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VAK. VOKIETIJOS PAREIŠKIMAS 
PABALTIJO KLAUSIMU

Š. m. kovo 25 d. dr. K. Bobelis Pabaltiečių Pasaulinės 
Santalkos vardu pasiuntė Europos Bendruomenės užsienio 
reikalų ministeriams raštą apie Pabaltijo kraštų padėtį,

Š. m. gegužės 23 d. gautas sekantis atsakymas iš Federa
linės Vokietijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos:.

“Didžiai Gerbiamas p. Bobelį, '
Federalinės vyriausybės užsienio reikalų ministerio pa

vedimu dėkoju už Jūsų 1983 m. kovo 25 d. raštą ir priedus.
Federalinė vyriausybė yra dažnai, viešai ir aiškiai pa

reiškusi savo laikyseną dėl Sovietų Sąjungos įvykdytos Bal
tijos valstybių aneksijos: Vokietijos Federalinė Respublika 
nuo pat pradžios ir visą laiką šios aneksijos nepripažįsta ir 
nenumato to daryti.

Su draugiškai sveikinimais,
Dr. ALEXANDER ARNOT,

Informacijos Reikalams 
Pasiuntinybės Patarėjas”
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Amerikos ir Salvadoro policija 
atidžiai ieško žudiko

ŽUDIKAS TURĖJO LABAI GALINGĄ 
AUTOMATIŠKĄ GINKLĄ

SAN SALVADOR, Salvadora 
Nežinomas žmogus, gerai p 

žinęs JAV laivyno komandier 
Albertą A. Schaufelbergerį, p 
leido į jį mirtinus šūvius. Dab: 
Salvadoro policija labai alidži 
ieško žudiko. Komandierius A 
bert Schaufelbergeris buvo m 
važiavęs susitikti su savo dra 
gu, gyvenančiu šiaurinėje sosl 
nės dalyje, universiteto kiem 
Jis žinojo patarėjo vedamą da 
bą, dėstymą kursuose. Jį pažin 
nors j:s tą vakarą buvo civil 
niuose drabužiuose.

NILE NUSKENDO 
KELEIVINIS LAIVAS

KAIRAS, Egiptas. — Akme
nuotame Nile nuskendo keleivi
nis egiptiečių laivas, vežęs virš 
620 keleivių. Laive kilo gaisras.

19 metų lakūnas James Mc< 
įves taip pat buvo sulaikytas.' 
Bet jis pašiurpę graikus ir įėjo 
į bazę. Graikai tvirtino, kad jis 
suplėšęs jų vėliavą ir ją sumin
dei. Lakūnas Mclves tvirtina, 
jog tai melas. Jis vėliavos ne-

Salvadore buvo nužudytas JAV laivyno komandierius Albert A. Scliau- 
felberger. Labai atidžiai ieškomas žudikas.

- -Laivą prižiūrintieji jūreiviai ■ plėšęs,, bet graikai jį .ąpkoliojoč- 
pirmieji pradėjo šokinėti iš lai- JįŠ gynėsi nuo graikų, saugbjii^ 
vo, palikdami keleivius lieps- šių vartus 
nose..Be to, keleiviai žinojo, kad 
tie akmenuoti vandenys buvo' 
pilni krokodilų... Kaip tie jūrei
viai galėjo /išsigelbėtą „ PiA sunku 
įsivaizdųotp ' . 'A’-b ??

Du kartų nelaimės vietoję va
kar praskrido malūnsparniai, 
bet jie matė tiktai rūkstantį lai
vą. Žmonių nesimatė. Ą.

Ketvirtadienio ryte rasti 18 
lavonai. Atrodo, kad 277 kelei
viai pajėgė išsigelbėti, o virš 
300 dingę be žinios. Jie galėjo 
nuskęsti Laive, galėjo ir kroko
dilai juos suėsti.

Du Egipto ministerial nuvy
ko į nelaimės vietą, bet jie nie
ko negalėjo padėti.

GRAIKAI KABINĖJASI 
PRIE JAV LAKŪNŲ

ATĖNAI, Graikija. — Graikų 
teismas nuteisė aviacijos ser
žantą Norman Montolian 3 me
tams kalėjimo už tai, kad jis per 
jėgą įvažiavo į amerikiečių ka
rinę aviacijos bazę Graikijoje.

Bazės darbininkai streikavo. 
Jie buvo sustoję įvažiavimo 
priešakyje ir neleido seržantui 
įvažiuoti į bazę. Jis paprašė, kad 
pasitrauktų ir jį įleistų, bet jie 
neleido. Tada jis pasitraukė at
gal, pasuko mašiną ir skubotai 
įvažiavo.

Seržantas buvo patrauktas 
teisman, bet jis nėjo. Teismas 
bylą sprendė be jo. Jam paskyrė 
3 metus kalėjimo, 
r ■

FALANGISTAI IR DRUZAI
, ,,-ĘĘNI^IA TAIKAU;.- 

•zB'^^^^bąnas.

• savaitė ' tarp šayjęįs-*. pešasij." visai 
nękreįpdąnir dėnfešio šiaisrėk:: 
Beirtito'gyvento jus. Kada > vieni ■ 
prieš/ kitu? -pradeda,'.. virinti': 

” ginklus, tai j i e sukeliaei v iiiams.
didelį . pavojų.; Fų'/IeĮdŽtąinęi 
kjįlkdstogali sužęfcti nrekųo? ne-; 
kaltus žmones — vaikus ir su-, 
augusius. ’ ’ - ■■

Be :, to, kulkos gali patekti 
ir Amerikos, prancūzų ar italį 
Bariams. Jie privalo įsikišti ir 
nustatyti, kas vartoja ginklus. 
Jeigu jų nepaklauso, marinai 
privalo šauti. .

KALENDORĖLIS
Gegužės 27: Brunonas, Sau

lė, Malonė, Algimantas, Žydrė, 
Vienvaldis.

IRAKAS SIŪLO NEPULTI 
1 CIVILIŲ
t -

NICOSIA, Kipras. Iranie-
■ čiai pranešė, kad Chomeini la-
I bai nepatenkintos karo, eiga.;Jis pakeisti;
■ priminė, kad Irakas neturėtų 
japšaudyti iraniečių, kai 
į taiso prakirstas naftos 
[mes, bet. irakiečiai nekreipė į 
1 tai re'kalingo dėmesio. Jie ant-* 
] radienį bombardavo versmes'ir

TORONTO, Canada. — Jonas Į užmušė kelis inžinierius, dirbū- 
Simanavičius nuo širdies prie-,'siūs prie versmių užveržimo. 
puolio staigiai mirė gegužės | 
19 dienos vakare. Jis ilgus me- Į. 
tus vedė “Tėvynės prisimini-Į 

;mų” radijo valandėlę, kuria in
formuodavo Kanados lietuvius '

Per tuos keturis metus JAViapie visuomeninį lietuvių darbą, 
vyriausybė išmokė visus kubie
čius skaityti ir rašyti, supažin
dino su pagrindinėmis žmogaus 
teisėmis, sergančius pagydė, ap
rengė ir davė progoso pažinti 
gyvenimą Amerikoje. Dabar 
Valstybės departamentas pra-’ tos Fondui, chorams. ' 

j Jis gimė Lietuvoje 1917 nie
ktais, Vilkaviškio apskr., Gaziš- 
* kių kaime. Mokėsi Marijsmpo- 

m j Įėję, Rygiškių Jono gimnazijoj.

NEDUOS VIZŲ KUBIEČIAMS, KOL 
NEPRIIMS 125,000 IŠMESTŲJŲ

LAIVAIS IŠMCTUSIEMS ĮSAKĖ SKAITYTI IR RAŠYTI, 
SUPAŽINDINO SU PAGRINDINĖM ŽMOGAUS TEISĖM

WASHINGTON, D.C. — 1980 tos kalėjime už įvairius nusi- 
metais Kuba laivais išsiuntė, kaitimus.
25,000 kubiečių į Ameriką. Vi

si ji^^ąyežti į Mariel uostą, sū- 
dydžio ir sau-Į

laivus ir išsiųsti į JAV. Į

PALAIDOTAS JONAS 
•SIMANAVIČIUS

Saulė teka 5:21, leidžiasi 8:14.

Oras vėjuotas, šiltesnis.

ikrypęs Pisos bokštas ir 
toliau krypsta, l>et labai 

pamažu.

Didelė dauguma pasiekė Miamį,! 
rado giminių bei pažįstamų, ku
rie sutiko juos priimti ir duoti 
jiems reikalingą globą. Dauge- • 
lis pareiškė noro tapti JAV pi
liečiais ir nenori grįžti į Kubą.

dažnai prisimindamas Lietuvos 
praeitį.

Velionis dalyvavo visuomeni
niame lietuvių gyvenime, pri- 
klausė kelioms organizacijoms, 
padėdavo Bendruomenei, Tau-

nešė Kubos vyriausybei, kad ji j 
turi pasiimti atgal kelis tūks
tančius kubiečių, kuriuos 
vais išmetė Amerikon 1980 
tais.

Neduos vizų kitiems 
kubiečiams

V. DANČEV DINGO
IŠ RADIJO STOTIES

DARBIEČIAI NESUSITARĖ 
DĖL ATOMINIŲ BAZIŲ

LONDONAS, Anglija.— Dar- 
biečių rinkiminė programa rei
kalauja, kad per penkis metus 
būtų nutarta panaikinti atomi
nius g'nklus. Bet programoje 
nepasakyta, ką darbiečiai darys, 

I jei per penkis metus didžiosios 
Į valstybės nesusitars panaikinti 

visų atominių ginklų.
1

Jeigu darbiečiai laimėtų rin- 
! kimus ir sudarytų vyriausybę, 
j ką darbiečiai darytų, jeigu per 
j penkis metus nepavyktų susi
tarti nevartoti atominių ginklų. 
Pagal programą, britų vyriau
sybė turėtų po penkerių metų 
uždrausti amerikiečiams naudo
ti dabar turimas atomines bazes 
Anglijoje. Darbiečių vadovybė 
neturi laiko konferencijai su
šaukti ir šį programos punktą

Rinkimai- vyks birželio 9 die- 
jiet ną. Liko tiktai dvi savaites. Dar- 

vers- į biečiai skundžiasi, kad per dvi 
i- savaites jie; negali net rinki- 

-įpinės kampanijos sutvarkyti. 
JJems būtų ‘ reikėję daugiau lai
ko.- Midiael- Foot labai nepa 
tenkintas. . • '■ ’ '.. ’

i Irako prezidentas pasiūlė ne- 
ipulti civilių, bet ir Iranas to tu
rėtų laikytis. Jeigu abi valsty

bės sutiktų palikti civilius ra
mybėje, tai būtų gerokai sušvel
nintos karo pasekmės. Dabarti- 

ap-. Įniu metu puolami ir tirštai 
■i gyventi miestai.

MASKVA, Rusija. — Radijo
Vladinrr Dančev,

Kubos vyriausybė įvairiais su-;
metimais 1980 metais susodino pranešėjas
į laivus tūkstančius nepageidau- kuris žinias pranešinėjo anglų 
jamų kubiečių ir išstūmė į jūrą, kalba, dvi dienas, kalbėdamas

POLICIJA KALTINA 
DEŠINIŲJŲ GRUPES

PARYŽIUS, Prancūzija.— Pa
ryžiaus policija nustatė, kad 
dešiniosios politinės grupės siū
lo žmonėms kelti riaušes. Deši-. 
nieji nepatenkinti prezidento F. 
Milerando paruoštu projektu 
mokymo sistemos pakaitoms. 
Prezidentas Mi terandąs nori 
apkarpyti bereikalingas išlai- j 
das, bet profesoriai ir jų p?-’ 
kurstyti studentai tų pakaitų! 
nenori.

Praeita antradieni Lotvnu

' KANCLERIS KOHL NORI 
NUOŠIRDUMO

KOELNAS; Vak. Vokictija.
Kancleriu -Kohl ketvirtadienį 
krikščionims demokratams pa
sakė kalbą, kurioje reikalavo 
daugiau nuoširdumo iš Sovietų 
valdžios -pusės. Vakarų Vokie
tijos ir viso Vakarų pasaulio d - 
džiausiąs rūpestis yra Sovietų 
Sąjungos vadų užsispyrimas, 
nepajėgumas susitarti, nepasi- 

> tenkinimas ir priekabių ieško- 
i jimas.

Helmut Kohl birželio 1 dieną 
rengiasi būti Maskvoje. Jis ren

liepdama nebesugrįžti į Kubą. į angliškai, pasakė, kad Sovietų kvartale prasidėto demonstraci- 
Diktatorius atsisakė visos eilės, karo jėgos yra įsibrovusios įĮ jos prieš tas siūlomas pakaitas, 
ligonių, nepageidaujamų ele- Afganistaną. Žinios pabaigoje' studentą i manė, kad prie jų.ligonių, nepageidaujamų ele- Afganistaną.
mentų. Dabar tie žmonės yra, Danėevas angliškai pakartojo.
visai kitokie, negu buvo, kai jie! kad dabar jis eina pasivaikš- 
buvo išmesti iš Kubos ir pasie-; čioti.
kė Ameriką.

JAV duos vizas liktai tiems Įkiš kartus anglų kalba pra- 
kubiečiams, kurie Amerikoj tu- nešė klausytojams, kad rusai 
ri artimų giminių ir kurie gali yra įsibrovėliai į Afganistaną, 
duoti reikalingą globą šiameĮo trečiadienį jis pakartojo tą 
krašte. Bet jeigu (.astro nepri-, žinią ir pasakė, kad jis eina 
ims keliolika tūkstančių išmes-'pasiva’kščioti. Jis išėjo ir į sto
tųjų kub ečių, lai JAV neduos tį daugiau nebegrįžo, nes žinojo, 
kubiečiams įvažiavimo vizų. j kad prie stoties vadovybė ir po-

Valslybės departamentas įpa-Į licija prisikabins.
reigojo sekretoriaus G. Shultz Į Užsienio reporteriai patelefo- 
pavaduotoją Thomas E. Enders, navo Dančcvui į namus. Vieną 
kad informuotų Kubos atstovą kartą telefonas atsakė, kad iš- 
Ramon Sanchez Parodi apie šį ėjo pasivaikščioti, o vėliau nie- 
nutarimą. Nutarimas jam pra-Į ko neatsakinėjo.
neštas raštu, o vėliau visi paaiš-J —-------------
k irimai papildyti žodžiu. Kubaj — “Louvre” darbininkai pa- 
pirmiausia turės priimti 788 ku- skelbė streiką, nori didesnių 
biečius, dabar sėdinčius Atlan-'algų.

protesto demonstracijų prisidės Į 
ir vietos gyventojai, bet niekas ‘ 
neprisidėjo. Policija pradėjo

Paaiškėjo, kad Danėevas pen-j vaikyti studentus. Vietomis bu-
vo susirėmimų su policija.

Prancūzijoje yra 900,000 stu
dentų, bet apskaičiuojama, kad. 
Paryžiuje buvo apie 12,000.

‘ — švedų prokuroras rengiasi 
prašyti aviacijos pulkininkui B.1 
Stroberg 12 metų kalėjimo už 
pardavimą švedų aviacijos ži
nių. Jis tvarkė aviacijos susisie
kimo skvriu.

Ketvirtadienį aukso uncija 
kainavo $443. '

— Valdžia užrakinėjo visas 
“Louvre” duris, kol pasibaigs 
streikas.

Schaufelbergėris važiavo vi 
nas, nes Salvadore nė vien: 
patarėjas neturi palydovų, no 
jie turėtų ten juos turėti.

Patys Salvadoro kariai ir p 
licija nori surasti nusikaltę 
Jie visus pažįsta ir žino, kas k 
trečiadienio naktį buvo ar gal 
jo būti. Jie jau žino, kas iš S: 
vadoro dingo. Vyrauja įsitikir 
mas, kad žudiką pavyks suras

— Švedų aviacijos puikini 
kas B. Stroberg su’mtas už avi 
ei jos paslapčių pardavimą lėni 
ambasados tarnautojams.

— Londone lijo 37 diena 
Trečiadienį pirmą kartą pa
taikė saulėta diena i

giasi rusams pasakyti, kad V 
karams didžiausias nerimas y 
Sovietų Sąjunga. Jeigu rusai n 
parodys daugiau nuooširdum 
tai sublokpję santykiai nuv< 
prie karo. Jis dvi valandas kj 
bėjo apie santykius su rusai 
kuriuos j:s tikisi išaiškinti.

Koelne įvyko krikščionių d 
mokralų partijos suvažiavima 
Dalyvavo 661 atstovas. Kai b 
vo renkamas partijos pirmini 
kas, tai kancleris Kohl ga 
631 balsą.

George Bush

V’iceprcz (lentas George Bush pasakė politinę 
kalbą Chicagoje.-

nose..Be


AKĖJAS VITKAUSKAS

Pranas buvo viską ;įš Ankstoj ir miškas baigėsi. per retus me-

f 
f

Simo Kudirkos tragedija

Lauke vėjas pustė sniegą 
švilpaudamas pastogėse, daužyti i Į 
mas langines, pro kurių plyšiu* 
matėsi pirkioje drebami šaka
lio šviesa, c šakalys snypšuamasl 
leido kamuolius uūrnų. ir silp
nai apivic.ė žemą prirūkusią tro
bą, kartais valandikei visiškai 
užtemdydamas ją.

Ant plataus suolo sėdėjo susi- 
. mąstęs, akis į žemę įdūręs, jau- j 

nas geltonplaukis vaikinas, ir 
neKiUiuiar plėšė šipuliukus nuo 

• arsi lupusios suolo lentos. Jis 
kažką giliai galvojo ir nekan
travo. net negirdėjo senos mo
tinos tylios šnektos, kuri apie 
pečių ruošėsi, vis vadindama sū
nų vakarieniauti. Jaunuolio

■ akys žibėjo. Užpečkyje ant su- 
j- krypusios lovos su išlindusiais

šiaudais sėdėjo rudais kailiniais 
apsisupęs tėvas ir pypkę rūkė.

Juodas katinas, retkarčiais pa
sitampydamas, knarkė ant atša- 

j lūšio pečiaus. Kažkokia skaudi
- tyla viešpatavo troboje, tik gir

dėjosi sniego pustymas palangė
se. Tvaikus pirkios oras nelei
do laisvai kvėpuoti ir sunkiai 
slėgė krūtinę.

— Na, Jonai, eisime vakario 
niauti! — pirmas prabilo tėvas 
atsistojus ir, padėjęs išrūkytą 
pypkę ant priepečkio. priėjo

- prie stalo ir persižegnojęs pasi-
- traukė prie savęs dubinėlį.

■ — Nenoriu! — trumpai atkir
sto vaikinas ir dar labiau ėmė 
.-tupinėti atplyšusias suolo lentas.

Motina, nieko nesakydama, 
prisėdo prie stalo ir tyliai pylėsi 
i dubinėti sriuba. te te ,

Bet šį vakarą abiem nesival- 
*-gė, ,)‘e buvo susirūpinę sūnumi
* Jonu, kurs nei iš šio nei iš to, 
j užsigeidė eiti Kaunan ir stoti į 
g kažkokią lietuvių kariuomenę.
* Niekaip jiedu negalėjo įsivuiz- 
!. duoti lietuvių kariuomenės.
- jiems išrodė, jog tai tokie pat 
Z “miatiežninkai”, apie kuriuos

dar kalbėdavo senieji žmonės.
£ Mat, vakar Jonas buvo miestely 
' turguje, ten susitiko su to paties 

X kaimo gimnazininku Pranu, kurs 
' jį ir dar kitus prikalbinėjo eiti 
X Kaunan, pats apsiimdamas kelią 
.* išvesti ir visur, ką tik reikės, 
į. surasti. Ir Jonas užsimetė eiti 
' i Kauną ir jokie tėvų atkalbinė

jimai negelbėjo. Eisiąs ir gana!
* — Jie negalėjo įsileisti galvon.
■ kad jų Jonas, tik vienas namie 

X teisiikęs. eitu Kaunan. Ir ar dai
li pasieksi Kauną? Jog ką gali ži- 
2, noti, ką sutiksi kelyje! Raudo- 
' nieji sugriebę nušaus kaip jiems 
' priešingą ir gana. Ir kas namie 
“ liktų?... Juk Povilas iš pat pra- 
-džios paimtas kariuomenėn ir

Kapų Puošimo Dienai
apie jį ikišiol dar nieko nebuvo 

j žinoma; gal galvelę kur sveti
moj šalyj paguldė.

ŠĮ vakarą Jonas nuo kaimyno 
i parėjęs galutinai pasakė, jog jie 
; ryt iš anksto ryto važiuosią: jis, 

gimnazininka* Pranas, kaimynų 
Batrūno ir Stasiulio sūnūs Pet- 

I ras ir Juozas tš to paties kaimo 
į ir Bareikos Antanas iš kito kai

mo. Tėvas, manydamas neper- 
kalbėsiąs sūnaus, pamojo ranka 
ir tik pasakęs:

— Žinokis, tik neprašyk pa
galbos kai suims ir įgrūs kalėj i- 
man arba sušaudymui ves! — 
daugiau nė žodžio nebesakyda
mas, padėjęs šaukštą, nuėjo lo
von. Motina taip pat nebenorė-: 
jo valgyti, taigi atsistojus nuo 
stalo, kraustė dubinius ant len-į 
tynos. Jai nesisekė, nes iš neri-1 
masčio dubiniai iš rankų sklydo 
ir ko jų nesudaužė.

Tėvas, aukštelninkas lovoj gu
lėdamas, pypkę žindo ir dūmų 
kamuolius leido, tur būt norė
dama dūmais dvasios neramumą 
nutildyti. Jam už vienintelį iš-i 
likusi sūnų Joną daugiau širdį1 
skaudėjo, negu Povilą karan iš-į 
leidus; jog Jonas tėvų viltimi1 
senatvėje buvo. !

r

Motina, apsiruošusi su mez-1 
giniu, užgesino šakalį ir ėmė tai- * 
syti patalą, grabinėdama anti 
suolo patamsy.

Nejauku troboje pasidarė. Jo- j 
nas, aplink save apsigraibęs, at- ! 
sigulė su visomis drapanomis,; 
pasikišęs rankas po galva ir vis 
nenustodamas galvojęs. Sunkios 
mintys jį kankino. Gailėjo 
tėvelių, kuriuos jis palikti tai-j 
sėsi, bet kartu kažkoks dar stip- j 
resnis už tą gailestį balsas jam! 
tvirtino: “Eik, eik greičiau, per j 
daug nemąstyk, jog matai — I 
tėvynė kenčia”. Užsidegė jam1 
širdis, jai jis miestelyje ma- ■ 
tė, kaip raudonasis, iš kaimyno | 
arklį iškinkęs atėmė jį ir d'ar su i 
šautuvo buože žmogutį apmušė; 
tuomet jis suspaudęs kumštis,’ 
norėjo jį pulti, bet Pranas nuo Į 
to jį sulaikė. O! jis būtų raų-j 
donąjį sulaužęs! 1

Ir begalvodamas Jonas įsivaiz- : 
davo save Lietuvos kareiviu su i 
šautuvu rankose kartu su drą-! 
šių draugų būriu vejąs iš tėvy- ; 
nės neprašytus atėjūnus, be pa- i 
sigailėjimo juos žudydamas.

Staiga jo sunkius galvojimus! 
pertraukė gražūs tėvo žodžiai, j

— Na, Jonai, tai eini?
— Einu! — tvirtai atsakė Jo-i 

nas ir atsisėdo. J
— Tai, jeigu eiti, tai eiti! — Į 

tarė tėvas. — kelkis ir taisykis 
kelionei! Ir pagraibęs degtukus,.

(Skiriu kenčiančiai lietuvių tautai: teisiamiems ir nekaltai 
nuteistiems ir persekiojamiėins broliams)

Ir Lietuvai, ir Simui Kudirkai, 
Ūkimas: — būti ar nebūti...
Tautos sūnus, tauta pravirko — 
Karžygių Lietuva! Kovok ir kurki!

Tik jūs ainiai suskaldytos tautos, 
Kovingi būkit laisvę ginant!
Kaip gynė vardą Lietuvos, 
Sūnus ant denio “Vigilant’e”!

Veltui sargyba laivo budi...
Į žuvį mainomas žmogus!
Visa tįauta — Tėvynė liūdi — 
Jo liūdi žemė ir dangus!

Sudužo kruvina banga,
Kaip laisvės ilgesys bekraštis... 
Kokią lemtis ir ryt diena, 
Nulems likimą jo ir krašto?

Kudirką, sumuštą NKD’ės,
Kaip Kristų jį teisme parodo;
U2 įžeidimą “sovietinės garbės” — 
Tau katorga, tremtis ir grotai.

Mano Tėvynė Lietuva! —
Aš jos nepardaviau už grašį!
Už ką tad kaltinat mane? —
Sukaustę žvangančiais retežiais! —

Aš jūsų vieno teprašau:
Grąžinkit laisvę mano tautai! — 
Širdies krauju pasirašau, 
Kaip kainą rusui okupantui.

Greičiau išnykit iš Lietuvos!
Jūs klaikios rusofilų ordos! — 
Žinau, jūs laukiate galvos, .*• 
Nenukirstos ant laivo burto. —

Jie nuteisė nekaltą vyrą, 
Ir tėvą dar mažų vaikų! 
O Kremlius teismą tik pagyrė, 
Ir negailėjo pinigų...

*

O, jūs, teisėjai papirkti;
Šu atėjūnų togom! 
Suėda geležį Tūdis, 
O pataikūnai — žmogų!

Į uždegė šakalį.
— Motin, , kelkis, — tarė — 

Jonas vis ,tik eina, taigi patai
syk ką'’nors įsidėti; žiūrėk ir 
marškinius įdėk. O tu, Jonai, 
irgi pasirūpink išvažiuoti, kol 
raudonieji pas Klimą dar tebe
miega ; aš per mišką pavėžysiu.

Tai kalbėdamas, tėvas išėjo 
kinkytis, o Jonas nusidžiaugęs 
išbėgo oas Praną. Motina ėmė 311x1 ¥ \\ . -rv j Joną kelionei ruošti. Į tarbą po-

• ra baltinių sudėjo, porą kojinių; 
-į neužmiršo ir kieto sūriuko įs

prausti. Vilnones tūlines piršti
nes čia pat atidėjo. Jau ir Jo
nas su visa kompanija sugrįžo. 
Atė;o Pranas, po ilga miline ser. 
mėga kažką pasikišęs belaikąs, 
ir Petras su Juozu. Buvo ir An
tanas, kurs jau iš vakaro pas 
Praną atėjo.

Visi turėjo maišelius po pažas
tėmis. Jonas apsivilko suplyšu
sią rudinę, paėmė motinos įduo
tas pirštines ir maišelį ir links
mas žiūrėjo į einantį tėvą, kurs 
pranešė, kad rogės jau pareng
tos. ir ėmė pats taisytis. Apsi
taisęs apžiūrėjo visus ir tarė, 
kad jau laikas važiuoti.

Jonas prie motinos priėjo ir: 
jos rankas ir veidą išbučiavo.

— Laimingai, laimingai, sū-: 
neli! — tik ir pratarė motina 
ir ėmė lydėti išeinančius.

Pranas išsitraukęs iš po skver
no trumpą šautuvą, pakišo jį Į 
roges giliai po šiaudais ir visi 
tuojau susėdo važiuoti.

Vėjas jau nuščiuvo ir .-kaistus 
mėnulis iš už debe-u išplaukė ir 
viską i'škiai balta šviesa nu
švietė. Dangus žvaigždėmis mir
gėjo.

Greit >i iva’-rvo i mišką. Ska
rotos pušys miegojo, sniegu ap
sisupusios. mažos eglikės. iš po 
-niego kvšodamos. metė skersai 
vėžiu šešėlį. Visi rogėse tylėjo. 
Niekas nenorė o eadinti tylos, 
kuri apgaubė visa mišką. Taip, 
ramu buvo, kad yi*a kelią net 
kiškio ne-imatė ’ Už wo* vnlah. 
dos išvažiavo iš mi'L-o » l;urKa.‘ 
Tėvas *us*abdė avkli ir Visi iš,

apgalvojęs ir dabar atsrlfepe hi-: 
siškai:

— Otvoriai tam, dubyna!
Šeimininkas šakalį užsidegė 

ir, į priemenę išėjęs, duris- at-! 
sklendė. Pranas vėl rusiškai pa- Į 
klausė:

— Našych tavariščei ėst v de- 
revne? (ar mūsų draugų sodžiuj 
nėra?)

— Ne, tamsta, nėra, nėra; va
kar buvo užvažiavę, tuoj už miš
ko Į viensėdį nuvažiavo.

— Čort, prokliatyj žmudiak!- 
— supykęs išskiedė Pranas per 
dantis ir rusiškai pašaukė drau
gus.

Šeimininkas tuoj duris užsi
sklendė, bijodamas neprašytų vė 
lybų svečių. Dabar Pranas ir 
visi linksmus buvo, nes jis drą
siai per kaimą eiti galėjo.

Išėję iš kaimo nitkeno nepa
justi pasuko dešinėn į mišką, 
kur ėjo kelias. Vietos visiems 
gerai būvi žinomos.

Ir dabar jie traukė į Tytuvė
nus. kur, kaip girdėjo, buvo lie
tuvių ne balševikų komitetas, 
jis net padvadas keliaujantiems 
Kaunan davinėjo.

Mišką* tyliai snaudė. Visą lai
ką reikėjo eiti per gilų sniegą, 
kur tik vienos vėžės pravažiuo
tos buvo. Visi sušilo ir ėmė ko
jas skaudėti. Valandėlei susto
jo pasilsėti. Pranas ant išsiki
šusio kelmo atsisėdo ir prakaitą 
iš po k'šk’nės kepurės šluosty-' 
damas, tarė:

— Kažin pas tą viensėdį už į 
miško raudonųjų ai yra, ar

— Kažin? — visi pratarė 
žiū.ėdami, taip jie juo buvo 
sitikėję. Kiek pasilsėję tolia 
liavo. Ėjo geroką valandą. Jau elninkas atvirto.

.džius jąu matėsi yienšėdžio tro
besiai. Tai pavojingiausia vieta 
telikusi. ■

Išėję pamiškėn, vėl visi sus- 
stojo ir pradėjo tartis, kaip pro i 
viensėdį neužsimatytiems pra-I 
eit. Ar eiti, ar palaukti kol mė-1 
nuo nusileis ir tamsiau paliks. 
Nutarė po -du iš karto eiti.

Jonas su Petru išėjo pirmieji. 
Pranas liepė; jiems palaukti už j 
tiltelio pamiškėj apoj pusėj vien-1

- 1 V » v t » • • . • 1 • įsėdžio lauko. Pirmieji drąsiais; 
žingsniais nuėjo. Jau jie laimin
gai praėjo viensėdį ir ant tilte
lio susėdo. Dabai- jau Pranui su 
Juozu eilė eiti. Ir jie jau baigė i 
praeiti, kaip staiga šunės sulojo.-

Visi
link.

Ant
‘jšbėgo
bėgančius, šovė. Kulka, atsikir-: 
tus į kietą nupustytą kelią, su
zvimbė ore virš pačių bėgančių-.
ų galvų.

Pranas į griovį atsigulė ir šau
tuvą ištiesė. Bet Petras jį su-, 
laikė.

— Ko tu čia triukšmą kelsi, 
geriau bėkim.

«

Ir nubėgo pagūžomis giliau į 
mišką.

Sargybinis dar kartą šovė — 
kulka vėl netoli prašvirkštė, o 
ant šaudymo iš trobos išbėgo <lar; 
kareivių ir ėmė visi vytis ir su 
stodami šaudyti ir rėkti: | sugrįžę hebesivy^ų.

— Stoi. stoi!
— Vyrai, prasiskirkit! — ty

lomis prašnabždėjo Pranas ir.

pasileido bėgti miško

šunies lojimo iš trobos 
sargybinis ir, pamatęs

Petras, kurs už kitus drąses
nis buvo, greit išmestą šautuvą 
pagrobė ir ištiesė i kitą bepuo
lantį. Išsyk du šūviu pokštelė-.
jo ir vėl vienas puolantis atvirto. 
Dar kelis kartus iššovus raudo
nieji bėgti ėmė, o mūsų vaikai 
dar kelis šūvius paleidę, paėmė 
iš antro šautuvą ir pašaukę drau
gus, kurie visa laika už krūmu, 
lindėjo. Juozas, pribėgęs prie 
Prano parodė jam kaklą, iš ku
rio kraujas tekėjo. Pranas grie
bės už kaklo ir ranką sukrūvi-

i ankstybą lai-Čia nežiūrint 
ką buvo keletą rogių. Susėdę 
į' vienas pačias žemaitiška? ro
ges, dviem arkliais pakinkytas, 
mūsų narsuoliai, ištrūkę iš rau
donųjų nagų, su dviejų šautuvų 
grobiu, dainuodami išvažiavo Ra
seinių link.

Pro užšalusius langus žiūrėjo 
mergaitės iš trobelės.

— Tai savanoriai! savanoriai!
— rodė viena kitai.

Visi buvo linksmi, keliauda
mi į pilį, kur tikrieji tautos vai

no. Išsiėmęs nosinę skepetaitę,! kai būrėsi į pulkus, ginti savo 
nusišluostė kraują ir įsitikinęs, 
kad žaizda negili, užrišo ir ša
liku apvyniojo, kad nenušaltu.

— Ė, išgis! — tarė Pranas ir
~ .draūg«ųš Ąuejo. Kęikėio greit 

iš cią neąintįs, kad raudonieji

brangiosios tėvynės, kurią taip 
žiauriai mindė azijiečių batai.
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BAISIOJO BIRŽELIO ŠEŠĖLYJE
Gegužis ir birželis, ‘ai gr.liau

si pavasario mėnesiai. Sodai ir 
laukai pasipuošia milijonais įvai
riaspalvių žiedų. Bet vieną bir
želį lietuviai ir kiti Pabaltijo 
kraštų gyventojai amžiais prisi
mins, kaip vieną baisiausių, juo
džiausių ir kruvinu savo isto
rijos pavasarių. Tai Lenino ir 
Stalino rusų imperijoj sukurtą 
pragarą, kuris ir kitoms užgrob
toms tautos atnešė terorą, žudy
nes ir beviltišką skurdą.

Vyresnio amžiaus žmonėms ir 
Šiandieną, kaip gyvi pasirodo tų 
kaisiu dienu vaizdai. Atsime
nam, kaip rusų plerpiantieji tan. 
kai ir pilki azijatai veržėsi į mū
sų žydančią ir ligi to laiko lai
mingą šalį. Nusiminimu, liūde
siu ir daugumos ašaromis buvo 
palydėta savos valstybės nepri
klausomybė ir laisvė. Tik sveti
mos tautybes žmonės ir visokios 
padugnės juos sveikino, šaukda
mi urha!...

Nors vasara buvo kaip vasara, 
bet šalį gaubė nerimas ir nusi
minimas. Be žinios žmonės ding 
davo iš namų, darboviečių ir net 
gatvėse. Net šeimos ir artimie
ji nežinojo kur jie dingę. Pasi
teiravus, dažniausiai atsakymo 
negaudavo. Tik kartais iš enka
vedistų tardymo kamerų prasi
verždavo klaikus kankinamąjį! 
šauksmas.

Taip atėjo ir kitas 1941 m. bir_ 
žailisJ Birželio’ vidury, vidur
naktį pro tūkstančių žmonių bu
tu duris įsilaužė entkavedista: 
su talkininkais.- Talkininkai dau- 
guųioj' ibuvo tie;, kurie pernai 
komunistiniams azijatams šaukė 
urbi! ‘ žmonės, nežiūrint am
žiaus ir sveikatos, buvo keliami 
iš lovų, sodinami Į sunkvežimius 
vežami į gelžkelių stotis ir grū
dami į gyvulinius vagonus. Va
saros karštyje ir troškuly ten jie 
buvo laikomi 2-3 dienas. Paga
liau, .plūstant ašaroms, trauki
niai pajudėjo Sibiro link. Daug 
silpnesnės sveikatos ir kūdikių 
jau mirė vagonuose. Jie buvo 
paliekami pakeliui į Sibirą, dar 
jo nepasiekę. Nuo sunkaus dar
bo, bado, šalčio ir sužvėrėjusių 
enkavedistų- kankinami, daug 
išvežtųjų amžinam poilsiui pa
liko ten toli nuo tėvynės, nesve
tingoje žemėje, i

Vos už savaitės, tame pačiame 
birželyje, susipešė dų ”krąuju 
sucementuoti’^ draugai — vokiš
ki. naciai ir. rusiški komunistai. 
Vieni kūrė “naują Europą”, o 
kiti siekė užgrobti kuo daugiau

ti vergiją.
Aprimus karo audroms, iškars. . 

čius vokiškus karo nusikaltėlius, I 
bent vakarų Vokietija greitai 
atsigavo. Rusų toki pat nusikal- I
tėliai, per vakariečių nesusivo-. 
kimą, ne tik liko nepaliesti, bet 
dar atsisėdo Į teisėje suolą. Jie 
ir dabar, jau daug metų po ka
ro, vis dar tęsia tą patį pavergtų 
tautų terorą. Dar vis nepasiga
miną pakankamai pavergtie
siems duonos ir kitu būtinų reik
menų. Visus išteklius deda įj 
ginklus, ruošdamiesi tolimes
niam, dar laisvų kraštų paver
gimui.

Mes visą laiką, bet ypač atė- 
jant birželiui, vis prisimename 
anaisjcįiisiąsias dienas, kuriąs pa 
tys pergyvenome. Bet tokių pat 
ir dar baisesnių žmonių trėmi-j 
munkančioms ir lėtai mirčiai! 
daug buvo ir per antrąją rusų 
okupaciją. Enkavedistų kalėji
muose, tremtyje ir kitais būdais 
fšnaikinta apie pusė milijono? 
dnūsu žmonių. Mūsų mažai tau-l - . . ‘ itai — tai baisus nuostolis.

Nors rusiški komunistai savo 1 I 
kriminaliniais nusikaltimais nu.Į 
sipelnė iškarstytų nacių atlygi
nimo, bet jie dar ir dabar nuo 
jų teroro pabėgusių tarpe vis 
ieško nusikaltėlių. Jie pasidarė 
neva nacių išžudytų žydų užta
rėjais. Lietuviai išimtmečiaisĮ 
gyveno ir sugyveno su žydais, i 
Rusijoje, o kartais ir Lenkijoje 
pasitaikydavo organizuotų žydų 
užpuolmų — pogromų, ko ne
būdavo Lietuvoje. Jeigu tie du 
valstybinio masto banditai ne
būtų savo nagų kišę į Lietuvą,
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tuviško>ios liaudies raštingumas, • liaudies lenkinimą. Tačiau bū- 
nes smulkiųjų bajorų, kad ir var 
lojusių savo tarpe daugiausia lie
tuvių kalbą, žymi dalis vis dar 
buvo ar visai neraštinga (ne
mokėjo ne tik rašyti, bet ir kai
tyti), ar pusiau raštinga, t. y. 
mokėjo tik skaityti, bet nemo
kėjo rašyti. Teko savo rankose 
turėti kelių Žemaitijos apskri
čių bajorų ištikimybės rusų ca
rui pareiškimus, kada rusai
XVIII a. pabaigoje okupavo Lie- l ligi šiol dar nėra pilnai išąiškin- 
tuvą, ir juose apie 90% visų pa-įti jo parašytieji lietuviški eilė-' 
sirašiusiuju padėję tris kryže- raščiai. 
liūs.

Raštas liaudžiai buvo mažiau 
reikalingas, bet ji pradeda ma
siškai reikalauti knygų skaityti. 
Ir veikusios tuo laiku Vilniuje 
spaustuvės bando tą reikalavi
mą patenkinti. Bet čia jos susi- Jei ligi XVII a. pabaigos težino- 
dūrė su trūkumu sugebančių ką 
naujo parašyti asmenų, ir buvo 
verčiamos daugiausia kartoti se
nuosius leidinius. Tačiau, be 
greitomis paruoštų pakartojimų 
ar tiesioginių vertimų iš lenkų 
kalbos, parašoma ir kiek savaran 
kiškų knygučių, nors ir jos dau
giausia seka kokiais lenkiškais 
pavyzdžiais. Tai ypač neigia
mai paveikia tų’ visų naujųjų 
knygų kalbą, kuri jose virsta sa
votišku žemaitišku lenkišku žar
gonų, ir dėl to naujai pasirodę 
kunigų Mykolo Olševskio, Tado 
Plakevičiaus, Jono Lukoševi
čiaus ir kai kurių kitų vardai 
mūsų literatūros istorijos nepra
turtino, nors kai kuriais atžvil
giais ir jos vaidino teigiamą vaid 
meni, užkirsdamos,. pavyzdžiui, 
kelią į lietuvišką liaudį jai tie
siog kitų brukamoms lenkiš-pir vienu sc1*’. vuu/.iu apc au
koms knygoms ir tuo būdu stab-! vietų Sąjungą, o rusai nupiešti 
dydamos kai kur prasidėjusį tos labai juodomis spalvomis.

dinga, kad vieninteliai to laiko 
tarpo lietuviškų autorių vardai, 
kurie kalbos ar literatūros po
žiūriu davė vertingesnių darbų, 
buvo vardai dvieju buvusiųjų 
jėzuitų — kunigų Jono Joskau- 
do ir kunigo Tado Jurevičiaus. 
Tiek tiktai, kad tik pačiu pasku-' 
tiniuoju laiku mums atskleista 
Tado Jurevičiaus veikla dar tie-; 
gali būti tinkamai įvertintą; nei

Šias gausias liaudžiai skiria
mas knygutes papildo, ypač ant
roje XVIII a. pusėje, gausingi, 
lietuviškieji pamokslai, daugiau
sia sakomi vakarinėje Lietuvos 
dalyje — Žemaičių vyskupijoje..

me vieną kun. G. Šimkevičinus 
lietuviškų pamokslų rinkinį, tai 
XVIII a. žinome jų jau nemaža. 
Jie daug kam čia pavadavo kny
gas, ypač tada, kada surašyti jie 
ėjo rankraščiais iš rankų į ran
kas. Greta jų buvo paruoštą 
jau kiek ir savarankiškų tikybi
nių knygų, kurios mums tačiau 
težinomoms iš rankrąščių, nes 
autoriai nesugebėjo jų išspaus
dinti.

(Bus daugiau)

minėje srityje, jie daug kur iš
judino kitų ordinų ar parapijų 
dvasininkų kultūrinę iniciatyvą. 
Tai, tarp kito ko, pastebima ir 
lietuviškųjų XVIII a. knygų 
produkcijoje.

XVIII a. Didžiojoje Lietuvoje 
lietuviškųjų knygų pasirodė pen 
kis kartus daugiau, negu XVII 
a., ir net pusantro karto dau
giau, kaip XVIII a. Mažojoje 
Lietuvoje (atmetus ten anuos 
oficialinius įsakymus, o su jais 
kartu tiek Didžioji, tiek Mažoji 
Lietuva davė beveik po tiek 
pat, apytikriai po 150 spaudinių). 
Tačiau šitiems laikains A 'gana 
gausi produkcija atskirais XVIII

VACLOVAS BIRŽIŠKA ;

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
(Iš V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys) tų ordinas XVIII a. kultūriškai
i visai susmunka, išeikvodamas

Politiniu Didžiosios Lietuvos; savo dideles intelektualines pa
jėgas kovai už" savo senųjų pri
vilegijų išlaikymą, ypačiai su 
kitu ordinų varžovais (švietimo 
srityje ypač griežtai jis kovojo 
su pijorų ordinu), ir už išlaiky
mą savo rankose tų didelių ma
terialinių turtų, kurie pavers
davo juos faktiniais ekonomi
niais krašto šeiminii kais.

1773 m. popiežiui Klementui
XIV panaikinus jėzuitų ordiną “ lajko tarpais susiskaido labai

įvykių raida XVIII a. veikė čia 
kultūrini darba dar labiau, negu 
Mažojoje. Beveik visą šimtme
tį trukęs sistemingas dviejų Lie
tuvos plėšikiškų kaimynų — 
Maskvos ir Berlvno — sutartinisV

veikimas prieš jungtinę Lietu
vos Lenkijos respubliką visiškai 
suardė vidaus Lietuvos santvar-

— Sovietų “Literaturnaja Gi- 
zieta” tik dabar pradėjo kriti
kuoti prieš keletą metų Rumu
nijoj išleistą 3 tomų romaną, 
kurį parašė komunistų partijos 
Vykdomojo komiteto narys D. 
Popescu. Esą, tame romane nėra 
nė viefio gero žodžio apie So-

tai būkime tikri, kad ir tų baisių į ką <jar gerokai prieš tai, kada ji 
žudynių Lietuvoje nebūtų buvę.| buvo jų okupuota. Tiek iš Ry- 

Turime dirbti ir tikėtis, kadi iš Vakarų ėjęs sąmonin-
vissi į pasauli sugris teisingu-1 Sas tikybinių aistrų kudstyma» 
mas. Baisiosios birželio dienos' ardė atskin* tikybll sugyvenimą 
testiprina mus kovai su didžiau-Įir intelektualines krašto pajėgas 

‘ išeikvodavo tikybinėms politi
nėms koves. Stambesnieji ir 
smulkesnieji bajorai susiburda
vo . kovojančias savo tarpe už 
kaimyninių valstybių reikalus 
frakcijas ir beveik visiškai pa
miršdavo savo krašto vidaus rei
kalus, o tarpais įsiveržiantį sve
timoje — švedų, rusų ir prūsų | kad žymi buvusiu jėzuitų, dabar 
— kariuomenė griovė ir viso 
krašto ekonomiką, ir dėl to ilgai 
negalėjo būti ir kalbos apie kraš 
to kultūros darbo kėlimą. Žymi 
dalis katalikų dvasininkų irgi 
nepasilieka svetima toms ko
voms, ir tuo būdu yra atitrau
kiama nuo savo tiesioginio dar
bo. Taip svariai XVII a. Lietu
vos gyvenime pasireiškęs jėzui-

ir, nežiūrint žymios Lietuvos ba
jorų dalies pasipriešinimo, tą jjgj jėzuitų ordino panai- 
panaikinimą paskelbus ir Lietu- mpS žinom apie'64 lie-

savotiškai. Nuo XVIII a. pra.

voje, švietimo srityje mūsų kraš
su šių laikų žmonijos priešu — 
rusišku komunizmu.

P. Venclova

• Vienas iš paviršiaus išmin
tingas vyras štai ką pareiškė 
apie vedybinį gyvenimą: “Jei
gu pasirinksi mokintą moterį, 
tai tavo galva bus pilna, o skil
vis tuščias, nes ji valgių nega
mins. Jei vesi turtingą, tai ji 
skaitys kiekvieną cigaretę, kurią 
surūkai. Apsivedęs tokią, kuri 
tave myli iki ausų, vėl bus bėda, 
nes ji nenuleis nuo tavęs akių ir 
visad pavydės”. Tie įspėjimai, 
man rodos, yra ne vietoje, nes 
žmonės apsiveda visai negalvo-

kraštų, juos apiplėšti ir ten įves, darni apie tokius mažmožius.

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių Hteratūros, meno Ir moisl 

11M m. metraštis. Jame yra vertingi, niekuomet neaenrtą, Vln<» 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanko* 
J. Raukčio, dr. Kario Griniaus, taip pat K. Matusevičiaus Ir T 
Meflans 8tralpeniai bei studijos, flinstruotos nuotraukomis I 
M. K. Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubos, A. Rūkitelės Ir JL Var® 
kūrybos poveikslais. 365 puri, knyga kainuoja tik £3.

'• DAINŲ ŠVeNTSS LAUKUOSE, poetės, rašytojos Ir 
tinių lokių pirmūnės Juosės Vaičiūnienės atsiminimai apie dain> 
Šventei bd^jų istoriją Ir eigą. Įdomi skaityti ir nedainuojar 
tiems, gėrintis autorės puikiu stiliumi Ir surinktais duomeniml 
bei užkulisiais. Studija yri 151 pusi., kainuoja 12.

• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke apratj 
tas luošo Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų aprašymas, bet tiksli to laikotarpio buities Ute 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyr

> Lik! U v (AKASIS PAMARYS, Henriko Tomo-Ttmaltnifc 
įSomlri paralyU rtudijs. apie Rytprūsius, remiantis Pakalnės I 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai įdomūs kiekvienai! 
lietuviui Leidinys iliustruota* nuotraukom!*, pabaigoje duodami 
vitovardžiu pavadinima'^Tr Ju vertini*! J vokiečiu kalbą.. Labai 
naudingoje 335 puri. knygoje yra Rytprūsių žemėlapi*. Kaina If

> KA LAUM1S L1M>, ralytojoe Petronėlė* Orintaltė* rir
m tatai ai Ir mintya apie asmenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir plr 
maišiais bolševikų okupacijot metais. Knyga tori 234 puslapiui 
bet kainuoja tik ^3. ’ i i—*

• JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesupr»> 
tu tr klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje'; tik m 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą Ir poc 
riją. Dabar būtų jį galina pavadinti kovotoju ui žmogaus teb« 
Knyga yra didelio to, 265 puslapių, kainuoja 16.

Vririči.
Ka't.1 in.

tu viskas knygas, iš kurių maž-
to padėtis kai kur pagerėjo. Tą daug 25 buvo paruoštos jėzuitų, 
pagerėjimą sukėlė ne vien nau-! Bet tų pastarųjų naujsc bu- 
jai įsteigtos Edukacinės Komi- vo tik viena 1737 m. - lietuvių 
sijos veikla, atsirėmusi jos žinion 
perėjusiais Lietuvos jėzuitų tur
tais, kurie davė naujai perorga
nizuotai mokyklų sistemai mate
rialinį pagrindą, bet ir dėl to,

kalbos gramatika, noriai 
limas daiktas, buvo parašyta 
dar XVII a. O visos kitos kar
toja jau senas, XVII amžiuje 
pirmą kartą išleistas knygas, tik 
kartais kiek papildytas ar ištaisy
tas. Kitas 40 knygų buvo paruo
šę ar pasaulietiniai kunigai ar 
kitų, ne jėzuitų, ordinų vienuo
liai. Jėzuitų ordiną panaikinus, 
nuo 1773 liki 1800 m. turime jau 
apie 90 spaudinių, t. y. kai pir
muoju laiko tarpu vidutiniškai 
neišspausdinta ir vienos knygu
tės per metus, tai šiuo laiku

jau ekspėzuitų dalis įstiliejo į 
kitų ordinų ar į pasaulinių ku
nigų darbo sritį.

Intelektuališkai daug geriau 
už kitus dvasininkus paruošti, 
nes jų daugumas studijavo Vil
niaus akademijoje, kur eidavo 
aukštąsias teologines studijas, 
dabar neverčiami savo jėgų eik
voti administracinėje ar ekono- i spaUsdinta mažiausia trys kny_

-giniimiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiinmiiiiinminiiiniiiii miniiiinniinmiiniiiiin miline

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

2608 West 69th St, Chicago, Ill. 60629 * Tel. 925-2787 

Didelis pasirinkimas geros rūšies įvairių prekių.
Maistas iš Europos sandėlių.

MARIJA NOREIKIENĖ
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SIUNTINIAI Į LIETUVA 
Cosmos Parcels Express Corp. 

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2a01 W. 69th St., Chicago, III. 60629 ♦ TeL 925-2737

V. V AL ANTIN AS

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

RŪPESTINGAI 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.
■’I$/KUTILMAN, B.S., Registruotas vaistininkas

s - Tel. 476-2206

gutės, t. y. bent tris kartus dau
giau. Šį padidėjimą daugiausia su 
kėlė smarkiai pakilęs pačios lie-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ'AMERIKOJE
I yra seniausia, didžiausią ir > turtingiausia lietuvių fratemalinė 

organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.
SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir lotiems, kurie tuos 

darbus dirba.
SLA^-išmokę^ Sargiau kąjp AŠTUONIS MHJJONUS dolerių 

A apdraudų savo* nariams. v y
SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 

nariams patarnauja tik savišalpos pagrindui 
Kiekvienas lietuvis įr lietuvių drangas gali 
Susivienijime apsidrausti iki $10,000.

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. l — Endowment 
Insurance, kuri ypač naudinga jaunimui, siekiančiam 
aukštojo mokslo ir Jų gyvenimo prSUlMąL. ’ # T

SLA —vaikus apdraudžia pigia terminuota, apdrauda: už 
$1,000 apdraudos sumą temoka, tik $3.00 metams.

■. ’• 'L’v,‘-r :•

SLA — kuopų yra visose .lietuvių kolonijose.
Kreipkitės i savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbės į SLA Įsirašyti.

, Galite kreiptis ir tiesiai į SLA Centrą:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30th St, New York; N.Y. ;10001

Tel. (212) 563-2210 ‘
■ '■ ■ - V ‘

f ■ .... 1 • f

Inž. UODAS MIKŠYS,
50 metų studijavęs, kaip

ŪKANŲ
ATEINA LIETUVA

parašė 700 puslapių knygą, kurion sudėjo viską, kas bet kada Ir 
bet kur, bet kuria‘kalba buvo parašyta apie Lietuvi, lietuvius 
ir lietuvių kialbą. 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 studijuoti.

Krita 125. Kieti virielixL PUtxi Fl
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(Tęjįinys)
Kalbant, rašant ar planuojam 

ką ners rašyti ar studijuoti 
ająę Ry^ą, iri vi supynę t reiks- 
lūr^i galvoję, k.ą,d ĮR'ga buvo 
Šetuviška. jyio senjaų, tyo lietu- 
vlškesaę Rygą ir jos apylinkei 
buvo.

Latvis Aodzelynas yra latvių
■ kalfyis tė?as. Bę Ąndzriyno, ka

s žiū ar latviai turkių savo kalba. ... .- r>.. ,į. • . , C - - i ■ iwau, y latviai too tiH tą.Jfęms bu ų pr kims.ę visokių vo- * . T ■ i. \ T ivUi-;. ,...c it Li Qera4° ir W Uūoti pasakyti.

ląųkti. Jis Ųki viskuo, 
%ą jam vvkiętis pasako.

Apie Rygos įkyrimą latviai

'.zią^ęs. Ma.n kad ąęsii- 
Jyąi.JUeK jęi pasakysime, ka<J 
tygų Įkūrė lietyvįąi. Kajb>ą yra. 
^ęriąųšiąs dokumeutąs pyąėięiai 
įminti. Jeigu -And^ęiynaą ląt- 
dUjąš liep-ą mokyti?
ięi ųori laivių kalbos $ąrijš

rąsškų ą nęt švediškų' 
ipdžių, kųrfę nįękQ Ūeądro sų 
lątvihis priori-. AsęUjriiy^33 k 'ez- 
vięnani įąjvhą pą$ą^ędąvo, k’v 
lis., noiėdąnąąs §erai lat- 

i'višXąi\ ttiri tvąoūti lįęUiviskai, .... .. .... . ..
nes Įąlvtai pędęš W kai-, vAlįąįi is Rygelęs isąųgp Ryga 

tklaį lietuviškai Kai By- įaįp
iją psėiąę W Jie P1’*" 'i-ganis.'ąąį^us

‘ ’ > ąiais ir lxe įnasigąį ėjoao jus- 
du žodžių, išjąriinų ir net tikę- žudę, .(ąip l<į-Jo ši^ilm^rio Įpiri 
j:inų. O kai netikintis latvis i niąisįąis tnętąis žųjė lįęluyius 
pradeda tikėti, tai iš jo visko * VukięčiaL ęnrąpięedų paikdąini,

rnęlė labai vck’s

cąd Rygą įkūrę lietuviai.

Vokiečiai latvius apgavo. Vo 
kje • ąi į Rygą ątsikra.usįė 
(mtĮftri’-o. pradžųųę. jie alsi 

k.riė į bauįįuvčs įtaką, G
3

p šiąpdįeh rusai aviganius 
sfcato lauki

niais ir tie pasigąi-ėjuno juo--

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

Žudo įtakingiausius vadus
Ketvirtadienio rytą iš San Salvadoro ateinančios 

žinios sako, kad trečiadienio naktį ųnivęrsiteto kieme 
buvo nušautas 55 Amerikos patarėjų viršininko pavaduo
tojas. Nušautasis tvarkė visus Amerikos karių patarėjų 
reikalus. Jo žinioje buvo kiekvienas Amerikos patarėjas. 
Jis žinojo kiekvieno kario paskirtį, jam buvo aiškus ir 
žinomas kiekvieno Amerikos kario uždavinys.

. ,,Į ^alvądprą važiuoja Amerikos kariai savanioriai. 
Jie neturi'teises kištis į tąrpųsąyęs; Salvadoro gyventojų 
kovas. Amerikos kariuiyfa tiktai patarėjai, bet ne kovo
tojai.- Pradžioje tų" patarėjų Salvadore buvo tiktai 12. 
Vėliau jie buvo padidinti iki 24, o dabartiniu metu Sal
vadore buvo net 55 patarėjai.

Prezidentas Reaganas, gavęs Salvadoro vyriausybės 
prašymą padėti gintis nuo įsibrovėlių, sutiko pasiųsti 
Amerikos karius patarėjus. Salvadore buvo rinkimai. 
Rinkimus laimėjo dešinieji. Prezidentas ir vyriausybė 
nutarė padėti Salvadoro vyriausybei gintis nuo įsibro
vusių kubiečių ir kitų valstybių Maskvai ištikimų triukš
madarių. Visą laiką kalbama, kad triukšmadariai yra 
vietos gyventojai, nepatenkinti dabartine vyriausybe, bet 
tikrovėje didžiausią nerimą pačiame Salvadore kelia iš 
Nikaraguos įsibrovę kubiečiai ir kitų valstybių Maskvos 
politikos pritarėjai.

Ketvirtadienio rytą pats prezidentas Reaganas ne
žinojo, kas iš tikrųjų Salvadore atsitiko. Jis labai apgai
lestavo, kad San Salvadore buvo nušautas JAV laivyno 
komandierius Albertas A. Schaufelbergeris. Tą žinią jis 
gavęs iš Amerikos ambasados San Salvadore ir iš Salva
doro prezidento Aivaro Magano. Prezidentas labai apgai
lestavo jauno JAV laivyno komandieriaus mirtį, bet tuo 
tarpu, kol dar tebeina tardymas, jis jokių žinių oficia
liai iš Salvadoro negavo ir laikraštininkams nieko dau
giau pasakyti negalėjęs.

Tuo tarpu laikraštininkai Salvadoro sostinėje paty
rė, kad Amerikos patarėjų viršininko padėjėjas, koman-

dienius Schaufelbergeris buvo nušautas keturiais šūviais 
į galvą, kai jis atvyko į universiteto kiemą savo sena pa
žįstamo pasitikti. Jis vienas įvažiavo į universiteto kięmą 
masinėms pastatyti, sustojo ir pątrimitavo. Jią turėjęs 
paimti vieną savo pažįstamą ir išvažiuoti pokalbiams. 
Vietoj pažįstamo, prie mašinos priėjo nepažįstamas žmo
gus ir per mašinos stiklą paleido keturis šūvius į kariš
kio galvą ir nuėjo.

Tuo metu kieme ar prie kiemo vartų buvusieji žmo-; 
nės matė, kad prie vartų buvo privažiavęs automobilis, 
kiek sulėtino žingsnį, sustojo, vėliau toliau nųv.ažiayo?

Sužeistą Amerikos karį surado Salvadoro civilly Jią., 
kraujuojantį karį įkėlė’į savo mašiną ir nuvežė‘-į Amerį-. 
kos kąro ljgoriinę. Ten gydytojai nustatė, kad atvežtasis 
buvo mirtinai nušautas.

Nužudytasis mokė Salvadoro karius, kaip vykusiai' 
vartoti amerikiečių pristatytus modernius ginklus ir dės
tė, kaip elgtis kovos lauke. Karo dėsnius jis. dėstę ke
lioms Salvadoro karių grupėms.

Be to, nušautasis skaitė paskaitas ir praktiškai dėstė 
Salvadoro laivyno kariams, kaip pažinti 'ir sutikti į Sal
vadoro vandenis įplaukiančius svetimus laivuą, įsibro
vėliams atvežančius šaudmenis ir modernius giid<hąs.

Niekam ne paslaptis, kad šis teroro aktąs buvo Xąge- 
bistų suorganizuotas. Jie išstudijavo patarę jų viršininko 
padėjėjo veikimą, žinojo kur jis važiuoja, ten jo lauke 
ir nužudė. .

Panašiai jie pasielgė ir Irane. Jie įsikinkė į savo 
eiles fanatiškų šijitų vadą Chomeini, išsiderėjo leidimą

eiją galėtų šitokių būdų netekti vadovybės. Aviacijos rią- 
riai neteko noro kovoti, nes nehęį^o vadovybės kovąr 
vesti. Asmeninė Chomeinip ąpąaųgą* atvežtą iš Pary
žiaus, labai lengvai likvidav-o visus gyyesnjųs Irąnę ąvią- 
ciojs vadus. Irano aviacijąi reikėjo ištisus metus, kad 

■ galėtų persiorientuoti ir atsigauti.
Afganistane Sovietų karo jėgos įsiveržė į Kabulą ir 

užėmė radijo stotį. Sovietų ją^paj, jau buvo uzem| dalį 
Kabulo, ąęrbdromo. Jie tai' padarę su-ivKšrąetihĮęi -Alg^- 
nįst^Q .pTri5jdėRtū -leicfimu^ prieš pą^ąs m. 
Kalėdas užėmė Kabulo radijo stotį, pasjkėl.bė apie pakai
tąs Afganistane, o Afganistano karius, nuginkluotus, 
pervarė per Kabulo pagriųdmes,. gątvęs, ką$Ag^vėntojąi 
matytų Apie pakaitas sostinėje.

.;,no
Vdržė į pmi.dėptųęį sušaudę buyuąį prezidentą^ jo žmcb 
ną ir- dviejų rųetų dukrą, f rezide^t*? pareigom?, iš JCęHo- 
skivakijos išsaukė ©abraką Kąrmalį ir paskelbė pręzi- 

:! deniu. įĘad tęks ^dąlyk^s atrodytų galimas, paskelbė, jog 
B. Karmąlis buvęs viceprezidentu. Jis niekada nebuvo 
Ąfgąnistąno viceprezidentu. |jė viepa kaimyninė vals
tybė jo nęskaito pręzidęntų. Jis yra Maskvos primestas

užimdavo dalį Dauguvos k Wtų, 
juos atskildavo quo apylinkių 
ir stiprindavo^, kol užimdavo 
kitą plotą. Vžiiųtoje vietoje jąu 
kūrėsi fafvi'ąi. Tąi buvę lietuvių 
kajba SM vokuoju priemaišom.

Ręįkia nęųžMrsF, kad Ryga 
lietuvių tąrpe šio šimtmečio 
pradžioje buvo geriau žinoma, 
negu, Vilnius, Trakai, arba 
Minskas. Rygą visą laiką augo, 
turėdavo darbų... Praeitame 
šmtmelyje daugiau lietuvių 

■ /ąžių^dąvo į Rygą negu į Ame- 
, tjaugihu lietuviu išvažiuo- 
dave į Rygą, negu į Angliją. 
Patys ąnglali dar nevažiuodavo 
į Ameriką, bet lietuviai jau 
zaž.ųodavo į Rygą.

Ąpie vilkų staugimą Kubi
liuose m?s nieko negirdėjome, 
bet apie Rygą — miestą mes 
dainuodavome ne tik Kubiliuo- 
ę, tęet ir Papilyje ir net Bir

žuose. Dainą apie Ęygą aš iš
mokau Rygoj. >e Rygoj, bet Bi- 
aovoje, Bygos priemiestyje, kur 
lietuviai buvo įsikūrę, kur mano 

• tėvas šeimininkavo, turėjo savo 
būtą. Binovos dideliame kieme 

'stovėjo vežimai. Atvažiavę lie
tuviai gyveno tuose vežimuose. 
Po tuos vežimus ir aš laksčiau, 
ten žaidžiau^ tėvui padėdavau.

šeštadieniais, kai darbo valan
dos būdavo trūripesnės ir būda
vo pinigų, tai lietuviai Binovos 
alinėse išgerdavo. Dažnai gerda
vo iki lyto.. O kai žgeria, tai 
įfežuviąi atsipalaiduoją ir ,pra- 
ledė ' ^inuoti. Jie dainuodavo 
A LięlyVOs. atsivežtas dainas. 
Pas • damas ■ dainuodavo Kubi- 

Aiūbse, o vėliau įmavoje. Aš, 
1 ;’trWį^ ar ketvirtį |peti|s eida- 
1 išnąoką.u. Binąyoję, bė-
j^u^aųias yyjm,; ięliau

įKį'ty. dąĮhūodaYau h Kubi- 
; fięij ^pilyje, štai ta;

daina:

.RygPs^ miestas, yrą grąžus, 
Kąįp Švędų stoiyčįos, 
.^pKšti mūrai ir bažnyčios, 
Tik siauros ulyęios. •

Irane Chomėmio parmkti ągeptaų vadovaujami jo 
aspiens sargų, užėmė Amerikos ambasadą Teherane, išsi
nešė visus Ąm^rikos karo atašės dokumentus ir išleido/

Ręirutę ChommmQ- agentai Sprogdino .Amerikos 
ambasadą, užmušė 17 JAV ^ąrpįauįojįi, įš^vežę aųgriąų-

SĮcęt'sai įpiestą tęka upė, 
Tai yra Dauguvą. 
Kumėtjuai įsikūrę, 
Ten ji jąu seniai buvo.

pačiam Chomeiniui grįžti į Teheraną, bandė užimti aero- j tos ambasados laužą ir svarbiausius doku-
dromą, o “kovoms išvengti”, sutarė susitikti su Irano' mentus. - - ■ v
aviacijos vyriausiuoju vadų. Turėjo įvykti pasitarimas, - Andropovas, įkėlęs koją į . Gromykos vadovaujamą 
kaip išvengti “bereikalingo kraujo praliejimo”. ųžsj^no inilųsterijįą, nąudoja Sovietų ambasadas įvai-

Kąda buvo sutiktas laikas ir vieta abiejų priešų sųsį- riąusaeips tęęojpo, grobimo ir budynių reikalams. KGB 
tarimui, iš abiejų pusių atvyko po 3 atstovus. Chomeinio vykdo įtakingesnių veikėjų žudynes, grobia dokumentus 
atstovas paklausė Irano aviacijos viršininko, ar jis esąs 
viršininkas. Gavęs teigiamą atsakymą, paleido keturis 
šūvius į krūtinę ir į vidurius. Aviacijos viršinjųkąs ftuyo 
nušautas vietoje. Kitiems liepta grįžti ir pasakyti, kad 
aviacijos viršininkas nebegyvas. -Tai buvęs didžiausias 
smūgis visai Irano aviacijai. Niekas nesitikėjo, kąd ąvią-

dienos metu, vagia dokumentus ir vienus kaimynus po 
kitų pavergia. • ... . ;

Ąplęsčiąų Sęvietų Sąjunga skelbdavo karą, dabar pa
sauliui pavergti vartoja kitus metodus. Laisvajam pa
sauliui reikia šiuos naujus metodus pažinti ir tinkamai 
išmokti gįųtis W> WUU pavergėju.

Ji per miestą Srauniai bėga, 
Labai sparč.iąi teką.
Viską gfixir, viską mato, 
Tik nieko nesako.

Rygos miestas pagarsėjęs, 
. Kad daug darbe yrą. .

Kai į itjuobę kur paslysi, .
Vien lik ašarėlės byra.

Vokiečiai koją įkėlė į lietuvių 
pastatytą Rygą, 13-to šimtme
čio pirmaisiais metais, švedai 
užėmė 1621 metais. Vokiečiai 

(Nukelta į 5 psl.)

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinys)

— O. kad aš būčiau jaunas! Bet būk kantri, 
nes jau matau,’ kaip įvyks: nuvyks j mozūro 
dvarą, laimės pentinus, nes siena iš ten arti, ir 
kryžiuotį sutikti nesunku. Jau žinau, kad ir vo
kiečių tarpe yra kietų riterių, bet geležis ir nuo 
jų kūno neatšoksta. Žinau, kad bet kuris jo ne
nugalės, nes tas šelmis kautynėse labai vikrus. 
Žiūrėk, kaip jis Preclavą ir Vilką akimirksniu 
sutvarkė, nors ir kalbama, kad tie bernai yra 
šaunūs ir stiprūs, kaip lokiai. Atsigabens jis sa
vo plunksnas, nes ir aš kalbėjau su jurandu ir 
žinau, kaip yra. Na, o paskui kas? Paskui grįš 
čia, nes kur gi turėtų grįžti?

— Kada jis čia grįš?
— Na, jei neištversi, tai skriaudos tau nebus. 

Bet dabar pakartok abatui ir Zychui tai, ką tau 
kalbėjau. Tegu jų pyktis nors kiek prieš Zbyš- 
ką atsileidžia.

— Kaip jiems pasakysiu? Tėvelis labiau iš
didus, kaip piktas, o abatui apie Zbyšką priminti 
yra neatsargu. Dave jis ir man, ir tėveliui už tai, 
kad aš vieną tarną Zbyškai pasiunčiau.

— UŽ kokį tainą?
— Žinote. Buvo ha pas mus vienas čekas, ku

ri tėvelio paėmė ,i nelaisvę prie Boleslavco, geras 
, .»•!>;: * J° vardas Hlava. Tėvelis jį

buvo man pavedęs kaip tarną, nes jis sakėsi esąs 
kilnios giminės, o aš jam daviau šarvus ir pa
siunčiau Zbyškai, kad jam tarnautų, prireikus 
saugotų ir, neduok Dieve, kad man praneštų... 
Daviau aš jam ir pinigų kelionei, o jis prisiekė 
man savo sielos išganymu, kad iki mirties Zbyš
kai ištikimai tarnaus.

— Tai mano mergaitė! Tegu Dievas tau at
lygina! Ar Zychas nesipriešino?

— Kodėl turėjo nesipriešinti? Iš karto visai 
neleido, bet, kai aš apkabinau jo kojas ir nejialei- 
dau. sutiko. Su tėveliu nėra didelio vargo, bet kai 
abatas iš savo palydovų apie tai patyrė, vienu aki
mirksniu visą trobą keiksmais pripildė ir tokią 
teismo diena pasidarė, kad tėvelis turėjo į tvartus 
išbėgti. Tik į vakarą abatas pasigailėjo mano aša
rų ir man dar net karoliukus dovanojo. Bet mie
liau aš nukęsčiau, kad tik Zbyška galėtų turėti 
daugiau palydovų.

Kaip Dievą myliu, nežinau , kas man bran
gesnis: tu ar jis. Bet jis ir taip pasiėmė daug paly
dovų, ir pinigų jam daviau, nors ir nenorėjo. Na, 
Mozūrija juk ne už marių...

Jų pokalbį nutraukė šunų lojimas, Šūkavimas 
ir varinių trimitų garsai. Juos išgirdusi, Jagien- 
ka tarė:

— Tėvelis ir abatas grįžo iš medžiokles. Eime 
į prietrobį, nes bus geriau, jei abatas iš tolo pa
matys. o ne troboje sutiks.

Ji išvedė Macką i prietrobi. iš kurio kieme

ant sniego pamatė būrį .-žmonių, arklių ir šunų, 
ir ietimis nudurtus ar iš kilpinių nušautus elnius 
ir vilkus. Pamatęs Macką, abatas prieš nusėsda
mas suspaudė pentinais arklui šonus, kad dar 
kartą parodytų savo neapykantą Bogdanieco 
žmonėms. Macka iš tolo nusilenkė, nusiimdamas 
kepurę, tarytum pępąstebėjęs. Jagięnka ši
to nematė, nes ji buvo įsižiūrėius į čia pąsirodžiu- 

|šius abu jos varžovus.
— Preclavas ir Vilkas! — sušuko, 

šile su tėvelių susitiko.
1 ^ackąi ^ą^ytum vėl kas nors įsmigo į seną 
žaizdą. Akimirksniu jo galvoje praskrįęjo npp- 
tįs, kad vienam jų gali tekti Jagięnka, o su ja ir 
Močidolai, abato žemės, šilai ir pinigai. Jo šindį

_ kU i i. t L A. L * T-

pykčio ugneles, nes jai buvo gerai žinoma, kad 
Vilkas ir Preclavas dėl jos mušėsi smuklėje ir 
buvo sumušti.

Macka pasakė:
— Darysi taip, kaip abatas lieps
O ji į tai iš vietos atkirto:
— Abatas darys taip, kaip aš norėsiu.
— Brangus Dięve, — pagalvojo Macka, — :r 

tas paikas Zbyšką pabėgo nuo tokios merginos.
* s 

l XIX
“Paikasis” Zbyška tuo metu tikrai sunkia šir

dimi išvyko iš Bogdanieco. Iš pradžių jam atrodė 
‘lyg svetima ir nesava be dėdės, su kuriuo iki šiol 
Jaį ftuė seno niekur nesiskyrė ir prie kurio buvo 

suspaudė gailestis fe pyktis. fcįį.jps pamatė nezinQį?« kaip ištvers
kažin įo įurio tėvąs neseniai i V J° Antra, ps gaile;osi ir
norėjo kautis su aWtu, rtabaf- prišoko prie abato ?01S Jsį2?>in!,J? pas Da‘
arkHo. kad padėtų jam nuo ąrklio nušokti. 6 aba- ’ — pa^ širdies gel-
tąs drąųgiskąi ątsjręmę j jąųROję bajoro pečius, 

j —- Tokiu būdu abatas susitaikys su senuoju
i Vilkų, — ^agąlvojo Macka, — ir merginai ąti- 
. duos ir šilųę, ir žęm.ę- -

Šįas įkyrias jo milutis nutraukė Jagienkos 
balsas: , 1 * / - -

— Jau pagijote nuo muštynių su Zbyška, 
bet nors ir kasdieną čia rodytumėtės — nesu- 

‘ lauksite!
Macka žvffgterėjo — merginos veidas buvo 

išraudęs nuo pykčio ir šalčio, o jos akys svaidė

tur būt,

mių. Tačiau taip gera buvo su Jągienka, kad 
tik dabar pajuto, koks didelis džiaugsmas buvo 
kartu su ja būti ir kaip liūdna bus dabar be josios. 
Net pats stebėjosi savo gailesčiu ir nerimo, nes, 
jei jis būtų gailėjęsis Jagiepkqs kaip brolis sesers, 
to nejaustų. Jis jautė troškimą paimti ją..už šonų 
ir pasodinti ant arklio arba nusodinti nuo balno, 
pernešti per upelį, vandenį iš jos plaukų išgręžti, 
vaikščioti po miškus, žiūrėti į. ją ir ja džiaugtis.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 Utodemios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkiti 
viršeliai Pasiųsime poeziją, kai atsiusite pinigus 

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

DR. PAUL V. DARGIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

W*$tch*ster Community kliniko* 

AAedicinoa direktoriui
1934 S. Manheim Rd., Westchester, 111.

VALANDOS: 3—8 darbo

SUSIRINKIMŲ

TeL: 562-2727 arba 562-2728

Sttvk* 855-450^, Pae* M051

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPECIALYBS: AKIŲ LIGOS 

“W07 Weet 103rd Stroet 

Valandos pagal susitarimą.

OPTOMETRISTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
MIS W. 71at St ToL 737-514S 

Tikrina akis. Pritaiko akiuiiH 

ir “contact lenses".

ti ■

Or. LEONAS SEIBUTIS 
INKSTŲ, PŪ5L1S I* 

PROSTATOS CHIRUROUA 
2SN WEST Mrd STREET 

Valandos: an&ad. 1—4 popiot,

Oftoo telefoDM: 77^-2810, 
taMtacilM MC 441-5541

Prostatos, inkstų ir ilapmno 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ.
SL Petersburg, Fla. 33/li 

TeL (813) 321-420E

°ERKRAUSTYMAI

Lttdimij Pilni ipdTMMb 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Char— 
ir VISA kortelei.

IL ŽERŽNAS. TiL 925-4M1

MOVING 

Apdraustas
H įvairi y atstvmy.

ANTANAS VILIMAS 
TaL 374-1U2 arte 37M9M

Chicagos Liet. Suvalkiečių Drau
gijos pusmetinis nariy 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
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GORDON
Funeral Home and Cremation Sendee
Charles Stasukaitis 1729 S. Halsted St.
FD. LE. Chicago, IL 60608
(312) 226-1344 24 Hour Service

LIETUVIŠKOS 
RYGOS BAŽNYČIOS

(Atkelta iš 4 psL)
pralaikė Rygą 400 metų. Iš lie
tuvių vokiečiai padarė latvius. 
Latviai jau kitaip kalbėjo, buvo; 
apdairesni, vokiečių pamokyti,; 
galėjo vesti prekybą, turėjo dau
giau pinigų. Rygoj mes risi lat
viškai išmokom. Latviai saky
davo, kad Rygoj lietuvių labai 
mažai, nes mes latviškai greit; 
pramok om.

Reikia turėti galvoje, kad ru
sai užėmė Kauną 1655 metais, 
o Rygą tiktai 1721 metais. Ru
sai norėjo užimti Rygą 1657 
metais. Rusų kariai buvo mies
tą apsupę, bet kai atvyko švedų 
sustiprinimai, tai nišai dingo.

Cibulskis kalba apie nišų ka-? 
reivius, turinčius ryšius su ra
ganomis. Tai, aišku, yra pasa
ka, arba, kaip mūsų mokslinin
kai rašo, padavimas. Jokių pa
sakų ten nebuvo. Rusų kareiviai 

i tapo žvalgais. Jie įsibraudavo, 
į užfrontę ir nužudydavo priešo, 
įtakingą veikėją. Karalius Pet
ras I-sis arba Didysis prieš 300;

: metų vartodavo tuos pačius me
todus, kuriuos rusai ir šiandien, 
vartoja. Tai seni metodai.

Caras pasiuntė į -Rygą lietuvį 
kareivį švedų karalaitei nušau
ti. Jis pareigą atliko. Caras pa
statė jai marmurinį paminklą,; 
o kareiviui pastatė katalikų baž-: 
nyčią. Lietuvių įtaka caro ka-. 
riuomenėje ir Rygoje buvo, 

. daug didesnė, negu nedamokyti' 
mūsų mokslininkai mano.

Jiems reikėtų dalykus išaiš- 
I kinti ir paskelbti tikrovę, o ne 
paskelbti nepatikimų cibulskių 
padavimus apie raganius.

Jonas Jokubonis

APLINK MUS IR MŪSŲ NAMUS
uMimiiii1 .-ir uiif {‘M*1

Naudingi patarimai ir įdomūs dalykai
• Peržiūrėk savo “bilaš" už 

’gazą, elektrą ir kitką. Tūioš kopi: 
panijos duoda nuolaidos, jei už
mokėsi jų sąskaitą per 10 dienų. 
Pavyzdžiui, Bostono gazo kbm-^ 
panija nuleidžia 5% nuo mene-' 

-sinės sąskaitos. ‘Tai reiškia 60% 
per metus. Taigi, užmokėk to
kią sąskaitą prieš 10 dienų, o 
sutaupysi pinigų.

• Jei tūri “savings” banke 
sitaupęs sumą, sakysim apie 
$10,000, tai nunešk į banką savo 
knygutę ir paprašyk, kad per
vestų tuos pinigus (arba jų da-

Šinjus, ądursite adata (skylutę, 
tai verdant kiaušinio lukštas ne- 
šuskilš.

• Išpylus raudoną vyną’ant 
kilimą, galimą. Jeng\Tai išvalyti 
panaudojant ‘'Club Soda”. Pa
pykis sodą, palaukti kol ji susi
gers .'į kilimą Ir paskiau oro siurb.

Kepant vrfsciuką, nėra rei
kalo. Vartyti ir laistyti, nes už
tenka kelių riekelių lašiniukų, 
kurie atlieka tą patį darbą.

• Valykite savo vaistinėlės
lį) . “Savings; Ceridfikata’’. Gąu- spinteles reguliariai. Išmeskite 
si daugiau nuQšimčitį jeigu tokį senus vaistus, kuriuose nurody- 
certrffkata • prarysi 2 ar 3 me- fas terminas jau praeina. Visada 
tams. Tačiau kol nesukaks 2 ar perskaitykite vaistų aprašymą ir 
3 metai, pinigų negalėsi ištrauk- nurodymą kaip juos laikyti. Dau 
ti. į guma vaistų turi būti laikomi

• Vėl automobiįistąms: nepif- į vėsiai įr »us°je vietoje. Laiky
kit ““high-test” gazolino, jeigu Į ™^ vaIstų vonios kambaryj e gali 
jūsų mašinos,motoras ne tam pa
darytas. Vadinamas “premium” 
gazolinas neduos daugiau pajė
gumo, jeigu automobilis gerai 
veikia su paprastu gazolinu. Ir 
nepirkit vadinamųjų “additi
ves”, kuriuos gazolino pilstytu- 
vės siūlo. Gazolino gamyklos su-

būti pteršfiltas ir per drėgnas.
Kai kurie vaistai turi būti laiko- 

g j mi šaldytuvuose. Įpakuoti vais- 
įĮ tai dėžutėse yra tik laikinai, jie 

laikui bėgant gali prarasti savo 
gydomą galią arba pasidaryti 
per stiprūs. Vaistai tablečių for
moje, kaip nitroglycerinas, nie-

deda visus reikalingus “additi- . ka^a negali būti laikomas dėžu-

SOPHIE BARČUS
RAOUO Ž ELMOS VALANDOS

Seitadieniiif •etanalteiiai***' 
nuo 830 iki 9:30 y*L ryta 
Stoti* WOPA - 1499 AM 

ū*«n*Iiu*iimo* mūay studijai* 
Marquett* Parka.

Ved«|a —. Aldana Daukw 

T*krf4 778-1544

7159 So. MAPLEWOOD AVI. 

CHICAGO, IL «M29

♦ Vidutinis amerikietis per 
dieną sunaudoja apie 4 svarus 
maisto.

ves”.
• Kada sodinate gėles ar me-„ 

džius, visada pagalvokite apie 
medžių ar gėlių aukštumą. So-, 
dinkite mažesnio ūgio priešaky
je, o aukštesnio — užpakalyje.

• Jeigu jūs; prieš verdant kiau

tėse. Prirašyti vaistai yra tik 
jums. Niekada jų neleiskite pa
naudoti kitiems, nors jie būtų 
ir panašūs, kokie aniems prirašy-

• Elizabethan England šaukš
tas buvo kaip retenybė, todėl

Nuo 1914 metų

ft “Lietuvos Aidai”

KAZt BRAZOŽIONYTt 
Program** vedėja

Kasdien nuo pirmartiAnin uį peak 
tadienio 8:30 TaL vakaro- 

Visoa Laidos ii WCEV stoti**, 
banga 1450 AM 

it Petersburg, Fix, 12:30 vaL p.p.
* W1 iŠ stotie*, U10 AM banga.

W. 71*t Stnw.

Aicago, fllinom 6062$ 
lelrL 778-5374

nI 1

MIDLAND FEDERAL SAV
INGS aptarnauja taupymo ir ’ 
namų paskolų reikalus visos ' 
[mūsų apylinkės. Dėkojame j 
Jums už mums parodytą pa
sitikėjimą. Mes norėtum bū- < 
ti Jums naudingi ir ateityje.

Sąskaitos apdraustos 
iki $100,000.

2657 W. 69th STREET 
Chicago, IL 60629 

Tel. 925-7400

PETRUI GURINUI

mirtis,

<929 SO. HARLEM AVE. 
Bridgeview, ft. 60455 

Tel. 598-9400

šieje liūdesio valandoje reiškiu užuojautą 
žm nai Nijolei, sūnui Pauliui, tėvams—Jad
vygai ir Aleksandrui Gurinams, ir kitiems 
giminėfffš dkfrp. Lietuvoje ir Amerikoje.

JUOZAS ŠARAPNICKAS
St. Catharines, Kanada

žmonės nešiodavosi savo sulant- - 
stomus šaukštus eidami į balius 
bei parengimus.

♦ Nuo to laiko, kaip jūs įme
tate laišką į pašto dėžutę, jis pe
reina per 22 rankas iki pasiekia 
adresatą.

♦ * *
SVAGŪNŲ SRIUBA

2 puodukai plonai piaustytų 
svagūnų.

šaukštai sviesto.
šaukštai miltų.
puodukai pieno.
puodukas tarkuoto sūrio

“chedar”.
Druskos, pipirų bei paprikos 

pagal skoni.
Pakepinti svogūnus svieste, 

kol paruduos, primaišant mil
tų. Pieną užkaitinti, pridėti 
prieskonių, įmaišyti pakepintus 
svagūnus ir leisti dar pakaisti, 
tik kad neužvirtų, maždaug 10 
minučių, įberti tarkuoto sūrio ir 
maišyti, kol išsileis. Tada tuoj 
duoti Į stalą. 

* ajt *
SPANGUOLIŲ DESERTAS
Per trumpą laiką pasigaminti 

spanguolių desertą reikia panaū- ’ 
doti 1-ną vieno svaro spanguo
lių drebučių kanelę, vieną vai* 
gomąjį šaukštą citrinos rūkšties 
ir vieną valgomąjį šaukštą cuk
raus.

Išėmus iš kanelės spanguolių 
drebučius (jelly), reik šiek tiek 
juos su šakutėmis pamaišyti, 
įberti nurodytą normą cukraus 
ir įpilti citrinos rūkštį. Tokį mi
šinį, kiek palaikius šaldytuve, 
reik išplakti su automatišku (ro
tary beater) prietaisu iki pavirs 

■į košelę, ir vėl padėti į šaldytu
vą ir laikyti kol sustings. Tokios 
spanguolių deserto normos J par
kaks 4-6 asmenims. " j

Magdalena šulaitienė i

— “Pravda” rašo, kad birže
lio mėnesį bus išrinktas Vyriau
sio Sovietų prezidiumo pirmi
ninkas. Brežnevui mirus, tų 
pareigų kol kas dar niekas ne
užėmė. Manoma, kad jas paims 
Andropovas, komunistų partijos 
lyderis ir Gynybos tarybos pir
mininkas.

SERVE WITH PRIDE IN 
THE NATIONAL GUARD

MIDLAND

SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

4040 ARCHER AVENUE 
CHICAGO, IL 60632 

PHONE 254-4470

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIALAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California A venue
Tel. — 523-3572

EUDEIKIS
GAIDAS - DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

TeL 927-1741 — 1742

Telefonas 523-0440
MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street
> 'Ų% 1410 So. 50th Ave., Cicero

J2 Telef. 476-2345

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, HL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

7^------------------------—

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORL4I

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003
I_______________________ ___
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
DALYVAVO MOKSLINĖJE

KONFERENCIJOJE

Kovo 28-31 d. Bazelyje, Švei
carijoje, įvykusioje tarptautinė
je architektūros paminklų ap
saugos ir restauravimo kongrese 
dalyvavo LTSR kultūros mi
nistro pavaduotojas Jonas Glem- 
ža.

Jis rašė apsakymus, vaizdelius 
ir eilėraščius. Kai kurie jo ei
lėraščiai virto populiariomis liau 

“Kur ban
kui Šešupė 

Švytu- 
iš-

Jonas Mikalavičius, 's I)c!- 
rci’t, Mich., rašo:

Kongrese dalyvavo penkių 
kontinentų atstovai (240 daly
vių iš 40 šalių, tarp kurių J. 
Glernža buvo Sov. Sąjungos at
stovas. Jis supažindino kongre
so dalyvius kas paminklų ap
saugos ir restauravimo srityje 
dirbama Rusijos, Armėnijos ir 
Pabaltijo respublikose.

Baigiantis kongresui, pripa
žinta, kad naudinga yra keistis 
mintimis apie restauravimo bū
dus ir perspektyvus. Nutarta po 
trejų metų vėl susirinkti.

DVYLIKTAS LAUREATAS

dies dainomis, kaip 
guoja Nemunėlis, 
miela plaukia”. 1921 m. 
rio” bendrovė. Kaune, buvo 
leidusi jo raštu rinkinį.

NAUJA SENŲ DAIKTŲ 
PARDUOTUVĖ

Vilniaus senamiestyje (J. Ga
relio 14-16) atidarytas pirmas 
antikvarinis daiktų komisas, ku
riame bus prekiaujama senais 
brangiųjų metalų, krikštolo bei 
porceliano dirbiniais, taip pat 
paveikslais bei senais liaudies 
meistru kūriniais.

“Siunėiu money order 60 <lol. 
pratęsimui laikraščio prenu

meratos melams t(! dol.. ir Nau
jienų paramai 20 dol. Linkiu 
Naujienų štabui ir visiems bend
radarbiams geros sėkmė/’. •

Ačiū.

Balandžio 26 d. Kauno šilko 
fabrike (P. Ziberto kombinate) 
įvyko literatūros vakaras, kuria
me buvo įteikta premija rašyto
jui A. Bučiui už romaną “Tik 
priešas tavo priešams”.

Fabrikas Įsteigė literatūri
nę premiją 1971 metais už pro
zos ir publicistikos knygas dar
bininkiška tema. Ligšiol tas pre
mijas yra gavę E. Mieželaitis, 
J. Baltušis, J. Dovydaitis ir kt. 
Dvyliktuoju laureatu tapo rašy
tojas A. Bučys.

POETO K. VANAGĖLIO 
SUKAKTIS

Rockfordo Lietuvių Pensinin
kai, per V. Keršį, atsiuntė $15 
spaudai palaikyti.

Balandžio 27 d. sukako 120 m., 
kai gimė poetas Ksaveras Va- 
riagėlis-Sakalauskas. Tą sukak
tį prisiminė Julius Būtėnas Vil
niaus savaitraštyje “Literatūra 
ir menas”.

Ksaveras Sakalauskas gimė 
1863 m. balandžio 27 d. Kales
ninkuose, Simno vals. Baigęs 
Veiverių mokytojų seminariją, 
jis nuo 1883 m. mokytojavo pra
džios mokyklose _JLietuvo  j e ir 
Lenkijoje. Dirbdamas Varšuvo
je, ilgą laiką buvo lietuvių drau
gijos narys. Mirė 1938 m., pa
laidotas Vilniaus Rasų kapinėse.

Claude Luth, iš San Pierrc, 
Ind., pratęsė prenumeratą me
lams ir pridėjo $15 Naujie
noms paremli. Taipgi buvo už
mokėjęs už Naujienų banketo 
bilietą anksčiau, bet dėl blogo 
oro negalėjo pasiekti Chicagos. 
C. Luth paprašė, kati tie pinigai 
($20) būlų panaudoti Naujienų 
palaikymui.

Dėkojame už įdomų laišką ir 
paramą.

Antanas Vaičekauskas, iš Fair
view Heights, 111., rašo:

‘’Siunčiu jums $25 čekį. Per
gyvenęs stiprias audras, džiau
giuosi sulaukęs 83 metų am
žiaus. Visam Naujienų štabui 
ir visiems Naujienų bendradar
biams linkiu stiprybės ir nie
kad nepavargti”.

Ačiū. Linkime Antanui su
laukti šimtmečio.

J. E. vysk. V. Brizgys šį 
sekmadienį 10 vai. ryte Nekalto t 
Prasjlėj’mo parapijos bažnyčio
je atnašaus šv. Mišias ii’ pasa
kys pamoks’ą LKDS konferen-Į 
cijos atstovams ir dalyviams. | 
2.3(1 vai. po pietų Šaulių Na-' 
muose VLIKo prmininkas dr. 
Kazys Bobelis padarys praneši
mą visuomenei. LKDS Cent.o 
Komitetas kviečia Čikagos lietu ! 
vius skaitlingai dalyvauti pa
maldose ir VLIKo pirmininko 
praneš me. ’

-Į
— Lietuviu Krikščioniu De-1 

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-t ______ _ _ _ _
rienė su menine programa. Įėji-]
mas auka $10.00. Praneškite te-į aukos paminklui statyti, 
lefonu ;>23-8330 arba 523-3506. • Paminklas yra Kapinių 3-oje 

sekcijoje, 18-ame bloke. Visuo
menė kviečia gausiai dalyvauti.

Paminklo komitetas 
iAdomui Varnui

2212 W. Cermak Road

VISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTŪRA

— PardavloMH 
UAL ESTATE FOR SALI

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

Namai, 2«m4 — Pardavimad i 
REAL ESTATE FOR 1AUB

BUTŲ NUOMAVIMAS
S NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALDYMAI 

• NOTARIATAS • VERTIMAL

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS TERMINAMS 
TR ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMOKEJIMAIS.

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS J: N

MUTUAL FEDERAL SAVINGS ;
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezidentai '

Chicago, DL TeL 847-7747

INCOME TAX SERVICE
6529 So. Kedzie Ave. — 778-2233

ELEKTROS ĮRENGIMAI 
PATAISYMAI

Turiu Chicagos miesto laktiatį, 
Dirbu ir užmiesčiuose, greit, 

garantuotai Ir sąžiningai. 
KLAUDIJUS PUMPUTI!

4514 S. Talman Ava. 
Tel. 927-3559

2 mieg. 
Garažas. 
Francis-

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

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

ŠIMAITIS REALTY

— Vatikanas pranešė, kad lan
kydamas Lenkiją, popiežius Jot 
nas Paulius II bent septyniuose 
miestuose atnašaus Mišias po. 
atviru dangumi. Manoma, kad 
kiekvienoje vietoje dalyvaus 
nuo pusės milijono iki milijo
no maldininkų. Tvarką prižiū
rės katalikų bažnyčios tvarkda-I 
riai, kaip tas buvo ir 1979 me
tais, kai popiežius pirmą kartą 
aplankė Lenkiją.

D t M E S I/O s
62-80 METŲ AMŽ. VAIRUOTOJAI 
Tiktai $120 pusmečiui lutomeblHe 
Liability apdraudimas pensini** 

kams. Kreiptis:
Paminklas prof. A. Varnui,! _ jAV Kongreso raportas 

pastatytas pagal skulptoriaus apie žmogaus teisių padėtį 1982 
Ramojaus Mozoliausko projek- j nie[ais tarp kitko mini suim
tą, bus pašventintas atideng-: tuosius Latvijos socialdemokra
tas gegužės 29 d. tuojau po,1 tus J. Bumeisterį ir D. Lismanį, 
bendrųjų tos dienos iškilmių kurie yra Sov Sąjungoje nu- 
Lietuvių Tautinėse kapinėse, teisti
Kaip skelbiama, bendrosios iš- Sąraše taip pat yra kitų politi- 
kilmės prasidės 11 vai. i nių kalinių pavardės — J. Vin-

Paminklą pašventins kan. V. ^e^s> Skudia, ir aprašytos 
Zakarauskas. Bus trumpa pro
grama. Bailys Pakštas su paly
da rageliu atliks “Raudą” ir Į 
“Maldą”. j

Išleidžiamas specialus leidinė-1

Lietuvių sunkiomis bausmėmis. KARINĖ PRIEVOLĖ 
PRANCŪZIJOJE

INCOME TAXINSURANCE
2951 W. 63rd St.

Tel: 436-7878 4645 So. ASHLAND AVI. 
TeL 523-8775

represijos Estijoj bei Lietuvoje.

Jonas Jokubonis, iš Marquette
Parko, apmokėjo sąskaitą, pra- ’ lis, kurį bus galima gauti kapf- 
tęsė prenumeratą metams ir nėse ir pas komiteto narius. Lei- 
pridėjo $55 Naujienų paramai, (linelis gausiai iliustruotas prof.

širdingai dėkojame už šią ir Varno darbų nuotraukomis. Ja- 
nuolatinę paramų. me taip pat surašyti aukotojai ir

1ESTAMENTAI
Tuo reikalu jums gali daug 

j jadėti teisininko Prano ŠULC 
paruoštą, — teisėjo Alphonse 
WELLS peržiūrėta, “Sūduvos 
išleista knyga su legališkomi 
’ormomis

Knyga su formomis gauna 
mi Naujienų administracijoje.

Prancūzijos gynybos minist
ras Charles Hemu pasiūlė ka
rinės prievolės įstatymo pakei
timą, kuriuo į kariuomenę bus
imam! vyrai, sulaukę 18 metų, 
vieton dabartinių 19 m.

Privalomos tarnybos laikas 
liks, kaip ir dabar, 12 mėnesių. 
Baigę privalomą tarnybą, galės 
tarnauti 24 mėnesius liktiniais.-

Ta reforma sumažins bedar
biu skaičių, nes darbovietės da-- 
bar nenori priimti į darbą jau-i 
nuolių. kuriems už metų teks, 
eiti kariuomenėn. (E. L.)

CUSTOM BUILT 
BRICK TRI-LEVEL 

in exclusive section — located 
on golf course & pond. 2 stone 
fireplaces. Finished basement. 
All oak floors & trim. Many< 
extras: Must see to appreciate. 
$220,000. Call after 4 

985-2959

jrUIjj — saqAAesonN
NM01 JO JOO — 31V1S3 1V38

Aleksas Ambrose,

PALMER LAKE, MICHIGAN 
2 bedroom house, furnished, 
aluminum siding, 60x260 
$26,500 or best offer.

Call Davis & Davis 
1-616/432-3296

lot.

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS JAU ATSPAUSDINTA

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

ARVYDAS KIELA 
6557 S. Talman Avenue 

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

Laikrodžiai tr brangenybie 
Pirdavimag ir Taisymat 
2644 Wect SfTMt 
T»L REpublte 7-1MI

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

J. KLAUSEIKIO KNYGA
i. CEMETERY LOTS FOR SALE 
$ Kapiniy sklypai pard.
£ _________________
$ LIETUVIŲ TAUTINĖSE KAPINĖSE

4^ ■■ ■ ■■■!! !■■ ■■■!■ ■■ Į

Siuntiniai i Lietuvą 
ir kitus kraštus

P. NEDAS, 4059 Archer Avenue,

Chicago, III. 60632. Tel. YA 7-5980
i

BRONIO RAILOS 
NUSIBASTYMAI

parduodamas 2 duobių sklypas. Sec
tion 5, gražioj vietoj, ant kalnelio. 

Skambinti po 3 vai. p.p. 842-4095

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,

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP. 
30% DISCOUNT 

Call 451-0655

M. ŠIMKUS
Notary Public

INCOME TAX SERY1CI.
4259 S. Maplewood, Tel. 254-7450
Taip pat daromi vertimai, gjmintq 
iškvietimai, pildomi pilietybei pri 

žyniai ir kitokie blankai

HOMEOWNERS POLICY

W. M

Naujai pasirodžiusi 
DR. ANTANO RUKŠOS 

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

KAINA — $17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siusti čekį: ■*'

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

2818 Avenal St, Los Angeles, CA 90039

DR. ANTANO J. GUSENO RAŠTAI 
Naujienose galima gauti nepaprastai įdomina gydy. 

tojo, riauomenė? veikėjo ir rašytojo ataiminimua

Dr, A. Gnssen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl, liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienai It 
•usirūpinimą___ ______ ____________ ______

Dr. A. J. Gnsaen — DANTYS, jų priežiūra, įveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais ________________

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

tMONES. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Gadina taip pat užsakyti paštu, atsiuntus čekj arba 
money order}, prie nurodytos kainos pri

dedant SI peniuntfmo Maldoma

18.00

F4.00
13.00

82.06

ASTROLOGIJA IR KORTŲ 
SKAITYMAS — Astrological- 

Tarot Card Readings 
$10 

ELEONORA JAKŠTAS 
4104 S. Archer Avė.

Tel. 523-3685 (Pr.)

LIUCIJA
Hike šileikio apsakymu knyga 

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

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

Ave. Chicago. II. 60629.

40642, - 424-4654
State farrw f »ce ant: Casual!*

Advokatas
GINTARAS P. ČEPĖNAS

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

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

TeL 776-5162
X649 West 63rd Street

Chicago, UI 60629

V. BYLAITIS 
ir V. BRIZGYS 
Darbo valandos:

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

8606 S. Ktdzle Ava. 
Chicago, III. 60629
Tel.: 778-8000

PATS SKAITYK IR DaR KJ. 
TVS PARAGINK SKAITYTI 
DIENRMTĮ “NAUJIENOS"


