro.

Seštad.: nuo 8 vai. r. iki 12 vaL d. 
Ii pagal susitarimų.

TeL 776-5162 
2649 West 63rd Street 

Chicago, HL 60629

advokatų draugija
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos:

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

4606 S. Kedzie Avė. 
Chicago, III. 60629
TeL: 778-8000

PATS SKAITYK [R DAR KI
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRAŠTĮ “NAUJIENOS*


