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3,000 demokratų veikėjų pagerbė 
senatorių Frank Savickų

DIDŽIOJI CONDESA DEL MAR SALĖ BUVO PILNA 
ALDERMANŲ, KOMITETŲ NARIŲ, VEIKĖJŲ

CHICAGO, III.— Praeitą pir
madienį, gegužės 23 d. vakarą, 
pietrytinėje Chicagoje, milžiniš
koje Condesa del Mar salėje, 
buvo pagerbtas Illino’s valstijos 
senatorius Frank Savickas. Pri
sirinko daugiau negu 3.000 De
mokratų partijos veikėjų, dir
bančių kartu su Suvieku ne tik 
r.linoz's sostinėje, Senate ir įvai
riose komisijose, bet ir skirtin
guose Chicagos administracijos 
komitetuose.

Salėje buvo 20 žmonių orkest
ras, patyrusių muzikų bei daini- 
n'nkų, kurie grojo ne tik šo
kiams, bet kartais ir kalbėtojus 
palydėdavo.

Vestibiulyje buvo didelis at
sakingų pareigūnų stalas, kuris 
paimdavo pakviestųjų svečių 
bilietus. Kiek atokiau stovėjo 
pats sen. Frank D. Savickas, pa
spausdamas ranką atvykusioms 
svečiams ir patardamas eiti’ į vi
dų, nuraminti troškulį, pasiim
ti užkandos ir sėsti prie stalo.

Greta sen. Savicko stovėjo al
dermanas Frank Brady, 15-to 
wardo (Marquette Parko) at
stovas miesto taryboje. Kaip ži
note, aldermanas Brady Į dirba 
su demokratų partijos pirmi
ninku Edvardu Vrdolyaku. • Jis 
yra 29 aldermanų priešakyje, 
neš jo pavardė pradedama rai
de B.

Išilgai salės veikė trys barai, 
kuriuose dirbo patyrę patarnau
toje!. Užtekdavo paprašyti bet 
kokios degtinės, alaus ar kito
kio . gėrimo, ir tuojau pristaty
davo.

Skersai salę stovėjo eilė sta
lų, apkrautų įvairiausiais keps
niais, mėsa/, dešromis ir dešre
lėmis. Kiekvienas galėdavo pa
siimti pageidaujamą užkandą.

Apie 6 vai. vakaro salė buvo 
pilnutėlė. Kas vėliau atvažiavo, 
tai negalėjo rasti vietos maši
nai pastatyti. Condesa dėl Mar 
kiemas mašinoms pastatyti mil
žiniškas, bet visos vietos buvo 
užimtos.

Kas pavėlavo į salę, tai ir sta
lo negavo. Salėje buvo virš 300 
stalu. Visi stalai buvo užimti. 
Pažįstami turėjo prisiglausti 
prie sėdinčiųjų, savo lėkštelei 
ar alaus stiklui pastatyti.

Gegužės 25: Grigalius, Urbo
nas, Valas, Mylusė, Aulankas, 
Blezdė.

Aldermanas Frank Brady, senatoriaus F. Savicko deši
nioji ranka Marquette Parke ir Chicagos miesto 

savivaldybėje.■|
MM

| Saulė teka 5:22, leidžiasi 8:13.

Ora« šiltesnis, palis.
1

Tuojau po 7 vai., muzikams 
pagrojus kelis modernius, šil
tus šokius, tuojau prasidėjo i 
kalbos.

— Gerbiamieji ir gerbiamo
sios, man nereik:a jums pri
minti, kad esame jėga, — tarė 
aldermanas Frank Brady. — 
Esame jėga- Chicagoje, esame 
jėga 15-ajame warde, esame jė
ga šioje salėje. Jeigu neturėtu-! 
me gyventojų pritarimo, tai ne-| 
būtume laimėję rinkimų, šioje • 
salėje mūsų nebūtų tokio dide- j 
lio skaičiaus. Aš noriu čia pri-j 
minti, kad mums reikia atlikti! 
dideli darba. Mes norime, kad Į 
Chicagoje būtų tvarka, kad 
mieste būtų ramu, kad žmonės 
galėtų laisvai nuvažiuoti į dar
bą, nuvykti Į miesto centrą, at-
likti savo pareigas ir laisvai 
parvažiuoti.

Baigė ragindamas dirbti, kad 
būtų stipri Demokratų partija, 
kad ji nebūtų suskaldyti,-ir-kad 
visi išmoktumte taikiai sugy
venti, o vėliau jis pakvietė se
natorių Frank D. Savicką;

Senatorius Savickas pasidžiau- 
gė, kąri ysusbinko tielč^daug 
žmonių/ -JLš a{j^ailestav&/ Kj4ad 
nepajėgta visųy'šįisodinfi. Ėa-į' 
imta didžiausia salė,.-bet ir joje
nebuvo galima visų svečių su
talpinti.

Senatorius Savickas išvardijo- 
visus artimiausius rinktus pa
reigūnus, bet visų ir jis nepajė
gė išvardinti. Tai neįmanomas 
dalykas.

Savickas prašė visus padėti 
palaikyti tvarką Chicagoj. Chi- 
caga yra didelis Amerikos susi
siekimo, mokslo, pramonės ir 
prekybos centras. Privalome vi
si taikiai sugyventi, nekelti be
reikalingų neramumų, kad šitas 
miestas nepavirstų į Gary. Visų 
pareiga stiprinti Demokratų 
partiją ir didinti Chicagą.

Daugumą svečių sudarė bal
tieji.

šokti mėgstantieji galėjo šok
ti polkas, valsus ir moderniškus 
šokius. Be vakarienės, buvusie
ji užkandžiavo, ištroškusieji gė
rė, o politikai bandė užmegzti 
jiems naudingus ^-yšius. Svečių 
tarpe buvo didokas skaičius juo

daodžių, užimančių įvairias vie-

Milano katedra. Popežius Jonas Paulius II dvi dienas praleido Milane,
patardamas vyriausybei neskriausti darbininkų, nes jie yra pagrindas

visuomeninio gvvėnimo.

ROMA, Italija. — Italų por
cija yra įsitikinusi, kad KGB 

j agentai bando paveikti Italijos 
, kairiuosius teroristus, ypač rau- 
! donąsias brigadas, tvirtina p'r- 
madienio Italijos didžioji spau
da. ..

j Corriere della Sera pirmadie
nio" laidoje paskelbė 25 pusla
pius policijos archyvo dokumen- 

' tu, iš kuriu mątvti Sovietu KGB 
agentų įtaka į Italijos vidaus 
gyvenimą. Slaptos italų policijos 
nariai yra įsitikinę, kad KGB 
atstovai įsakinėja tiesiai raudo
nųjų brigadų nariams.

Kada buvo pagrobtas JAV 
•generolas James Dozier, italų 
: policija ryžosi išaiškinti raudo- 
Į nųjų brigadų centrus. Taip te- 
> ko ; išlaisvinti JAV generolą ir

NEW Y0RKAS PAMINĖJO BROOKLYN 
TILTO 100 METU SUKAKTI

. TILTAS GERAI PASTATYTAS, PER 100 }Ų£I'Ų NELŪŽO^.
SUJUNGĖ DU DIDELIUS MIESTUS'

NEW YORK, N.Y. 
antradienį, Brooklyno tiltui 
ėjo lygį/’ š:mtas metų. 
Nę^įibt^S?.šį šimtmetį pamj-:

Prieš šimtą metų New Yor- 
kas buvo išaugęs, aukštyn kilo 
mūrai, atsidarinėjo bankai ir 
krautuvės, bet miestas negalėjo 
sutalpinti gyventojų. Dienomis 
jie dirbo mieste, o vakarui tu
rėjo patekti į Brooklyną, kiton 
upės pusėn, kad galėtų pailsėti, 
ir rytojaus dieną vėl ateiti į 
darbą.

Iš Brooklyno balti laiveliai 
buvo lėta, šlapia ir pavojinga 
susisiekimo priemonė. Brook
lyno gyventojams buvo reika
lingas tiltas, kuriuo jie galėtų, 
saugiau nuvažiuoti ir parva
žiuoti iš New Yorko.

Visi pripažįsta, kad Brooklyno 
tiltas yra stiprus ir sveikas. Per 
šimtą metų jis nesulūžo. Jis ir 
šiandien jungia New Yorką bei 
Brooklyną keliom linijom.

šimtai lietuvių, atvažiavusių 
Amerikon, be anglų kalbos, be 
adresų, be pinigų, miegojo po 
Brooklyno tiltu, kol susirado 
pastogę.

Brooklyno tiltą pradėjo sta
tyti 1880 metų pradžioje, o bai
gė 1883 m. gegužės 21 dieną. 
Dabartinis miesto meras Koch 
iš anksto įsakė tiltą nuvalyti,

tas Demokratų partijoj ir mies
to savivaldyboje.

KALENDORĖLIS

Vakar, pravesti vielas ir jį apšviesti, o 
su- Brooklyno zoologijos sodo tvar- 

Visas kytojai paruošė poras įvairiau-
siu galvijų, kuriuos vakar per 
tiltą pravedė.

Miesto muziejai parinko įvai
riausių vežimų, juos apvalė ir 
per tiltą arkliais ir jaučiais ve
žė. Buvo parinktas didokas įvai
rių automobilių skaičius, kuris 
tiltu vakar važiavo.

Prie tilto susirinko tūkstan
čiai žmonių, kad galėtu išklau- 
syti kalbas ir savo akimis pa
matytų įvairiausias mašinas, 
kurias tiltas turėjo pakelti.

MELISA MERCOURI
NORI RUTULIUKŲ

LONDONAS, Anglija.— Grai
kų artistė ir kultūros ministrė 
Melisa Mercouri atvažiavo į 
Londoną ir prašo, kad britą 
atiduotų jai graikų rutuliukus 
Jie tvirtina, kad tie 2100 meti 
rutuliukai priklauso graikams. 
Jie vadinasi Elgino rutuliukais 
ir jau 170 metų kabo britų mu 
ziejuje.

Mercouri tvirtina, kad tie ru 
tuliukai priklausė graikams, bet 
britų aristokratas, atvykęs į 
Graikiją ir Partenono rūmuose 
pamatęs tuos marmurinius ru 
tuliukus, juos parsivežė namo, 
o vėliau juos pakabino britų 
muziejuje. Graikų valdžia ru
tuliukų reikalu nori pradėti pa
sitarimus, bet kultūros minist
rė norėjo britams priminti, kad
Elgino rutuliukai priklauso 
graikams. Ar tas aristokratas 
užmokėjo graikams, ji nieko 
neužsiminė.

SU GRAIKAIS SUNKU 
VESTI DERYBAS

ATĖNAI, Graikija. — Ame
rikos atstovas, kilų komisijos 
narių lydimas, vakar buvo grai
kų užsienio reikalų ministerijo
je. Tenai pasitarimai buvo tęsia
mi apie Amerikos karines ba
zes Graikijoje. Graikų komisijos 
nariai tuojau iškėlė klausimą

P. VIETNAMO PREMJERAS įsmmti
ATBĖGO Į SINGAPŪRĄ

SINGAPŪRAS, Britų koloni
ja. — _ Nguyen ^Van Lie, buvęs 
P.~Vlėtnanio premjeras, tremti
nių laivu pabėgo iš Pietų Viet
namo ir pasiekė Singapūrą.

62 metu žmogus, susenęs ir .J. i . , i Kelr raudonosios brigades na-suslapes, 11 kartų bandė pa-* . • .. , .,. ■ i v j. u , sutiko liudyti teismuose,bėgti is ■ Pietų Vietnamo, bet/T ■ ..ų. .vx. . v. (. . i , >. , \ įkalei ima/ buvo įkišti ,keh sim-jain nepasisekdavo. Si kartą-j .. . - , TZ . , tai teroristu, kurie vėliau isdes-jam pavvko. Kartu su kitais jis - . st ■. ;•’ , . z . te savo nepasitenkinama santy-atplauke į Singapūrą ir papra-ri. . -x , J c - \ . i kiaujant su rusais. KGB agentai, b se suteikti tremtiniu teises. i ... . . . «'• i veikiantieji . Italijoj, prieidavoif ’ I *' X. ? • * T ,
Buvęs premjeras Van Lie prie/.raųdonogios brigados yei- 

kartu su kitais tremtiniais at-~ kėjų. .Rusai įsakydavo italams, 
plaukė į Singapūrą, papasakojo ką -jie' privalo, daryti. Italai tę
vi są savo odisėją jūroje. Nedi- - roristm'- nenorėjo- kištis į italų 
Jelį P. Vietnamo laivelį, vėjo pramonės ’tvarkymą, nes tai 
blaškomą, sustabdė prancūzų kenkdąyė.,visam Italijos bizniui-l‘mėntai.• Namą:yra 11 kąmbarii 
transporto laivas. Prancūzai vi- ir apsunkindavo italų darbinin- Truiųanas juose gyveno nu 
sus ištraukė iš vandens, apdžio-.’kų .hęlęngVą.7ekonominę būklę, 1919 iki 1972 metų.
vino, pamaitino ir atvežė į Sin
gapūrą.

— Brooklyno tiltą statė inži- 
nierius Washington A. Roeb- j 
ling. Jis buvo ligonis, bet pasi
statė namelį šalia tilto. Iš to na
melio tvarkė visą statybą.

— Stanislav Levaška tvirti
no, kad 30 japonų leido rusams 
nusirašyti Amerikos gamybos 
paslaptis. Policija išklausinėjo 
Levaškos nurodytus 11 asmenų, 
bet visus paleido, nes jie nieko 
nusikalstamo nepadarė, rusams ( 
nedirbo.

— Antradienį aukso uncija 
kainavo $412.

— L:bane druzai buvo pa
grobę maronitų vyskupą.

apie Amerikos ir turkų lėktuvų 
įsiveržimą į graikų erdvę. Šis 
klausimas užėmė veik visą 
svarstymų laiką. I

Amerikos pasitarimų komisi
jai vadovauja Reginald Bartho- i 
lomcw. Jis nurodė, kad pasita-' 
rimų nuotaika labai sunki.

Paaiškėjo, kad -Graikija ir 
Turkija nesusitaria dėl terito- 
rialinių vandenų Egėjaus jūro
je. Nesutaria ir dėl erdvės. Tur
kai būtų neįsiveržę, jeigu grai
kų generolai būtų nepradėję 
perversmo Kipro saloje.
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LABAI AIŠKUS SOVIETŲ SĄJUNGOS AGENTŲ 
KIŠIMASIS Į ITALIJOS VIDAUS REIKALUS

įtakingus raudonosios 
brigados narius; Paduos miesto 
rinkoje., rasta keli šimtai laiškų 
ir adresų. Italijos karabinieriai 
tuojau Almėsi -darbo, areštavo 
įtakingesnius raudonosios briga
dos narius keliuose miestuose ir 
atidžiai juos tardė.

i kianjant sir rusais. KGB agentai,

Senatoriui Frank 1). Savickui pagerbti buvo suruoštas 
milžiniškas vakaras, kad galėtų visi kartu ir toliau dirbti.

Generolo Dozier pagrobimas 
jo išlaisvin'mas,; brigadininki 
areštai ir teismai paveikė itč7 
visuomenę. Dar sunkiau visa ta 
paveikė raudonosios brigade 

i narius. Daugelis jų pas:piktin 
Sovietų agentų įsikišimu į Ita 
Ii jos vidaus reikalus. Savo rei 
kalus italai nori patys tvarkyti 
o čia atsirado užsieniefs, nega 
lįs gerai itališkai kall*ėti, kuri 
bandydavo įsakinėti, ką itala 
turi daryti.

Praeituose rinkimuose Italijc 
komunistai neteko geroko bal 
sų skaičiaus. Komunistai bijojo 
kad šį kartą visa tai dar sun 

i kiau atsilieps į rinkimus. A!re 
do, jog pakriko beveik visas rau 
nosios brigados sąjūdis. Pas 
traukus keliems įtakingesniem 
nariams, pasilikusieji neturėj 
drąsos imtis naujų žingsnių, ne 
jie patys įsitikino, kad reiki 
vartoti kitas priemones. Be b 
kalėjimas jau įgriso, jie no 
laisvės.

— Pirmadienį Chicagos me 
ras Harold Washington ir E; 
vardas Vrdolyak buvo paskelb 
paliaubas, kad miesto tarybe 
nariai galėtų sueiti ir apsvan 
lyti miesto ekonominę būklę.

• t w

- - Prez. Reaganas vakar p: 
sirašė įsakymą, ■ kuris paskelb 
Missouri valstijoje/ Indeper 
dehee mieste. Trumano namu 
JAV valstybės-turtu.' Tuose' m 
muosi? bus visi Trumano dokt



MODERNI MOZAIKA IR MAGARYČIOS
Dėsto šio skyriaus redaktoriai

KALĖJIME DIDELIS RŪPESTIS

Naujai atvykę* kalinys klau- 
šia prižiūiėtojo:

— Kodėl čia kiekvienas lan
gas aptvertas geležimis?

— Dėl saugumo?
— Kvailas dalykas. Niekas 

jug nenorėk eia laužtis vidun.* * *
UŽDIRBO

Savininkas eina apžiūrėti sa
vo dirbtuvės. Vienoj vietoj jis 
lė pamažu atvėstanti. Per 75

— Kiek uždirbi Į savaitę? — 
klausia jis darbininko.

— 25 dol.
Parašo kortelę ir paduoda dar

bininkui:
— Eik Į ofisą, pasiimk pini

gus ir sudiev!*,. * *
u KLAIDA

— Ar {ai Tamsta ponia Kup- 
rienė?”

“Ne, panelė Kuprienė”.
- “Atsiprašau, už savo klaidą”.

“Nieko tokio; klaida yra ma
no. kad neištekėjau”.

VIENINTELIS 
PAGEIDAVIMAS

Motina, Jšleilsdarna jaunave
džius Į povestuvinę kelionę, sa
ko: “Grįžkite sveiki vaikeliai ir 
abu drauge”.* * *

GERAŠIRDIS
- Joną, einantį pas savo sužadė
tinę, patinka jos tėvas ir nuliū
dęs sako: “Aš viską praradau, 
visas mano turtas jau smunka. 
?š nieko nebeturiu".

- Jonas sujaudintas: "Tad tėve 
Ii, tu neprivalai be nieko palikti, 
aš atsižadu tavo naudai tavo dūk 
terš”. * * *

TAI NE BĖDA
— Sveikas, Jurgi. Kaip reu 

matizmas, žmona ir kitos nelai
mės?

— Dėkoju. Išsigydžia.
— Nuo reumatizmo?
— Ne, nuo žmonos, Pabėgo su 

jaunu ialu.
— Tai tikra bėda.
— Kas tai per bėda. Italas da 

bar siūlo man tris šimtus dole- 
lių. kad ją atsiimčiau.

K:

PASIRYŽIMAS

Aš šieme* nutariau, kad vi 
sas savo atostogas įjaskifriu sa
vo gimtajam miestui ge.Lu pa
žinti.

Viename moksliniame prane
šime kalbėtojas aiškina, kad sau
lė pamažu atvžsianii. Per 75 
milijonus metų saulė visai at
šalsianti ir išnyksianti žemėje 
bet kokia gyvybė.

— Kada tai atsitiks, — klausia 
per diskusijas vienas susirūpi
nęs klausytojas.

— Po 75 milijonų metų.
— Dėkui Dievui! — atsidūsta 

klausytojas. —Aš buvau nugir
dęs, kad už 7 milijonų metų.

♦ » »

NEDĖKINGUMAS
— Per visus metus aš tau ra

šinėjau kas dien po du laiškus, o 
tu ištekėjai už laiškanešio.

. — Tu tai ir esi to viso kalti
ninku.

# ♦ *

NIEKO BLOGO
Dakt. — Atsimink Tamsta: jo

kio protinio darbo!
Ligonis. — Bet aš rašau nau

ją apysaką.
Dakt. — O, tą gali sau rašyti.

-— Na, gerai, ir aš su tavim 
drauge tai padarysiu, aš irgi ne
turiu pinigų kelionėms.

* * ❖
KAPITONAS

Vienas newyorkietis, gerai įsi- 
kaušęs apleidžia kabaretą. Prie 
durų pamato asmenį uniformoj:

— Brolau, pašauk man taksi.
— Aš esu ne sargas, bet ka

pitonas.
— Tekiam atsitikime našau

ki t man laivą.
* $ £

DARBO BIRŽOJE

Šeimininkė: “Aš ieškau tarno. 
Kuris visus namų darbus atlik
tų, pasirūpintų mano reikalais 
vaiką prižiūiėtų, anglių iš šau
lelio atneštų, būtų nuolaidus ii 

I neprieštarautų, kai aš ką saky
siu”.

Biržos vedėjas: “Penia, ne čia 
jūs pataikėt!”

Šeimirtinkė: “Kaip tai, juk eis 
larbo birža?”

Biržos vedėjas: “Taip, bet jus 
ieškote vyro, o ne tarno”.

* * *

GERAS KASININKAS

— Tamsta nori būti meno ka
rininku, bet sakyk man. ai t ims
it moki ilgai sėdėti vienoj vietoj?

— D, taip -----net penkiolika
^'etu išsėdėjai’, pone direkto 
[iau.

— Ir kodėl vistiek iŠ ten tam
sta išvarė?

— Sulig amnestijos, pone di
rektoriau.

» ♦ #

ĮRODYMAS
J—I, -~l ?

Ona: “Mano vyras daugiau 
jau manęs nebemyli!”

Ieva: “Kaip gi?”
Ona: Praeitą savaitę išskri

do lėktuvu, o šiandien grįžo pre
kiniu garlaiviu!”

IŠAIŠKINO

— Pasakvk man Tamsta, ko
dėl žuvys negali kalbėti?

— Pabandykit jūs pasinėrę į 
vandenį kalbėti.

* * $

VYRAI BE MOTERŲ
Viena kalbėtoja aiškina apie 

lygybę teisių. Išpasakojus visus 
stebuklingus moterų nuopelnus 
žmonijai, ji pagaliau užklausia:

Pasakykit man, kur būtų vy
rai be moterų?
— Rojuje, — pasigirsta balsas 

iš publikos.
* * *
* * ¥

— Bet kada gi tas įvyks; per 
trs metus tą patį kartoji...

Žinai, aš gavau nuo dėdės laiš
ką.

— Nu, nu, ką gi jis rašo ir 
kada grįš?

— Rašo, grįš tuojau, kaip tik 
aš jam pasiųsiu pinigų kelionei.* * *

MEILĖS LAIŠKŲ MUZIEJUS

New Ycrko turtuoliai surin
ko jau nemažai pinigų pastaty
mui muziejaus, kuriame butų 
sudėti meijęs žiaiškaį’ viso pasau
lio gar^i^tjįųA. . 4

» .U

PAGELBĖS
Poetas. — Rašau, rašau iki gi

lios nakties, o paskiau negaliu 
užmigti.

Draugas. — Pabandyk nors 
kartą perskaityti, ką parašai ir 
užmigsi. * * *

PAINUS KLAUSIMAS
aš-
Tu
rū-

— Manykite, — teiraujasi 
tuonerių metų Elenutė. — 
sakei, kad kandys maitinasi 
bais. Kuo jos maitinosi, kol Ado Į
nias su Ieva buvo dar rojuje ir- 
rūbu nenešiojo.* * *
IŠREIŠKĖ SAVO NUOMONE

Pas garsų prancūzų tapytoją 
Augustą Renore (1814-1902) at- 
?:o vienas finansistas ir persta- 
ydamas sūnų, paprašė įvertinti 

oo piešmį.
— Mano supratimu, jūsų šu

luos turėtu imtis IHeratinio dar_ 
bo.

—O kodėl, gerbiamasis?
— Nes naikinimas popiečio ne 

!iek brangiai kainuoja, kaip au
deklo.

* * *

• Gyvenime taip jau yra, kad 
jeigu žmogus ir negalvoja apie 
hiimę ar nelaimę, o tik stengiasi 
atlikti savo pareigą, laimė atei
na pati, nors žmogus ir neturėtų 
ypatingų turtų.

— Ar žinai kas yra dekoltė?
— Ne. — atsako kita, kraipy

dama pečiais.
— Tai turi būti kas nors keis

to. Įsivaizdink sau. viena mano 
sesuo >u jo pagalba pagavo vy
ra, o kita sloga.%. r V

Pasikalbėjimas

— Maiki, nustebau perskaitęs 
"Drauge” balandžio 22 d. m. dr. 
(Mykolo Drungos) vedamąjį, pa
vadintą “Iš barbarų gūštos sklin
da tamsa”. Rašinio antraštė siau 
binga, taikoma “Naujienų” re
daktoriui.

— Aš manau, Tėve, kad “Nau
jienų" redaktorius galėtų “Drau
gą” patraukti į teismą už apš
meižimą, moralinę ir materiali
nę skriaudą. ‘Naujienas’ skaito ir 
jose rašo daug garbingų žmonių. 
Kuo “Draugas” įrodytų, jeigu 
teisme būtų iškelta byla, kad 
“Naujienos”, anot Drungos, yra 
“barbarų gūšta”? Frontininkų 
vadai kaip įmanydami, kabinė
jasi prie seniausio lietuvių dien
raščio. Frontininkai nori domi
nuoti visą lietuvišką politinę ir 
kultūrinę veiklą, panašiai kaip 
Hitlerio fašistu. Jeigu taip bū
tų Lievuvoje, tai opozicija būtų 
likviduota. Okupantas džiau
giasi katalikiškos visuomenės 
vadų vienybės ardymu. Iš šito 
Drungos vedamojo tikrai sklin
da “šviesa”! ;

— Orait, Maiki. Pasakyk man, 
kodėl frontninkai, kabinėjasi 
prie Čiurlionio Galerijos, Ine.? :

— Buvusi Puzinienė (?) per 
savo drapiežną advokatą kabinė
jasi prie Čiurlionio Galerijos,’ 
Ine., skundžia valdžios organams,■ 
Lietuvos Atstovybei Washing
tone. kažko ieško. Matyt, jai rū-! 
Puzino kūryba, kurios didelę 
dalį turi Čiurlionio Galerija. Ine. į 
Kodėl jai tik dabar atėjo Į gal
vą rūpintis Puzinu, kai jau pra
ėjo 13 metų po to, kai New Yor- 
ko Probate teisme buvo įsigyti 
Puzino darbai, nupirkti privačių 
asmenų pinigais, kaip dovana 
nepriklausomai Lietuvai, ir sau
giai laikomi č. G., Ine. sandė
liuose bei iškabinami galerijoje. 
Kitą pusę Puzino darbų turi pati 
Puzinienė, bet niekas nepaklau
sia, ar tie darbai saugiai laiko
mi? Kas dėl "dviejų Čiurlionio 
Galerijų”, galima trumpai pasa
kyti: Čiurlionio Galerija, Ine. 
bėra nauja, nepelno siekianti in
stitucija. Įkurta 1957 m. lietuvių 
idealistu dėka, kuri veitkia ligi 
šiol. Skirtumas tarp tų “dviejų” 
galerijų toks. Jaunimo centre 
už 9 dienų parodą reikia sumo
kėti per porą šimtų dolerių nuo
mos. kai šičia nereikia nieko mo
kėti už parodos surengimą, nes 
nėra komercinė galerija. Atda
ra penkias dienas savaitėje. Pa- 
rodąs ruošti gali visi dailinin
kai. Parodų lankymas nemoka
mas.

— Gerai. Maiki. Tu geriau 
supranti mūsų lietuviškąją po
litiką. Aš nieko prieš tai. kai 
žmogų užpuola be pagrindo, tai 
reikia gintis.

— Gyvenimas yra kova, bet ta 
kova turi būti teisinga. Beje, aš 
noriu tau, Tėve, padėkoti už ska
nias žuvytes.

— Žinai, Maiki. dar niekad 
tiek daug žuvų nepagavome. 
kaip šįmet Paeitą savaitę mudu lengva rasti žmoną, bet ne pa
su Čiprijonu nuvykome nakties stogę.

metu prie ežero ir, tu matytum, 
semte sėmėme stintas, tik įmeti 
tinklą į vandenį, net pakelti ne- J 
gali, — pilnas sidabrinių žuvy- I 
čių! Metame vėl ir vėl — pil- Į 
pas. Tiek prisisėmėme ‘Mda-j 
bre”, kad net savo kaimynams! 
išdalijome, o kitas užsaldėme, 
užteks ir Kūčioms.

— Tai lik sveikas, Tėve. Aš| 
bėgu į mokyklą, egzaminai artė
ja, reikia pasiruošti, nenoriu 
būti “flunke”.

Tai sėkmės, Maiki.
—. Būk sveikas. Tėve

• Vienas garsus gydytojas yra } 
pasakęs: "Geriausia priemonė I 
apsaugoti sveikatai yra sekanti: . 
nevalgyk kai nenori ir liaukis 
valgęs, kai dar nori”.O Jr 7

• Sovietų Rusija yra užsimo
jusi pasistatyti daugiau, subma- 
rinų, negu jų turi Amerika arba 
Anglija.

Reiškia, didžiųjų valstybių nu
siginklavimas eina pilnu tempą!

• Išminčių knygose yra užra
šyta: “Daugeliui moterų protas 
daugiau tarnauja stiprinimui jų 
kvailybių, negu išminties”.

• Daugelis lietuvių kažkodėl 
nesiskubina aukoti Lietuvos Gel
bėjimo Vajui, manydami, jog 
užtenka ir rezoliucijų. Bet anot 
senos patarlės: žadžiais kailinių 
nepasiųsi. Taigi ir vien rezoliu
cijomis neišvaduosim Lietuvos.

• Vienas keliautojas tikrina, 
jog Kinijoje vyras susipažįsta su 
savo žmona tik pc vestuvių. Pa
našiai yra ir pas mus. Kol neap- 
sivedi, tol nežinai ką gauni.

• Senesniais laikais lietuviai 
būdavo daug praktiškesni. Jei 
kas užsimanydavo vesti, tai pa
sikviesdavo piršlį ir su juo va
žinėdavo iš kaimo į kaimą. 
Dviem būdavo lengviau nu-! 
spręsti kuri tiktų į žmonas, o ku- 
di ne. Šiandien gi įsimylėjęs vy-' 
rūkas nebeklausia ne tik sveti-1

. I
mos nuomones, bet ir savo tėvų.

• Teko pastebėti, jog tos mer ' 
girios ir načlikės gicičiausiai iš
teka, kurios turi nuosavą “flia- 
tą” arba butą. Mat, šiais laikais

TRĖMDIAS Į SIBIRĄ
Rūksta garvežys apšalęs,
Už Uralo traukia;
Kur bus galas, nieks nežino, 
Niekas jo nelaukia.

Daug jau laiko, kai važiuoja, 
Be vandens, be maisto.
— Gal išmes mus, — aimanuoja, — 
Kasti kokio raisto. —

Slenk pirmyn jis ir kresnoja
Traukinys tas juodas,
Čerška, birbia ir tarkšnoja, 
Lyg sudužęs puodas.

Po daug laiko jie atvyko,
Kur paskirta buvo, 
Taip visi išvargę liko — 
Ėjo, tuoj ir griuvo.

Didį tolį pėsti brido
Iki paskirto galo,
Vėjai siautė, sniegas dribo, 
Rankos, kojos šalo.

Pagalios pasiekus raistą,
Šėtrosna suvarė
Ir be kuro, ir be maisto 
Aklinai uždarė.

Ta pastogė nekūrenta,
Drėgna, ankšta, juoda, 
Aimanuoja, verkia, krinta, 
Maisto nieks neduoda.

Visą naktį prasėdėjo,
Šalo susirietę, 
Glaudės, spaudės ir drebėjo 
Jie, ten susispietę.

Auštant, buožės atmaršavo,
Naganus nutvėrę, 7
Ėjo pareigas jie savo, 
Vodkos prisigėrę.

— Ne gulėti, ne sėdėti- ; : .<
Jus čion atgabeno, 
Turit dirbti, netingėti, 
Kad negaut nagano.

Marš į darbą miško kirsti
Ik patamsio juodo,
Tad galėsit išsivirti
Košės kokį puodą. —

Taip jie dirba, aimanuoja
Katorgoj nelabo, 
Vakarais namo žygiuoja 
Su glėbeliais žabų.

Perkūnas

KREDITAS

— Atsiprašom. Per apsiriki
mą jus išlaikėm kalėjime du mė
nesiu ilgiau negu reikėjo.

— O, tai niekis. Atrokuosit 
man tą sekanti kartą.

* * ♦

APIE KARVES
Ūkininkas ateina pas gelžke- 

lio viršininką — nusiskųsti, jog 
traukiniai daro jam nuostolius.

— Kaip, — klausia viršinin
kas, — nejaugi jūsų karvė už

mušta?
— Ne tas, bet traukiniai daž

nai sustoja ir pasažieriai ima 
melžti karves, — atsako ūkinin-

* ♦ ąc

KAIP TRAUKINYS
— Kaip eina laikrodėlis, kurį 

jums dovanojau?
— Puikiai- Kaip greitasis trau

kinys.
— Ką tas reiškia?
— Tas reiškia, jog dažnai su

stoja. .
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ST. PETERSBURG, FLA
ALTo metinis susirinkimus

ALT j St. peuersburgo sky
riaus > metinis nariu susirinki
mas įvyko balandžio mėn. 21 d. 
1983 m. Lietuvių klube. Veik
los pranešimus padarė skyriaus 
pirmininkas įnž, A. Šukys, sek
retorė O. Galvydienė ir ižd. J. 
Binderieoė. į

Revizijos komisijos aktą per
skaitė J. Linartas.

Skyriaus pirmininkas savo pra 
nešime palietė skyriaus veiklos 
laikotarpį nuo 1981 m. spalių 
mėn. iki 1983 m. balandžio mėn., 
atkreipdamas dėmesį į svarbes
nius skyriaus nuveiktus darbus.

1981 m. gruodžio mėn. 2 d. 
buvo sušauktas informacinis na
rių susirinkimas, kuriame sky
riaus pirm. A. Šukys padarė pra
nešimą apie motinį ALT© suva
žiavimą, įvykusį spaliu.17 d. 1981 
m. ir bendrai apie ALTo veiklą. 
Susirinkime svarstyta Lietuvos 
Pasiuntinybės rūmų Vašingtone 
reikalai ir nutarta rinkti aukas. 
Surinkta nemaža suma ir per 
Tautos Fondą pasiųsta Pasiunti
nybei.

Pasklidus žiniai spaudoje, kad 
pabąltiečiai Kaune, Rygoj ir Ta
line ruošiasi genteraliniam pu
sės valandos streikui, 1981 m. 
gruodžio mėn. 5 d. buvo sureng
tas Lietuvių. Latvių, ’Estų ir Uk- 
raiiiieeių solidarumo maršas ku
riam vadovavo skyriaus pirm. A. 
Šukys. Lietuvių vardu kalbėjo 
VLIKo pirmininkas dr. K. Bo
belio

: ALTo skyriaus valdyba, tarpi
ninkaujant Lietuvių radijo va
landėlės vedėjui p. K. Kleivai, 
gavo pusvalandį iš vietinės ra
dijo stoties "YTIS, iš kur buvo 
perduotą ALTo Centro paruošta 
anglų kalba programa, skirta 
vasario 16 d. minėjimui.

Vasario 16 d.1 šventės proga 
yra iškeliamos Lietuvos tautinės 
vėliavos 5-se Št. Petersburg© 
priemiesčiuose, kur Lietuvių at; 
stovai pasako šiai šventei pritai
kintas kalbas.'

VLIKo pirmininko pavaduo
tojui dr. Domui Kriyickui lan
kantis St. Petersburge, ALTo 
skyriaus,: valdyba balandžio 19 d. 
1982, m. sušaukę visuomenės su
si rinkimą; kuriame dr.; D. Krit 
viekas, padarė, i šsarpų< labai* ge-. 
rai paruoštą pranešimą aktua
liais;, politinių veiksnių veiklos 
klausimais.-,-1 • ’ ■

Spalio. 12 d. 1982 m. ALTo 
skyrius suruošė spaudos draudi
mo gadynės ir laikraščio “Auš

NEBRANGIOS, BET AKTINGOS KNYGOS
LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir mokai- 

IM4 m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet nesenstą, VIn* 
Krėvėj Igno. šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stankot 
Z. RaukŠo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus ir 1 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K. Čiurlionio. M. šHeildo, V. Kašubo?, A. Būki tel ės Ir A. V am 
kūryboa poveikslais. 365 pu*L knyga kainuoja tik F3.

'• DAINŲ ŠVENTES LAUKUOSE, poetės, rašytojos tr tet 
tinhf šoklų pirmūnės Juozės Vaičiūnienės atsiminimai apie dalm 
švente* bei jų istoriją ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojan 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomenim! 
bei užkulisiai!. Studija yra 151 pusi., kainuoja 12.

> VIENIŠO žiMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprslj 
tas Tuoso Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities lite 
ratūrinė atudija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf?

jjiminiiiriiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiinmniuininniiiiniiii  iiiiiniiiiiiiiiii uiiniiiiniiiinnnt.

GIFT PARCELS TO LITHUANIA
PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.

2608 West 69th St, Chicago, III. 60629 ♦ Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.

Maistas iš Europos sandėlių.
MARIJA NOREIKIENĖ

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2a01 W. 69th St., Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2737

— Brooklyn© tiltu eisena pra- , 
sidėjo 9:30 vai. ryto ir pasibai
gė 12:30 vai. Baterijos aikštėje, r

IKEimiU LKi ri gt Į G I IIII

JD

Inž. LIUDAS MIKŠYS, 
50 metų studijavęs, kaip

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria -kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
(r lietuvių kalbą. Jis mokėsi kartu su kum Jaunium ir proL EL 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Ir patarė mums toliau studijuoti.

3 — Naujienos, Chicago. 8, Ill. WeSntsdiy, Mky ^5, 1983

ra” minėjimą. VLIKo vicepir
mininkas Jonas Daugėla skaitė 
turiningą, gerai paruoštą paskai
ta, o meninę programą išpildė 
solistė Juzė Krištolaitytė-Dau- 
gėlienė.

Įvertindami VLIKo pirminin
ko dr. K. Bobelio nuopelnus, Eu
ropos Parlamente svarstant re
zoliuciją už Pabaltijo tautų lais
vą apsisprendimą, ALTo sky
riaus valdyba vasario 9 d. 1983 
m. Lietuvių klube surengė dr. 
K. Bobeliui pagerbimą — pielus.

Dr. K. Bobelis pietų metu pa
darė išsamų pranešimą, sesijoje 
svarstytais klausimais, šiame 
pranešime dalyvavo virš 250 as
menų.
ALTo garbės narys kun. A. Sta

sys skaitė paskaitą tema: Ame- 
rikos Lietuvių Tarybos istorijai 
— svarbesniųjų tarybos darbiu 
apžvalga. - i

Kalbėtojas nupasakojo neleng 1 ' 
vą Amerikos Lietuvių Tarybos, 
sukūrimo istoriją, pažymėdamas, j • 
kad tą darbą atliko pirmoji —{ 
ilgametė Tarybos Valdyba, ku
rią sudarė L. Šimutis, A. Olis, 
P. Grigaitis ir M. Vaidila.

Jie sujungė Amerikos lietu
vius vienybėn, dirbti Lietuvos 
laisvės kovai.

Toliau prelegentas išvardijo, 
ką taryba per 42-jų metų veiklos 
laikotarpi yra nuveikusi, išlai
kant gyvą Lietuvos okupacijos 
nepripažinimą. Okupacijos ne
pripažinimas Įgalino išlaikyti 
Lietuvos pasiuntinybes, konsu
latus, atstovaujančius nepriklau
somą Lietuvą; įgalino Kongre- 
są.minėti Vasario 16 d.; išrūpino 
Woice of Amerika pranešimus] 
lietuvių kalba; Įtikino JAV vy
riausybę, kad neleistų grąžinti, 
pabėgėlių L savo kilmės kraštus, 
iš ,kur pasitraukė nuo komunis- j 
tinio teroro.

Tarybos dėka priimtas Dis
placed Person įstatymas, kuriuo 
pabėgėliai nūo komunistinio te
roro iš Įvairių kraštų turėjo ga
limybės įvažiuoti Amerikon.

Taryba Įsteigė BALFą, kuris 
savo sėkminga veikla sušelpė ne 
vieną, bet kuriam pasaulio kraš
te patekusi lietuvį.

.• Šalia nuolatinių, kasdieninių-1 go skyriaus valdyba balandžio Gulbinskas 
darbų, iškyla daugiau ir daugiau 27 d. 1983 m. Seminole parke saulių rinktinės vardu, Justinas
netikėtų rėikalų, į kuriuos sku
biai reikia reaguoti.
. Amerikos Lietuviu Taryba, atei 
ties planų aptarimui, kas metai 
šaukia konferencijas ir kas pen
ki metai Amerikos Lietuviu Kon 
gresą; palaiko glaudžius ryšius 
su VLIKu ir iš surinktu auku* **

ruden) rusu okup. Vilniuje lietuviai stovi eilėje,

MSI

Amžinai atsisveikinant su Stase
Genovaite Žadvydiene i

parapijos bažnyčią. Karsią nešė 
ramovėnai Jurgis Uksas, Kazvs 
Rakūr.as, Antanas Galdikas ir 
šauliai J. Paplauskas, K. Karu
ža, J. Petras ir Narkevičius. 

Rožinuii vadovavo kun. dr. 
Vincentas Bartuška. Giedojo 
sol. A. Polikait’s, vargonais pa
lydint muz. B. Budriūnui. Prie 
karsto stovėjo garbės sargyboj 
uniformuotos šaulės. Apie šim
tinė dalyvių, po rožinio, praėjo 
pro velionę, atiduodami pasku
tinę jai pagarbą.

Sausio 17 d. 9:30 vai. ryto at
laikytos gedulingos Mišios už 
Stasės vėlę. Giedojo sol. Ona 
Deveikienė, vargonais grojo mu
zikas B. Budriūnas.

(Tęsinys)
I

Sausio 16 d. 9 vai. ryto velio
nė išvežta į Los Angeles, šerme
ninės limuzinu. Lydėjo vienin
telis palydovas vyras Osvaldas. 
Tai buvo abejų paskutinė, 1 
mylių, kelionė kartu.

Iki vakaro velionė buvo 
■ Pierce-Hamrock šermeninėje, o 

iš ten atvežta į šv. Kazimiero

>

skiria nemažas sumas VLIKo 
veiklai.

Prelegentas, suminėdamas pa
čius svarbiausius ALTo veiklos 
darbus, iškėlė nemaža gan Įdo
mių detalių, su kuriomis ALTo 
vadovybei teko susidurti, lan
kantis pas Amerikos preziden
tus ar kitus aukštus valdžios pa
reigūnus.

Išrinkta septynių asmentų St. 
Petersburg ALTo skyriaus val
dyba: Alfas Šukys, Ida Valaus- 
kienė. Ona Galvydienė, Emilija 
Grušienė, Ona Zabukienė, Pra
nas Polteraitis ir Bronius Za- 
bukas.

Taip pat ALTo St. Petersbur- 

suruošė pikniką, į kurį atsilankė 
nemažas skaičius dalyvių.
’ Skyriaus valdyba nuoširdžiai 
dėkoja visiems atsilankusiems, 
nes savo atsilantkymu moraliai 
ir materialiai parėmėte mūsų 
skyriaus veiklą.

Pr. Polteraitis

valdui Žadvydui. Ir čia šaulės 
moterys stovėjo prie karsto gar
bės sargyboje. Pabaigoje sugie
dotas Lietuvos himnas. Nesu
prantama, kieno būta blogos va
lios, kad šaulių kuopos steigė
jai, ilgametei šaulių moterų va
dovei neleista pagerbti šaulių 
kuopos vėliava. Tuo ne velionė 
pažeminta, bet moraliai puolu
sieji vadovai.

Po laidotuvių, dalyviai susi
rinko Lietuvių Tautiniuose na
muose. Sale išnuomavo ir už
kandžius paruošė Jurgis ir Mar
celė Uksai, visas išlaidas palys 
padengdami. Taip jie išreiškė 
a.a. Stasei padėką. Daug prisi
dėjo Vincas ir Sofija Tuskeniai 
darbu bei lėšomis. Vincas, vie
nintelis kasdieną lankęs ligonę, 
važinėdamas iš Palm Springs į 

Ilga auto- Rancho ligoninę, padėjo sutvar- 
mobilių virtinė lydėjo į šv. Kry-1 kyli reikalus mauzoliejaus ad- 
žiaus kapines. Kun. dr. Vincen-. ministracijoje ir rūpindamasis 
tas Bartuška atliko paskutines laidojimo reikalais. Sofija slau- 
laidojimo apeigas mauzoliejaus gė Stasę, kai buvo savaitei par- 
koplyčioje, ‘ kurioje palaidojo vežta iš ligoninės.koplyčioje,' kurioje 
a.a. Stase Genovaite Žadvvdie- 
nę. Jis karste buvusį kryžių 
įteikė velionės vyrui.

Atsisveikinimo kalbas pasa
kė: buv. mokytojas, Aleksand- 
ravo šauliu būrio vadas Antanas 

Kretingos

Naujokas priminė išeivijos lai
kotarpį, Judita Paškauskienė — 
kuopos šaulių moterų vardu, 
Antanas Audronis — ramovėnų 
vardu ir Kazys Karuža — šau
lių. Po apeigų, J. Paškauskienė, 
nuėmusi nuo karsto tautinę vė
liavų, įteikė velionės vyrui Os-

Užkandžių metu dalyviai, 
vietoje vainikų, gėlių, aukojo 
a.a. Stasės atminimui ir jos pa- 
garbimui 334 dol. Pinigai įra
šyti Stasės Genovaitės Žadvy- 
dienės vardu į Apsaugos Fondą, 
kuris sudarytas prie Lietuvių 
Tautos fondo. »

A.a. Stasė buvo šviesus, ra
mus spindulėlis lietuvių bend
ruomenėje.

Mieloji sese, ilsėkis amžinoje 
ramybėje, svetingoje žemėje, 
toli nuo savo brangiosios gimti
nės Lietuvos. B. š.

VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys)
Bendra* Didž. Lietuvos XVII a. 

lietuviškųjų knygų balansas, 
Įskaitant ir tas dvi knygas, iš- 
rpausdintas Karaliaučiuje ir Lon 
done, kurios buvo skiriamos Di
džiajai Lietuvai, iš viso yra 34 
knygos, nors ir čia nėra įtrauk
tos dingusios,,apie kurias netu
rime tikslesnių žinių.

Prūsų valdžios santykiams su 
lietuviškąja knyga pakitus, Ma
žoji Lietuva XVII a. gerokai nuo 
Didžiosios atsiliko: per visą šim
tą metu čia buvo išspausdinta 
vos apie 15 spaudinių, nors greta 
buvo paskelbta ir eilė mažų pa
saulio turinio kūrinėlių, Įterp
tu i leidinius, išleistus svetimo
mis kalbomis; be to,..yra žinoma 
nemaža paruoštų, bet neišspaus
dintų raštų., Ir šianie ■ amžiuje 
labiausiai susirūpinta naujųjų 
giesmynų ruošimu, prie "kurių 
buvo, kaip ir XVI a., pritrauk
tas didokas skaičius bendradar
bių. Dėl to ir naujų rašytojų 
skaičius buvo daug didesnis už 
naujai išspausdintų knygų skai
čių. XVII a. pasirodė net trys 
nauji giesmynai. .1612 -m.. L. 
Zengštakas, tais pačiais .metais 
išspausdisęs ir antrą Vilento 
evangelijų ir enchiridiono leidi
mą, paskelbė ir naujai savo per
redaguotą ir papildytą giesmy
ną. Visai iš pagrindų jį visą re
dagavo, taisė ir 1666 m. paskelbė 
Danielis Kleinas, kurio giesmy
nas vėliau buvo laikomas geriau
siu. Prie giesmyno jis pridėjo 
ir maldaknygę “Maldų Knyge. 

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ. AMERIKOJE
yra seniausia, didžiausia ir turtingiausia lietuvių fraternalinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbūs, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
• darbus dirba, r . . 7 <r Į-

SLA — išmokėjo daugiau kaip ASTUONIŲ MILIJONUS doleriu
1 - , apdraudų sava; nariams.^ -r ■ .

.' > ? ' ' ’ ■ • . u

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. ŠLA neieško peĮno, 
nariams patarnauja tik savišalpos pagrindu. 
Kiekvienas lietuvis ir lietuviu draugas gali 
Susivienijime apsidrausti iki .$10,000. \

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda — .Endowment 
Insurance, kuri, ypąčl naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir jų gyvenimo pradžiai^/ •

- vaikus apdraudžia pigia terminuota apdrauda: už 
$1,000 apdraūdds 'sum4 trinoką M.$3.00 metams.

\ ’ j ■ ‘ • 1 r .. 'f

SLA — kuopų.' yra visose lietuvių kolonuose. - ; . ■
Kreipkitės i savo apylinkės kuOpų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA įsirašyti. ,

Galite kreiptis ir''tiesiai' į SLA Čeptrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St,.New. York, NitČ10001

Tel. (212) 563-2210 / '

SLA

les”, kuri jau be pakeitimų bu 
vo kartojama ligi XVIII a. gak 
Pagaliau 1685 m. Jonas Rikovi 
jus dar kartą giesmyną pakarte 
jo, nors savo priedų jis čia ne 
daug tedavė.

Stengtasi išleisti ir Bretkūn 
Biblijos vertimą. Bet tik Jon 
Rėzai,1. padedant ir kitiems, te 
pavyko 1625 m. išspausdinti vie 
nas Dovydo psalmes. Po to be 
veik per ištisus 30 metų nebu 
vo išspausdinta nė vienos lie 
tuviškos knygos. Ir tik 1653 
1654 m. D. Kleinas išleido pu 
mąsias lietuvių kalbos gramat 
kas dviem skirtingais leidimai 
1673 m. ir T. Šulcas paskelb 
gramatiką, dar prieš Kleiną J 
Sapūno parašytą. Pagaliai 
apie 1680 m., grynai mechanii 
kai buvo išverstas Liuterio mc 
kykloms skiriamas katekizma 
išleistas iš karto trimis kalbom 
-L lietuvių, vokiečių ir lenkų.

(Bus daugiau)

• Paleękinėje mpkyklęje Šia 
liuosė būva įsakyta vaikams pa 
rašyti apie laimingą žmonių bi 
vį “tarybinėje” Lietuvoje. Petr 
lis pradėjo rašyti sekančiai: “S’ 
vietinėse respublikose visi žm< 
nės yra patenkinti ir visko tui 
Net ir tas, kuriam trūksta mai 
to ar drabužiu, nesiskundžia, n 
žino, kad dėl to jam bus dar bl 
giau”.

— Britų paštas per praeiti 
metus,- padarė didelį pelną, t< 
dėl artimoje ateityje nęnum 
tomą k^ti kainų.
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> Liti U V įsKASIS PAMARYS, HenriYo
IAšmiai pAraiyta rtudijs apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* > 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Jdomūj kiekvienai! 
lietuviui. Leidinys ūiustruotsi nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžiij p«vadlnima’»Tr Jų vertiniai | vokiečių kalbą. Labai 
naudingoje 335 pu*L knygoje yra Rytprūsių lamėlapla. Kaina K

< M EAUM1S LIMA ralytojoa Petronėlės OrintaRėa at® 
mtnAnal Ir minfyt apie asmenis Ir vietas neprflL Lietuvoje Ir ph 
maišiais bolševikų okupacijom metais. Knyga turi 234 puslapiui 
bet kainuoja tik M. .

> JULIUS JANONIS, poetes Ir revoliucionierius, nesuprM 
tea ir klaidingai interpretuojamas gyv®iime Ir politikoje'; tik »< 
Jurgio Jašinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
riją. Dabar būtų galim* pavadinti kovotoju už žmogaus teb«f 
Ke.yffa yra <fd*lio !*rmA*n. 2f’ pn<lapW, kainuoji M.

v lATTJtTNfJi NOVTLtS. HL Yza^euko kirrba, J. Valaičio

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

• RCTESTINGAI IŠPILDOMI RECEPTAI • FANNIE MAY SAL
DUMYNAI • KOSMETIKOS REIKMENYS

Atdara šiokiadieniais nuo
9 vai. ryto iki 10 vai. vakaro.

Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 vai. vak.
D. KUHLMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

Tel. 476-2206

K*In* Į25. Kieti virželkL PUtu n.
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tnyfnt fMwntrnnt ITW HiJiW St* UMcXf*.



f

liams ir seserims padėti. Reiškia, jis mato, k^i tuo klai
kiu moters išžaginimo vaizdu, parodoma be galo mylin
čios Moters-Kristės pasiaukojimas. Nežinau, ar moters 
išprievartavimą galima skaityti jos pasiaukojimu.

Pagal jo logiką išeitų, kad visi seksualiniai romanai 
yra šventos knygos, tiesiog maldaknygės, nes juose tiek 
daug prirašyta meilės scenų ir tiek aprašyta sadistinių Į, 
išprievartavimų. Bet iki šiol niekas dar neišdrįso įrodi- j 
nėti, kad tokia auka moterys turi tikslą parody meilę, sa- F 
vo broliams ir seserims padėti. Mes žinome, kad jei vei- 

. kale atvaizduotas koks šlykštus seksualinis vaizdas, tad 
tai užteršia visą veikalą. Nežinau, ar daug ką kun. K. 
Trimakas tokiais savo “komentarais” galėtų įtikinti kad 

; “Jonės evangelija” nėra pasityčiojimas iš Kristaus Evan- 
! gelijos ir Jo kančios.

Šia proga, prieš paminint tai, kas buvo spaudoje pasi
sakyta, verta dar paminėti pasisakymą laiške dr. K. Keb- 
lio, kuris rašytojų raštams atrodo yra gana liberalus. Jis ’ 
rašo kun. K. Trimakui: “Man nesunku suprasti; jų susi- 1 
erzinimo turiniu sutinku ir aš. Remeikytės dalykas yra 
didelė nesąmonė, o ir Tavo pastabos kelia nemažai abejo- 

- nių. Man iš viso nepakeliui su visais moterų išsivadavi- 
j mais ir tais tuščių moteriškų burbulų pūtimais ant kiek- 
j vieno kampo... Mat, kuomet pradeda Kristui sijoną 
1 mauti, tai jau tikrai perdaug... Dievą įsprausti į žmo- 
, giškas formas ar lytis yra paikas reikalas.. . Bet Tu • 
! rašai: “Nebūtinai “Sūnus”... Kas būtų atsitikę, jei Die- 
į vas būtų siuntęs moterį išganyti pasaulį ? Tai sugesti ja,

Jau anksčiau rašiau, kad kun. K. Trimakas savo lei- ’ kad Kristus galėjo būti moteris. Žinoma, galėjo. Galėjo 
diny “Moteris ir Kristus” paskelbė pasipiktinusiųjų ir būti ir žemaitis, ir negrė, ir indėnas su plunksnomis ir 
jam pritariančiųjų žmonių, dėl “Jonės evangelijos”, laiš- tomahokais. Bet nebuvo. Nes Dievas ne tik be galo ga- 
kus. Bet nežinia kodėl jis nutylėjo tuos neigiamus atsi-. lingas, bet ir be galo protingas. Kristus-Žmogus buvo 
liepimus, paskelbtus spaudoje. Tokių neigiamų pasfsa- : vyras. Tai istorinė tiesa... G istorine tiesa spekuliuoti 
kymų buvo atspausdinta ir Naujienų dienraštyje. Manau, (“kas būtų buvę, jeigu. ..”) yra tuščias, žaidimas. J. Kas 
kad katalikai turėtų būti joms dėkingi, nes jiems jose-būtų, jei žemė būtų’blynas? Spekuliuoti tokiais nebuvi- 
buvo. leistą ^išsakyti savo pasipiktinimo kartelį. j mais ir neįmanomais gal įdomu... bet visai nesvarbu...

Juk skaitant jo leidinį, sunku suprasti, kodėl jis pri- ( Man atrodo, kad rimtos pastabos Remeikytės spekuliaci- 
mygtinai įrodinėja, kad tie,‘kurie reagavo;; tekalba tik į jai buvo ne vietoj...” 
apie vieną išprievartavimą, o kitų, nepastebėjo. Atrodo, t 
kad tie, kurie reagavo, neturi tokio pastabumo, kokį turi
Ateities redaktorius, kuriam nešlykštu, kaip kai eiviai iš- £)įevas nori nubausti — pirmiausia protą atima”. Grupi- 
žagino Kristę ir ją ties upeliu pririšo išskėstomis kojomis n^s beprotybės reiškinių išeivijoje jau matėme pakanka-

THE LITHUANIAN DAILY NEWS

by The Lithuanian News Publishing Ca, Inc.
1739 So. Halstad Street, Chicago, IL 60601 Telephone 421-6100

SECOND-CLASS POSTAGE PAID AT CHICAGO, ILLINOIS, USPS 374^4006

As of January 1, 1980 
Subscription Ratws:

Chicago $45 00 per year, $24.00 per 
six months, $12.00 per 3 months. In 
other USA localities $40.00 per year, 
$22.00 per six months* $12.00 per 
three months. Canada $45.00 per year; 
other countries $48.00 per year.

metams . $40.00
pusei metų . $22 00
trims mėnesiams _______  $15-00
vienam mėnesim__________ $4.00

Kanadoje;
metams _________________   $45.00
pusei metų------------------------$24.00
vienam mėnesiui___________ $5.00

25 «ents per copy Užsieniuose:
metamų_____ _____ - . __  $48.00
pusei met^Į _______________$26.00Nuo sausio pirmos dienos 

Dienraščio kainos:
Chicagoje ir priemiesčiuose:

metams __________________ $45.00
pusei metų_______________ $24.00
trims mėnesiams -________ $12.00

Naujiem* eina taadam, išskiriant 
j^ekm^dieniu^ pirmadienius ir šven
tadienius. Leidžia Naujienų Bendro
vė, 1739 So. Halsted SŽreetr Chicago, 
IL 60608. Telef. 421-8100.

vienam menesiui_________  $5.00
Kitose JAV vietose:

Pinigus reikia siųsti pašto Money 
Orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENŲ raštinė atdara kasdien, išskyrus sekmadienius, 
nuo 9 vai ryto iki 5 vai. popiet Šeštadieniais — iki 12 vai

Neigiami pasisakymai spaudoje 
dėl “Jonės evangelijos”

Antai, spaudoje rašo Tomas Tauragis, pasiskaitęs 
“Jonės evangeliją”: “Žmonių išmintis tvirtina, kad “Ką

tarp kedru. Matyt, ir jam, kaip Gintai Remeikytei, atrodo 
Viešpaties žodis. Amen. Ir tai džiugi naujiena — “evan
gelija”.

Bet ar tai nėra piktžodžiavimas, Evangelijos išnie
kinimas, blasfemija? Visai nesuprantamas ir toks kun. 
K. Trimako aiškinimas, kad ir Kristaus Evangelija būtų

mai. Gal skaudžiausias visai mūsų tautai yra frontininkų 
išėjimas griauti VLIKą ir ALTą. Kiekviena ne jų vado
vaujama organizacija iš anksto yra nusmerkta kaip ne
gera, neveikli ir pan. “Ateities” išleistas “Striptyzas” — 
bolševikinės propagandos ir jaunimo pūdymo veikalas, 
yra taip pat kažkur “atsinaujinusių” frontininkų nuepel- 

absurdas, jei kas joje tematytų tik Jo išniekinimą, nu- į nas. Tačiau, gal pats ryškiausias išprotėjimo pavyzdys — 
kryžiavimą ir mirtį, o ne meilę ir prisikėlimą. Nejaugi. Paties Kristaus ir Jo Evangelijos išniekinimas — yra pa- 
kareivių išprievartautos moters meilė yra tokia pat, ko-' skelbtas buvusio jėzuito kun. dr. K. Trimako redaguoja
ma yra^ ir Kristaus meilė žmonijai? Juk Kristus pats mame, frontininkų užvaldytame ateitininkų oficioze 
pasirinko kančią, parodyti kokią Jis iš meilės žmogui > ‘Ateitis” (1982 m. Nr. 6, psl. 206) Pasiklausykite Evan- 
auką aukoja. Man rodos, kad kun. K. Trimakas turėtų geli jos pagal Jonę”. ....................................
tai atskirti.

Jis teisina “Jonės evangelijos” autorę, kad ji pasi
rinko tokią formą iš “švento pavydo”. Tai tau gražiausia! 
Jis surado ir šventą pavydą, kuris, anot jo, remiasi ne 
panieka, bet pagarba. Iki šiol mes, katalikai, žinojome, 
kad pavydas, kaip toks, yra neigiamybė, ir jis šalintinas. 
O kun. K. Trimakas, įsiskaitęs į “Jonės evangeliją”, at
rado, kad yra dar ir šventas pavydas. Tai tikrai naujiena!

Jis aiškina, kad Kristės išprievartavimas tik tam at
rodo “nešvankus daiktas”, pornografija, kas žiūri tik į

Manau, skaitytojas pats Įsitikins, kad net bolševikai 
iki šiolei nedrįso taip grubiai paliesti to, kas milijonams 
yra šventa, už ką perkenčiama didžiausi kankinimai ir 
kuo remiasi visas žmogiškasis dabarties pasaulis- Mano 
kaimynas, paskaitęs šią “evangeliją”, pasakė: “Nenu
stebčiau, jei tokį “Ateities” redaktorių nutrenktų per
kūnas iš giedro dangaus”.

Užuojautos nuoširdžios dvasios seniesiems ateitinin
kams, nes iš gėdos jie nebežino, kur dėtis. (Naujienos, 
1982.8.26).

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— Tavo pažadai — pelai,, o aš — vėjas, —

a
i

, (Tęsinys)
Visos Lietuvos žmonig širdyse 
jaučiamas gedulas. Nežiūrint 

'smurto ir persekiojimo, žmo
nėse Btikrmybė žydi. Gal būt, 
dėl to tiek daug gražią posmų 

■sudėta Romo Kalantos vardan. 
f re (eilėraščiai) Lieta voje ne vi-

• saite gan garsiai skambėti, bet 
visada jie skamba musų širdy
se. Man dar tebegyvenant Lie- 

‘ tavoje, mes, jaunimas, visada
su pasigėrėjimu kalbėjome 
sįkc jį. Kalantos pasiaukojimo 
žyg’s daugeliui jaunuolių įkvė
pė ryžtą kilniems darbams. Ir, 
svarbiausia, suvienijo mūsų 
gretas kovai už lietuvių tautos 

' laisvę.
Nežiūrint kaip ilgai besitęstų 

komunizmo jungas ir priespau
da, ji nepalūžo ir nepalūš. Bet 
ahirksefai — žiaurūs, rūstūs ir 
ilgi persekrojrmo metai, jų tik 
dar labiau užgrūdino. Mūsų 
tarrtieė’ai, rizikuodami savo gy
vybe, laikosi idealo — laisva ir 
nepriklausoma Lietuva, ir tam 
idealui jie išlieka ištikimi.

Jaunoji karta nėra abejinga 
tėvynės ateičiai. O' kiek žuvo ir 
žūsta mūsų tautiečių vien tik 
dėl to, kad segali susitaikyti su 

' melu, priespauda, smurtu ir 
apgaule. Kai kurie, nebodami 
pavojų ir negandų, bėga ieškoti 
užuovėjos, tiesos ir laisvės Va
karų pasaulyje, norėdami vaka
riečius nušviesti apie baisumus, 

' vykstančius ir vykdomus So
vietų Sąjungoje mūsų amžiuje, 
kai naujausi mokslo ir techni- 

,kos pasiekimai naudojami prieš 
lprogresyviai mąstančius žmo- 
;hes. Tų bėglių, žygiai yra verti 
pasįgėrėjūnG. Savo tarpe mes

* burkas žmonių. Po visą 
Pa^aplj - nųsUainbėjo Įvykiai su

Arba ir vėl Z.V. rašo tose pačiose Naujienose taip: 
“Šįmet, 1982 m. balandžio mėn., Ateityje, jos redaktorius 
atspausdino eilėraštį, kuris atrodo-, kad jo. autorė būtų jį 

•nusirašiusi iš bolševikinių ateistu leidžiamo leidinio “Bez- 
. božnik”.;“Autorė tą eilėraštuką surimavo, bjauriais žo
džiais, kuriuos skaitant tenka stebėtis/kad ši jaunuolė 
naudoja tekius šlykščius žodžius. Ji imituoja Ė vigeli ją; 'mūsų tautiečiais: 'EutFrka, &-

■ Reikia pasakyti, kad iki šiol niekas iš lietuvių tarpo taip 
nebuvo suprofanavęs Evangelijos, kaip ši “poetė” savo 

.■eilėraštuku, pavadinusi jį “Jonės Evangelija”. Jis at- 
i spausdinamas katalikiškos orientacijos žurnale. Ar tuo 
nepadaryta gėda visai ateitininkijai, kad toks seksuali
nis šlykštus eilėraštukas turėjo- rasti vietos ateitininkų 

’’laikraštyje?”
Bet vis tik reikia stebėtis, kad ši mergina, pagauta 

šlykščios seksualinės fantazijos, galėjo jį parašyti, betgi 
jo atspausdinti be kun. K. Trimako pritarimo negalėjo. 
Juk jam yra patikėtas šio žurnalo redagavimas.

Stebina gal ne tiek šios “poetės” drąsa po tokiu šlykš
čių eilėraštuku padėti savo vardą ir pavardę, kiek ste
bina šio žurnalo redaktorius, kurio pritarimu eilėraštu
kas buvo atspausdintas. O mane labiausiai stebina mintis, 
kad is ateitininkų pusės tyla ; neteko išgirsti^ kad kas nors 
būtų viešai pasisakęs prieš. Nejaugi padorumas šiandien 

: yra tiek nusmukęs, kad jau nebešlykštu ir Evangelijos 
tokiomis blevyzgomis profanuoti?

; Šie skaudžiai liūdni pasisakymai dėl Jonės evange
lijos,. atspausdinto^ ateitininkų organe Ateityje, kelia 
mintį, ar neatėjo laikas jos vadovams susirūpinti Atei- 

: ties žurnalu?'

kaltu. Jaunime yra žmonijos 
viltis, ir priklauso nuo to, kuria

■ kryptĖnf jie žengs. Jiems pri
klauso sytojus.

Gyvenant Lietuvoje, su ben
draamžiais ir vyresniais drau
gais, ne kartą aptardavome — 
kągi galime ir turime daryti, kad 
mūsų tauta, su didinga praeitimi 

• ir giliomis tradicijomis, išliktų
■ gyva ilgėms ateinantiems šimt
mečiams. Pirmiausia ugdyti ša

tiesa, ir būtinai išsaugoti taisyk
lingą lietuvių kalbą. Be to, kiek
vienas iš mūsų, kiekvienu atve
ju turi būti pasiruošęs stoti į ko
vą už tautos laisvę ir garbės ide
alus-. Žmogus be idealo, be tikė-

A. Svilonis

si regesni rytojų yra vertas pasi
gailėjimo. Tokį žmogų yra leng
va nukreipti bet kokia kryptimi. 
Mes turime būti tvirti ir vie
ningi su aiškiais uždaviniais. Tai 
čia mūsų jėga. Kalantos pasi
aukojimo žygis sujaudino kai 

(Nukelta į 5 psl.)

laimėti savajam tikslui, todėl kiek nusiraminęs Tai išgirdęs, abatas valandėlę stovėjo vietoje,
suriko Zbyškai: kaip suakmenėjęs, ir tik iš akių mirksėjimo ga-

— Kodėl nesakei? Įima buvo pažinti, kad dar gyvas tebėra. Staiga
— Nes man buvo gėda .Galvojau, kad mane jis vietoje apsisuko, spyrė koja į duris, įšoko į

jie iššauks, kaip riteriams dera, į kautynes raito- j.trobą, pagriebė iš piligrimo rankų kreivąją lazdą
mis ai" pėsčiomis, bet jie yra plėšikai, o ne riteriai- ir pradėjo vanoti ja savo palydovus, maurodamas
Pirmiausia Vilkas nuplėšė stalo lentą, o Precla- (kaip tauras.

[ —Ant arklių, išdaigininkai! Ant arklių, klai-
idatikiai! Mano koja čia daugiau nestovės! Ant 
arklių, kas Dievą tikit Ant arklių!

supranti? "
Ir papūtė jam į veidą taip smarkiai, kad net vas kitą — ir puolė mane! Ką turėjau daryti? j 

tinklelis nukrito ir plaukai išsidriekė ant pečių 
ir ant sprando. Zbyška suraukė antakius ir, žiū-

Pagriebiau suolą ir aš. na... ir žinote!
— Abu gyvi? — paklausė Macka.

rėdamas tiesiai į abato akis, tarė:
— Pažadus aš dariau savo garbe prisiekda

mas, o mano garbės aš pats esu valdovas!
Neįpratęs prie prieštaravimų, abatas kvapo 

neteko ir negalėjo kurį laiką kalbėti. Tylą nu
traukė Macka:

— Zbyška! Atsimink! Kas yra?
Abatas tuo metu pakėlė savo ranką ir, rody

damas į jaunuolį, pradėjo šaukti:
— Kas jam yra? AŠ žinau, kas jam yra: jis 

re riteris ir ne bajoras, bet zuikis! Jis bijo Prec- 
lavo ir Vilko!

Nei valandėlei nepraradęs šalto kraujo Zbyš
ka patraukė pečiais ir atsakė:

— Suskaldžiau jų galvas Kresnoje.
— Bijok Dievo! — sušuko Macka.
Ao. kurį laiką žiūrėjo į jį išverstomis aki-
Jame kovrio py^’ti- su nusistebėjimu, o įgim- 

: ji; į)iotc gu\ mas pradėjo jam priminti kad 
i -k'i P>ec4avn U Vilko sumušimo gali ką nors

— Gyvi, bet be sąmonės. Dar man esant 
pradėjo kvėpuoti.

Abatas klausėsi, trynė kaktą, paskui staiga 
pakilo nuo dėžės ir sušuko:

s — Palauk, dabar aš tau ką pasakysiu!
— Ką pasakysite ? — paklausė Zbyška.
— Tai tau pasakysiu: jei tu už Jagienką mu- 

įšeisi ir galvas skaldei, tai tu jos riteris, o ne ku
rios. kitos, ir turi ją vesti.

Tai pasakęs, įsirėmė į šonus ir triumfuoda- 
imas žiūrėjo į Zbyšką, bet pastarasis truputį šyp
telėjo ir tarė:

— Aš gerai žinojau, kodėl jūs norėjote, kad 
aš su jais dėl Jagienkos kovočiau, bet tas jums 
nepavyko.

— Kodėl nepavyko, sakyk!
— Nes aš jiems liepiau paliudyti, kad gra

žiausia ir doriausia pasaulyje mergina yra Da
nutė Jurandaitė, o jie norėjo muštis dėl Jagienkos 
ir dėl to kilo muštynės.

I Ir vėl išvertęs duris, išėjo Į kiemą, o paskui jį 
ir išsigandę palydovai. Urmu sugarmėję į pašiū
rę pradėjo balnoti arklius. Veltui Macka vijosi 

i abatą, veltui prašė, maldavo ir Dievo vardu pri
siekdinėjo, kad jis nekaltas — niekas negelbėjo! 

'Abatas keikėsi, keikė namus, žmones ir laukus. 
Gavęs arklį, užšoko ant jo be kilpų ir pasileido 
zovada iš vietos, plevėsuojančiomis rankomis, pa
našus į didelį raudoną paukštį. Palydovai pasi
leido paskui jį, kaip banda paskui savo vadą.

| Macka kurį laiką sekė juos ir, kai jie išnyko 

j Šile, palengva sugrįžo į . trobą ir linguodamas gal
vą tarė Zbyškai:

— Ką gi tu pridarei dabar?
— To nebūtų įvykę, jei būčiau anksčiau iš

vykęs* o, kad neisvykau, tai dėl jūsų.
— Kaip dėl manęs?
— Nenorėjau sergančio palikti.

į — O dabar kaip bus?
— Dabar wksiu.

— Kur?
— Į Mozūriją, pas Danutę ir... povo plunks

nų ieškoti pas vokiečius.
Valandėlę patylėjęs, Macka tarė:
— Įkaito raštą atidavė, bet įkaitas yra įra

šytas ir teismo knygose. Dabar abatas neduos 
mums nė skatiko.

— Tegu neduoda. Pinigų turite, o man ke
lionei nereikia nieko. Mane visur priims ir arklius 
pašers. Kad tik turėčiau šarvus ant krūtinės ir 
kardą rankoje, daugiau nieku nesirūpinu.

Macka susimąstė ir pradėjo svarstyti, kas 
įvyko. Niekas neįvyko taip, kaip jis galvojo ir 
kaip jo širdis geidė. Jis iš pat širdies gelmių tros- 

■ ko. kad Jagienka tektų Zbyškai, tačiau suprato, 
kad iš tų šiaudų nebus grūdų. Nepaisant abato 
pykčio, Zycho ir Jagienkos, ir Preclavo ir Vilko 

r muštynių su Zbyška, geriau tegu Zbyška išvyks
ta, kaip kad būtų tolimesnių nesutikimų ir gin
čų priežastis.

— Kryžiuočių galvų ir taip turi ieškoti ir ki
tos išeities nėra, todėl jok. Tegu viskas vyksta 
pagal Dievo valią. Bet aš turiu tuojau vykti i 
Zgoželicus — gal kaip nors Zychą ir abatą per
kalbėsiu Man ypač gaila Zycho.

(Bus danginu)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkšti 
viršeliai. Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

tokiu adresu;
Naojieuos, 1739 S. Halsted St, Chicago, IL 60608

I

Funeral Home and Cremation Service

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Westchester Community klinikos 
Medicinas direktorius

1938 S. Manheim RcL, Westchester, UI.
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ 
PRANEŠIMAI

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

1729 S. Halsted St.
Chicago, IL 60608

24 Hour Service
!

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Swvka 855-4504, Pa«a 04051

Lietuviu Pensininku S-gos nariai 
pobūvis - susirinkimas įvyks gegužės 
25 d., trečiadienį, 1 vai. 30 min p.p. 
Šaulių Namuose, 2417, W. 43rd Street. 
Bus meninė programa, šilti užkan- 
džiai ir loterija. įėjimo auka — $4. 
Nariai yra prašomi atnešti kokį daik
tą dovanų paskirstymui. Valdyba

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBt: AKIŲ LIGOS 

^KJ West 103rd Straat 

Valandoa pagal ausitarimą.

Chicagos Liet. Suvalkiečių Drau
gijos pusmetinis narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, gegužės 27 d., 
6 vai. vak., Vyčių salėje, 2455 West 
47th St. Nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių reikalų aptarti. 
Po susirinkimo bus vaišės.

Eugenija Strungys

OPTOMETRISTAS
KALBA LTETITVILKAI

2418 W. 71«t St TeL 737-5149 

Tikras a k*s. Pritaiko eki-ni^ 

ir “contact leoaea”,

šir_

Dr. LEONAS SEIBUTISĮ
INKSTŲ, KISLtS lt

PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WEST 43rd STREET 

Valandos; antrai 1—4 popiet,

OfM# telefonai; 774-2800, 
landaaaij** teMU 440 5548

FLORIDA

Prostatos, inkstų ir šlapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ. 
St Petersburg, Fla. 33/1 j

Tei. (813) 321-4204

ROMO KALANTOS.. .
(Atkelta iš 4 pel) 

kurių apsnūdusias sielas ir 
dis, ir dar kartą pajutome skau
dų mūsų, ir ne tik mūsų, bet ir 
kitų sovietų rusų pavergtų tau
tų likimą. Per visą Lietuvą per
bėgo galinga pykčio banga, ypa
tingai tai buvo jaučiama Kaime. 
Vienur ir kitur kilo žmonių maiš 
tai. Jaunimo tarpe atsirado to-, 
kių, kurie žadėjo atkeršyti už 
savo bendraamžio draugo žiau
rią mirtį. Neramios nuotaikos, 
vyravo gana ilgai. Milicijos dar
buotojai suiminėjo ir tardė dau
gelį mūsų tautiečių. Tas tik dar 
labiau pykino žmones. Į tą vie
tą, teatro sode, kur žuvo Kalan
ta, buvo nešamos žydinčių gė
lių puokštės. Valdžios pareigu-

Taip kalbėjo V. Pranskevičiū- 
tė Kalantos mirties minėjimo 
dieną. Bet savo kalboje ji nė 
karto nepaminėjo pavergta ar 
okupuota Lietuva-

Ponas Ignas Petrauskas p-lei 
V. Pranskevičiūtei, už taip 
kruopščiai paruoštą patriotinę 
kalbą, padėkojo šiais žodžiais:

“Susirinkimo vardu, nuoširdus 
ačiū jaunai Viktorijai už šiuos 
rimtus, kilnius, pilnus susikau
pimo žodžius. Neapsirikau pa
sakydamas, kad Kalantos šūkis 
laisvės Lietuvai uždegė okup. 
Lietuvos jaunimą ir taip pat tei
sybė, kad šičia, mūsų tarpe mes 
nematome išeivijos jaunimo. Ir 
nesu matęs nei vienos jaunimo 
organizacijos vėliavos, kurioje 
•būtų įrašytas Kalantos vardas 
ar pačios organizacijos, pasiva
dinusios Kalantos vardu. Tai yra 
skaudu. Mes čia vyresnieji tu
rime minėti to jaunuolio pasi
šventimą, kaip prelegentė pasa
kė, kad aukščiausią dovaną, di
džiausią auką jaunas žmogus ati
davė, ką jis galėjo atiduoti — 
savo gyvybę. Dar kartą dėkoju 
p-lei Viktorijai už šiuos puikius 
žodžius.

3. Viešpaties pasaulis—Gudaus
kienės ir 4. Lietuva brangi, ši 
giesmė okup. Lietuvoje yra gie
dama vietoj Lietuvos himno, nes 
pavergėjas himną yra uždrau
dęs giedoti, kad jo kilnūs žodžiai 
ir garsai iš pamatų nesudrebin
tų ir nesugriautų jo didžiulės 
imperijos — tautų kalėjimo.

Minėjimas buvo baigtas vi
siems bendrai sugiedant Lietu
vos himną. Salė buvo prisirinc 
kusi pilnutėlė publikos. Spėju, 
kad galėjo būti nemažiau 200 
žmonių.

(Pabaiga)

atsakinėjama j klausimus.
Visi atsilankiusieji buvo ap

dovanoti maistinių patiekalų do
vanėlėmis. Kaip visuomet, buvo 
nemokamai tikrinamas kraujo 
spaudimas.
Dėkodami ciceriečiams už pro

gramos išpildymą, 
jaunosioms meno 
riausios sėkmės.

linkime jų 
jėgoms ge-

Savas

— Tailando vyriausybė pra
neša, kad Vietnamas atsiuntė 
daugiau karių į Kambodiją.

->£RK. KAUSTYMAI

tas nieko nepadėjo. Visa Lietu
va gedėjo narsaus, ryžtingo jau
nuolio, pasirinkusio tragišką, 
bet kilnų mirties kelią. Jauni
mas prisiekė tęsti jo pasiauko
jimo ir tautos laisvės troškimo

ALVUDE PAGERBIMAS 
MOTINŲ

Gegužės 1 d. Alvudo L. Sody
boje buvo surengtas Motinos 
dienos minėjimas. Čia meninę 
programą atliko Cicero jaunųjų 
atletinihkų -grupė. Vadovavo 
mokyt. O. šulaitienė su savo 
dukrele Laima Šulailyte, kuri 
yra studijuojanti Dramos stu
dijoje.

Alvudo pirm. dr. J. Adomavi
čius sveikino visas atvykusias 
motinas ir jaunuosius meninin
kus bei visus susirinkusius. 
Taipogi visus pradžiugino ir pa
čios mokyt. O. šįįlaitienės pro
gramos išpildymas ir gražus 
gerb. Z. Duhauskienės tartas O 
žodis.

Sueinant mirties metinėms.

— CIA vadovas mano, kad 
Nikaraguoj netrukus įvyks per
versmas. Dalis sandinistų ne
pritaria sovietinei politikai.

— Amerikon atvykęs Kinijos 
prekybos ministeris Chen Mu- 
hua nori, kad JAV pagyvintų 
prekybą su dabartine Kinija. 
Jis kalbėjosi su viceprezidentu 
George Bush.

— Egiptas planuoja prašyti 
JAV pastatyti Ras Banas aero
dromą, bet mokės už darbą.

Laidiniai — Pilna apdratMl 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Charge 
ir VISA korteiea.

R. ŽER1NAS. ToL 925-8041

ii ivairiy aiMvasv.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-M03 Mte 374-5994

jis siekė laisvės, ir esąs kartu 
su mumis.

Mes turime ir privalome įgy
vendinti jo siekimus. Romas ne
spėjo pamatyti laisvos tėvynės. 
Jis per anksti paliko gražiąją 
Lietuvą. Daug ko jis nespėjo 
atlikti, palikdamas mums iš
spręsti 20-ojo amžiaus proble
mas. Telydi jo šviesus paveiks
las kiekvieną iš mūsų. Tęskime 
jo pradėtąjį žygi”.

RADIJO iEIMOS VALANDOS

Sešudiemaū ir ieknaalianial« 
nuo 8:30 iki 9 JO Tai ryto. 
SfvtiM WOPA - 1498 AM 

truisliuoiamo* Ii mūšy HvdiįM 
Marquette Parka.

Vedi|a — Aldana Dauicvt 
T»W4 778-1543

7159 Sa. MAPLEWOOD AVt, 
CHICAGO, IL 80C29

® “Lietuvos Aidai”
------ '! KAZt BRAZDtlONYTt

/ Pr®gr«4T»*« vod»|«

Kodien nuo pirmadienio Dd penk
tadienio 8:30 v*L vakaro.

Vilo, laido* ii WCEV rtotlaa.
banga 1450 AM.

St. Petersburg. FIa- 12:30 vaL p-p.
ii WTIS stotie*. 1110 AM banga.

264S W. Tirt Street

Čikaga, DHnoa 60621 
TeieC 778-5374

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

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

Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

TĖVAS m SŪNUS
MARQUETTE FUNERAL HOME

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

Telef. 476-2345
Gaila, kad ne jaunuolis atėjo 

šiandieną pasisiūlyti* man, kad 
aš noriu paskaityti eilėraštį, pa
švęstą Romui Kalantai. Man bū
tų labai malonu ir džiugu jei 
būtų atėjęs jaunas žmogus, bet{ 
atėjo jau žymiai vyresnis, tai- -------- - —- — --- -------
ponas Palucis. Ir aš dabar pra- buvo prisimintas didelis Alvudo 
šau p. Palucį paskaityti savo darbuotojas a.a. Juozas Bosas 
idėjas, kurios reiškiasi jo jaus- ir> vedant dr. J. Adomavičiui,ir, vedant dr. J. Adomavičiui,
muose ir širdyje, kurias jis per-j A. šidagiui ir V. Tocilauskienei,
i v • 1 • v v • f*  _ • _ I Imi i ly 1 e~ o 1 r 1 I i-r i 1 i v'duoda eilėraščio formoje”.

Eilėraštis tikrai puikus, jaus
mingas ir patriotinis. Gaila, jo 
neužrašiau.

Po trumpos pertraukėlės, me
ninę programos dalį išpildė so
listė Giedraitienė, piano garsais | 
palydint p. Giedraičiui. Solistė 
padainavo solo šias daineles: 1. 
Mano gimtinė — Kačenausko, 
2. Tėvynė manoji — čerienės,

buvo sukalbėtos maldos už jį ir 
už visus alvudieėius. Pasigirdo 
gegužinė giesmė “Marija, Ma
rija”. Dr. J. Adomavičius įpras
tu savo pasišventimu kalbėjo 

j apie sveikatos priežiūrą. Buvo

ANNA SANDARGES
(PAGAL TĖVUS DULKUS)

Gyv. Marquette Parke, Chicagoje

Mirė 1983 m. gegužės 24 d., sulaukusi 90 metų am
žiaus. Gimusi Lietuvoje.

Amerikoje išgyveno 70 metų.
Paliko nuliūdę: sesuo Agnes Deikus, sesers sūnūs — 

John Deikus. jo žmona Josephine, ir George Deikus, jo žmo
na Irene bei jų šeimos ir kiti giminės, draugai ir pažįstami.

Kūnas bus pašarvotas trečiadienį 3 vai. popiet Petkaus 
Marquette koplyčioje, 2533 W. 71 st St.

Ketvirtadienį, gegužės 2fi d.. 10:30 vai. ryto, bus lydima 
iš koplyčios į Lietuvių Tautines kapines.

Visi a.a. Auna Saudarge* giminės, draugai ir pažįstami 
nuoš;rdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskulinj patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę lieka: Sesuo, sūnėnai, giminės.

Laidotuvių direktorius Donald A. Petkus. Tel. t7O-2315.

MEET THE CHALLENGE!

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

BIELIŪNAS

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 
Tel. — 523-3572

•OME CHICAGO MOTOR CLUB "FTPS OH

DON'T CUT IN EETWEEN CARS 
THAT ARE ALLOWING- SAJ=F 
FOLLOWING CMSTAMCES—. 1

RUN INTO TROOfiCr 

follc*vuj<9 too

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, I1L 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINE

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

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

VASAITIS-BUTKUS

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas — 652-1003

5 — Naujienos, Chicago, 8, Ill. Wednesday, Mav 25, 1983



ROCKFORDO NAUJIENOS
Pobūi L Lietuvių Klube

Atnaujinus L. Klubo žemuti - 
vadovybė

Pavasarinis piknikas
R. L. Bendruomenės piknikas 

įvyko Lietuvių parke gegužės 8 nes patalpas, klubo 
d. Kadangi pasitaikė šaltokas' gegužės 21 d. surengė atidarymo 
oras, šis piknikas nebuvo gausus( 
dalyviu skaičiumi, bet praėjo, 
linksmoje nuotaikoje. Pasidžiau-' 
gę parko atgyjančia gamta, vė- i 
liau suėjome į parko namelį ir' 
traukėme dainas ligi vėlumos, 
šaltas ir lietingas pavasaris 
siliepė ir žvejyboje — žuvys 
kimba.

at- į 
ne- ‘

vaišes. Vaišės pras;dėjo 6 vai. 
vakaro mažojoje salėje. Vėliau 
vyko šokiai didžioje salėje. Kiek 
yra žinoma, Lietuvių klubas 
Rockforde yra gerame stovyje, ir 
turi 75 akrų parką prie upės 
Kishyaukce. Rockfui (lietis

Pensininko dienos

Gegužės 18 d., pensininko die
noms paįvairinti, prisijungiau 
prie grupės, autobusu atvyku- 

, sios iš Galena, Ill., ir vykau pa
matyti vaidinimą ‘ South Paci
fic”. Šis vaidinimas, laimėjęs 
Pulitzer premiją, vyksta Fort 
Atkinson, Fireside teatre, Wise, 
(nuo Rockfordo tik 70 mylių).
Po gerų pietų, ten pat esama

me restorane, 2 vai. prasidėjo 
vaidinimas, kuris, su trumpa 
pertrauka, užtrukęs 3 vai.

Veiksmas vyksta Pacific salo
je, Antrojo pasaulinio karo me
tu. Gerų aktorių perduodami 
vaizdai, graži muzika ir šviesų 
efektai linksmai nuteikia žiūro
vą. Teatras (500 vietų) pripil
dytas. Žiūrovai: dalis pensinin
kų, kiti jaunuoliai, baigę aukš
tesniąją mokyklą, atvykę auto
busais iš įvairių vietovių. Šio vei 
kalo pasisekimą rodė sukeltos 
audringos -jaunuolių ovacijos. 
Pensininko gyvenime ši 30 
dol. kainavusi išvyka, yra puiki 
vienos dienos pramoga.

Vaidinimas, pradėtas vasario 
mėn. 25 d., tęsis ligi birželio 5 
dienos.

Pamink’as prof. A. Vsrniil, 
pasia'.ylas pagal skulptoriaus 
Ramojaus Mozoliausko projek
tą, btis pašventintas at deng
tas gegužės 29 d. tuojau p> 
bendrųjų los dienos iškilmių 
Lietuvių Tautinėse kapinėse. 
Kaip skelbiama, bendrosios iš
kilmės prasidės 11 vai.

Paminklą pašventins kan. V. 
Zakarauskas. Bus trumpa pro
grama. Bailys Pakštas su paly
da rageliu atliks “Baudą” ir 
“Maldą”.

Išleidžiamas specialus leidinė
lis, kurį bus galima gauti kapi
nėse ir pas komiteto narius. Lei
dinėlis gausiai iliustruotas prof. 
Varno darbų nuotraukomis. Ja
me taip pit surašyti aukotojai ir 
aukos paminklui statyti.

Paminklas yra Kapinių 3 oje 
sekcijoje, 18-ame bloke. Visuo
menė kviečia gaus:ai dalyvauti.

Paminklo kemitelas

11 PLSŽ STALO TENISO 
VARŽYBOS

BUTŲ NUOMAVIMAS 
ft NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAS 

• NOTAR1ATAS • VERTIMAI.

žmnl — Pirdivlmvl , Hamal, <
ftBAL ESTATE FOR SALI | REAL 1 STATI FOR fAJJ

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAM* 
IR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS IŠSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: c

MUTUAL FEDERAL SAVINGS .
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidento

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

TISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA 

J. BACEVIČIUS — BELL REALTY 
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

Vladui greitai su-

R. Thiel, iš Oak 
lankėsi Naujienose, 

už vizitą, naudingus

tadieni ir šeštadienį, liepos 1 ir

TMUMTSYRUP

TMMHIC-12'TWETS
F0RJU1BGYRB1EF 
TMrSNOTHMGTO

*
© 1982 Dorsey Laboratories, Division of 
Sandoz. Inc.. Lincoln. Nebraska 68501

Vladas Leikus, iš Brighton 
Parko, buvo išvažiavęs praleisti 

'vasaros laiką savo vasarvietėje 
j Three Lakes, Wisconsin. Jo 
I duktė ir žentas James pranešė, 
kad praeitą penktadienį Vladui 
buvo padaryta širdies operaci
ja. Jis guli Lutheran General 
He-spital, 1775 Depmster, Park 
Ridge, III.

Linkime 
stiprėti.

Osvaldas 
Lawn, 111.,

Dėkui
pokalbius ir už prenumeratos 
pratęsimą
bei už $50 paramą Naujienoms.

— Gegužinę - pikniką gegužės 
mėn. 29 dieną 12 vai. Vyčių so
delyje, 2155 W. 47 gatvė, ren
gia R. LB-nės Marquette Parko 
apylinkė. Skanūs užkandžiai. 
Gintaro orkestras.

Visi kviečiami linksmai laiką 
praleisti. Nariai prašomi dova
nas loterijai įteikti valdybos na
riams. Valdyba

— Lietuviu Krikščioniu De
mokratų Sąjungos konferencija 
prasidės šį šeštadienį 9.30 vai. 
ryte Šaulių Namuose — 2417 W. 
43rd Street, konferencija yra 
atvira. Kviečiame dalyvauti. 
7 vai. vakare svečiams ir kon
ferencijos atstovams bei daly
viams rengiamas pobūvis-vaka- 
rienė su menine programa. Įėji
mas auka $10.00. Praneškite te
lefonu 523-8330 arba 523-3506.

vienenems metams

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor-; 2 į., Illinois universitete, Circle 
to Žaidynių Stalo Teniso progra- Center, South Halsted St. and 
moję numatoma vykdyti viene-. Roosevelt Rd., Chicagoje, III.

Smulkesnės informacijos pra
nešta visiems Š. Amerikos lietu
vių sporto klubams ir užjūrio 
kraštams.

Galutinė dalyvių registracija 
atliekama iki gegužės 31 d., pas 

sekcijos

tų, dvejetų ir komandines varžy-.
bas. ■

Vienetai numatomi šiose kla< 
sese: vyrų, vyrų senjorų (gim. 
1933 m. ir vyresnių), jaunių (g. j 
1964 m. ir jaunesnių), moterų ir. 
mergaičių (gim. 1964 m. ir jau- IIPLSŽ Stalo Teniso
nesnių). Dvejetai — vyrų, mo-. vadovą J. Kavaliauską, šiuo ad- 
terų ir mišrus. Komandinės var- resu: 
žybos bus tik vyru klasėje. Ko
mandą sudaro 3 vieneto žaidė-! 
jai. f

Jauniai, mergaitės ir senjorai 
gali papildomai dalyvauti ir vy-. 
ru bei moterų klasėse.

Dalyvių amžius vyrų ir mote
rų vienetuose bei visuose dve
jetuose ir komandinėse varžybo
se yra neapribotas.

Dalyvavimas yra atviras visų 1 ‘“>.'!=Os sporto Riuną arba, tiesio- 
kraštų, neabejotinos lietuvių kil- j gin^a’” i J- Kavaliauską.
mės žaidėjams; tišpdldžiuisiemsj Pavėlavusieji atlikti dalyvių 
šių žaidynių nuostatų reikalavį-Į registraciją iki gegužės 31 d., 
mus ir attikusiems dalyvių rę- ^ėl galimybių dalyvauti žaidy- 
gistraciją, pagal nustatytą tvar- nėse, kreipiasi į-j/Kavaliauską, 
ką. ŠALFSS-gos nariai turi būti!
atlikę metinę 1983 m. registra
ciją.

Varžybos bus vykdomos penk-

Mr. Jonas Kavaliauskas. 4133 
i So. Harlem Ave., ..Stickney, IL 
’ 60402. Tel. (312) 749-7810.i, .

Visi klubams nepriklausą žai
dėjai ir šALFASS-gai nepriklau
są sporto vienetai, suinteresuoti 
dalyvauti II-jų PLSŽ-nių Etalo 
Teniso varžybose, prašomi nedel
siant kreiptis į bet kurį ŠALFAS 
S-gos sporto klubą arba, tiesio-

SIRIJA SIŪLO BADU 
MARINTI LIBANĄ

DAMASKAS. — Sirijoj gyve
nantieji palestiniečių vadai siū
lo Sirijai paskelbti maisto blo
kadą ir priversti Libaną atsisa
kyti sutarties su Izraeliu.

Palestiniečiai įrodinėja, kad 
Sirija, apsupusi Libaną veik iš 
visų pusių, labai lengvai gali 
paskelbti maisto blokadą. Lie
ka nedidelis ruožas, jungiantis 
su Izraeliu. Per tą siaurą ruožą 

libaniečiai galės gauti maistą iš 
Izraelio, bet Izraelis negalės Li
bano maitinti, nes pačiam Iz
raeliui maistas yra labai svar
bus dalykas. Jie perka javus už
sienyje.

Palestiniečių kovotojas Najat 
Hawatmi* paruošė platų planą 
kaip Sirija galėtų badu privers
ti libaniečius iškelti rankas ir 
pasiduoti.

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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 imokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto loldhMą.
Dirbu ir užmiesčiuose, grott, 

garantuotai ir sęžinlngaL 
KLAUDIJUS PUMPUTll 

4514 S. Talman Avė.
T»L 927-3559

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir ifepausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją .. ..........
(1869 — 1959 metai).
664 psl., vardynas.

Minkšti viršeliai. Kaina $15.
Persiuntimas — $1.

1967 metais išleido Amerikos Lietuvių Istorijos Draugija

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga 
.-A. - **W

KOVOS DEL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti SI) ' 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. ITalsted St
Chicago, IL 60608

INSURANCE — INCOME TAX
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878

3859 West 66th St.
3 bedrooms. 2M> brick ga
rage — full finished base
ment. $66,900.

Call Nizer 735-4688 
or 767-6161

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

D Ė M E S I/O
62-80 METŲ AMž. VAIRUOTOJAI
Tiktai $120 pusmečiui automebllie.
Liability apdraudimas pensinin

kams. Kreiptis:

M45 So. ASHLAND AVB.
TeL 523-8775

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Tolman Avenue 

Chicago, IL 60629 
434-9655 ar 737-171.

< 1

Gahrtiiįis (varžybų formatas, 
tvarkaraštis ir kitos paskutiniau- 
sios informacijos bus pranešta 
po galutinės dalyvių registraci 
jos.

— Tyrės mieste, Libane, ge
rai ginkluoti druzai įsiveržė į 
maronitų krikščionių vyskupo 
Juzef ei Choury namus, jį pasi
ėmė ir išsivedė. Kartu su vys
kupu išvažiavo vienas kunigas 
ir vienas kaimynas. 1

II-jų PLSŽ-nių Komitetas FIRK1TE JAV TAUPYMO £ONUS

JAU ATSPAUSDINTA
J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAT

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. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy
tojo, Timomenės veikėjo ir rašytojo ataimininiu*.

Dr. A. Gusaen — MINTYS IR DARBAI, 259 pal, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai Ir 
ruairūpininų_______ ______

Dr. A. J. Gussen — DANTYS, jų priežiūra, sveikata Ir 
grožis. Kietais viršeliais_____________ __

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

tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai, Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntus Čekį srb 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant JI peniuntimo išlaidoms.

48.00

F4.00 
ra.00

F2.00

I i* i

į

NAUJIENOS,
ITM K XAL8TXD ST, CHICAGO, IE

f a ta—it e in n ih

STEVE ROOFING 
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

Laikrodžiai ir brangenybei 
Pardavimas ir Taisymai 
U44 West nth Strwt 
T»L REpubllc 7-1941

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 . S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue, 

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

REPAIRS — IN GENERAL 
ĮvairūsTaisymai

TAISO ORO VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBLMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

M. ŠIMKUS
Notary Public 

INCOME TAX SERVICE
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, giminių 
iškvietimai, pildomi pilietybės pra 

šymai ir kitokie blankai.

“LIUCIJA HOMEOWNERS POLICY

Miko Šileikio apsakymų knyga 
“Liucija’5 jau atspausdinta. 

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

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

Ave.. Chicago. IL 60629.

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali daug 
•adėtl teisininko Prano ŠULO 
■aruoštą — teisėjo Alphonse 
MELLS peržiūrėta, "Sūduvos” 
įleista knyga su legališkomir 
trmomi*
Knyga su formomis gauna, 

ja Naujienų administracijoje.

PATS SKAITYK IR DAr jq 
TUS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRA1TĮ "NAUJIENOS’'

W. 95M» U

60641 . 42<-MM
Mate Farm hje and Caru3«Ty

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

Seštad.: nuo 9 vai. r. iki 12 vai d.
Ii pagal susitarimą.

TeL 776-5162
2649 West 63rd Street

Chicago, DL 60629

ADVOKATŲ DRAUGIJA
V. BYLAITIS

ir V. BRIZGYS
Darbo valandos: 

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

6606 S. Kedrie Ava. 
Chicago, III. 60629

Tel: 778-8000

Naujienos, Chicago, 8, ID. Wednesday, May 25, 1943


