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IŠ MONGOLIJOS IŠSIUNČIA 
AŠTUONIS TŪKST. KINIEČIŲ

KINIEČIAMS BUVO ĮSAKYTA IŠVAŽIUOTI Į GOBI
DYKUMĄ. KUR ŽIEMĄ ŠALTA, O VASARĄ KARSTA

PEKINAS, Kinija. — Dabar
tinė Mongolijos vyriausybė įsa
kė tūkstančiams kiniečių, gyve
nančių. Kinijos pasienyje, tuojau 
išsikelti į Gobi dykumą.

Vyriausybės įsakymas trum
pas ir aiškus. Jeigu kiniečiai 
nenorės išvažiuoti į Gobi dyku
mą, tai tuojau turi išvažiuoti 
į Kiniją. . . . ; :

Šis įsakymas kiniečiams buvo 
netikėtas. Jie žino, kad Gobi dy
kumoje gyvenimas daug sun
kesnis, negu Kinijos pasienyje. 
Žin’ą iš Mongolijos atnešė kelei
viai, iš . Maskvos važiavusieji 
per Ulan Batorą, Mongolijos 
sostinę. Keleiviai tvirtina,. kad 
iki. rugpiūčio pradžios visi ki
niečiai. privalo išvykti iš Mon
golijos. arba .išvažiuoti į Gobį. 
Vieni .tvirtina, kad pirmas įsa
kymas liečia apie 8,000 kjniė- 
čiu^.bet kiti' tvirtina, ka<L-jis lie
čia .žymiai, daugiau žmonių.

Kiniečiai turi gerai 
. apmokamus darbus

Kiniečiai nenori išvažiuoti
Mongolijos, kur jie, turi gerai 
apmokamus darbus.. Be’ to, ki
niečiai yra. gerai įsikūrę. Jie- turi 
savo. napius, savas.- šeimas,. Tūpi' 
naši. Taikais.. Griežtas įšakĄinas 
pakenks ne tiktai kiniečiams-, 
betŲiiŲvietos pramonei.. '•

Kiniečiai čia įsikūrė ypač po. 
195ĮĮ pietų, kai Kibi jos. santy
kiai. su Sovietų Sąjunga buvo 
geri., Tadą čia persikėlė didelis 
skaičius kiniečių profesionalų! 
ir prityrusių darbininkų, kurie 
vietiniams gyventojams padėjo 
pagerinti savo būklę ir išvystyti 
pramonę. Susikūrė šeimos, ki
niečiai įsimaišė į visuomeninį 
gyvenimą.

Dabar, jeigu kiltų konfliktas 
tarp Kinijos ir Sovietų Sąjun
gos, tai Mongolija stotų Sovie
tų Sąjungos pusėn, todėl iš 
anksto jie nori išstumti kinie
čius į Gobi dykumą. Visi žino, 
kad ten Įsikurti labai sunku.

Sovietų kariai tebestovi Mon
golijoje, Pati Mongolija turi tik
tai 28,-000 karių. Mongolai vieni 
nepajėgtų apginti savo terito
rijos.

KAIRAS, Egiptas. — Vakar 
paskelbta, kad Nilo vandenyse 
sudegusiame laive surasti, iš
traukti ir atpažinti 194 lavonai. 
Dar trūksta 108 dingusių žmo
nių. Vadovybė nesitiki juos su
rasti, nes tuose vandenyse vi 
laiką zuja alkani krokodilai, ku
rie puola žmones ar lavonus, ir 
juos ryja.

Išsigelbėjo. didokas skaičius 
jūreivių. Jie tvirtina, kad gais
ras kilo laivo pečiuje. .Manoma, 
kad - galėjo sprogti vamzdžiai. 
Laivas buvo senas ir nebuvo jo
kios vilties užgesyti gaisrą. Jū
reiviai buvo įsitikinę, kad pe
čius gali sprogti ir nuskandinti 
visus keleivius. •

ra ... . ,

— Papiežtiis priėmė- Bulgari
jos užsienio ministerio pavaduo
tojo Drmitrovo vadovaujamą 
delegaciją ir kalbėjosi pusę va
landos. Bulgarai Įtikinėjo po
piežių. kad jie neorganizavo 
pasikėsinimo; prieš popięžįu.

■ ---------- įfeR&į -

Nušautas Albert Schaufelbergeris tvarkė 
visus Amerikos patarėjus ŠMvadore

MAIŠTININKŲ RADIJAS SKELBIA, KAD JIE NUŠOVĘ 
KOM. SCHAUFELRERGERĮ KAIP SALVADORO PRIEŠĄ
SAN SALVADOR, Salvadoras.

— Maištininkų kontroliuojama

Į. — .^lalaį C^heini
•frako i p asiū lyną ą ’ 'žįebo m bar d u 6 
.Ii civiliu.

KALENDORĖLIS

Gegužės 28: Augustinas, Ri
ma, Kukule, Augis, Vėją, Ruš- 
kis.

'dieėiiri--vakarė paskelbė, kad ■i. 14 U
■maištininkai nušovė komandie
rių Albertą A. Schaufelbergerį.

Amerikos patarėjų viršininko 
pavaduotoją skaitome Salvado
ro priešu, dirbančiu Amerikos, 
o ne Salvadoro naudai. ,

Schaufelbergeris buvo civili
niuose drabužiuose, nes jis no
rėjo pasitikti su savo pažįsta
ma. Jis planavo palaukti, bet 
prie jo mašinos priėjęs vyras, 
paleido keturis šūvius į galvą 
ir nušovė.

Prez. Reaganas mano, kad. 
čia buvo politinis pasikėsini- Į 
mas prieš Amerikos karį. Pasi- ‘Gegužės 29: Joana. Algedas,

Gelionis; Mellsvė, Jagėla, Epušė. ‘ kėsintojai padarė klaidą. JAV 
' kariai nesikiša į Salvadoro vi
dausGegužės 30: Feliksas, Joana 

Ark., Mylinė, Gelvainis, Iman
te, žalis.

Gegužės 31: Petronėlė, Anelė, 
Gintautas, Brezle, Milvydas, Ku
pole.

Saulė teka 5:20, leidžiasi 8:15.
Oras vėsus, vėjuotas, lis.

re:kalus.

JAV nekeis politikos
Salvadore

AFGANISTANAS RUSAMS 
BRANGIAI KAINUOJA

■ WASHINGTON. D.C. Pa-

MASKVOJE 300 DARBININKŲ 
ATSISAKĖ BAIGTI DARBĄ

NENORĖJO LEISTI AMERIKIEČIAMS PATIKRINTI, . ■ 
AR NĖRA PRAVESTŲ SLAPTŲ VffiLŲ

ASKVA, Rusija. — Trys nori užsikrėsti pavojingais spin- 
šimtai Maskvos statybos darbi
ninkų ketvirtadienį metė darbą būtų buvę informuoti apie var- 
statomoje naujoje JAV amba- j tojamą mašiną, jeigu būtų lei- 
sadoje, kai amerikiečiai norėjo r>,o£ir.o „oiiVrinr;
patikrinti, ar darbininkai nepra
vedė slaptų vielų ir nepaliko 

j jungtukų kalboms klausyti, 
j Sovietų darbininkams labai 
J nepatiko šis amerikitčių nepasi- namo sienas, 
i tikėjimas. Darbininkai

dę jiems tą mašiną patikrinti, 
tai darbininkai gal būtų ir ne- 
metę darbo.

Paruoš’amieji darbai jau 
baigti. Dabar rusai turės dėti 

Vėliau amerikie- 
metė j čiams bus sunku patikrinti, ar 

• darbą, tarėsi su viršininkais, o; tos vielos pravestos. Amerikie-
čiai netikrins rusų statybos, kai 
sienos bus baigtos. Jiems pato
giausia patikrinti dabar.

Be to, amerikiečiai pasakė 
kad mašina buvo muitinėje pa
tikrinama pačių rusų. Jie žino-

vėliau visi išėjo iš statomo nau
jo pastato.

Rusams darbininkams jau pa
vyko pastatyti namo sienojus ir 
pasiruošė dėti sienas. Pirma, ne
gu sienos bus įdėtos, amerikie- 

| čiai pareikalavo leisti jiems pa- į jo, kuriam tikslui ši mašina ve- 
! tikrinti, ar kartais kiti darbinin- žarna. Muitinėje ją tikrino. Jei 
į kai nepravedė slaptų vielų, ku-; gu buvo leista ją įvežti, tai tur 
! r’ų pagalba rusai galėtų kiaušy-( leisti ja patikrinti namo statybą 
Įti, ką amerikiečiai kalba amba
sados rūmuose.

Prezidentas Reaganas pareiš
kė, kad JAV vyriausybė nekeis 
savo politikos Salvadore. JAV 
nesikiša į Salvadoro v’daus rei
kalus. Salvadore buvo pravesti 
demokratiniai rinkimai. Daugu
mos vyriausybė valdo kraštą.

Amerikos patarėjai tariasi su 
Salvadoro kariuomenės vadais 
ir planuoja, kaip geriau pasi
priešinti Įsibrovėliams. Salvado
ro vyriausybą sutiktų tartis su 
opoz-.cija kovoms baigti, bet ji 
nesutinka tartis su įsibrovėliais 
užsienieč’ais. Komandierius ta
rėsi su Salvadoro pakraščių sar
gais, kurie turėjo sekli į Salva
dor! atplaukiančius transporto 
laivus. Salvadoriečiai turi da
leli. kad maištininkai neatvož
tų gmklų laivais.

Policija ieško pasikėsintojo,
Al-

kislano atstovai pranešė prezi
dentui Reaganui, kad Sovietų 
vyriausybė yra pasiruošusi ati
duoti patiems afganistanie- 
čiams Afganistano vyriausybę, 
jeigu būtų galima sudaryti tokią 
vyriausybę, kuri būtų draugiš
kai nusiteikusi Sovietų valdžiai.

Kremlius įsitikino, kad pri
mesti Afganistanui B. Karmalio 
vyriausybę labai brangiai kai
nuoja. Rusai mato, kad Karma
lio vyriausybės niekas nepripa
žįsta. Jos nepripažįsta ir afga
nistaniečiai. Rusai norėtų baig
ti kovas Afganistane ir pasi
traukti. bet ten turėtų pasilikti 
rusams draugiška vyriausybė.

Pakistano užsienio reikalų mi- 
nisteris kalbėjosi su viceprezi
dentu George Rush bei sekreto
riumi G. Shultz. Jis jiems aiš
kino rusų pasitraukimo sąlygas.

LIMOS POLICIJA
BAIGĖ STREIKĄ

LIMA. — Peru Respublikos 
policija buvo paskelbusi trijų 
dienų streiką. Vyriausybė tuo-.' 
jau iškvietė karius į sostinę, įsa
kė jiems patruliuoti gatves ir 
palaikyti tvarką.

šiandien policija streiką bai
gė Vyriausybė atšaukė karei
vius iš sostinės. Prezidentas pa
gyrė kariuomenę, kad ji suge
bėjo palaikyti tvarką be jokių 
didesnių incidentų.

Tankų dalinio viršininkas pa
reiškė, kad Sostinėje buvo, tvar
ka ir bus. Policija jau pradėjo 
eiti savo pareigas.

i visą statybos darbą. Jeigu jį vi 
dėlto sustabdė, tai priežasty 
vra

Amerikiečiai atsinešė elektro
ninę mašiną. Jie norėjo laisti 

•’ tai mašinai paUkrinti, ar staty- ? 
bininkai iš anksto slatpai nepra- 

i vedė įtariamų vielų, 
t Ambasadorius kreipėsi į už- 
,slėnio ministeriją, norėdamas I TOKYO, Japonija. — Ketvi 
/išaiškinti, kodėl darbininkai 
' metė darbą. Jam buvo atsaky

ta, kad darbininkai labai nepa- 
, tenkinti, kad amerikiečiai ne- 
I pasitiki rusų darbininkais. Ta
da amerikiečiai jiems priminė, 
kad sename ambasados name 

, buvo pravestos specialios vielos 
j į visus kambarius, o gretims-

Vidaus reikalų ministeris ve- me name buvo įrengta vieta 
dė pasitarimus su keturių gru- ’ kalboms klausyti, 
pių policijos vadais. Prieita su-j 
sitarimo, kad nuo šios dienos 
polieminkams mokės -$2fiO mė-; 
nėšiui. Karininkai gaus truputį i 
daugiau, bet jie pripažino pa- • 
grindines žmogaus teises ir jų 
prisilaikys.

Antras paaiškinimas buvo 
toks: statybos darbininkai ne-

žymiai g'lesnės.

BANGOS UŽLIEJO 
HONSHU PAKRAŠTĮ

KARIŠKIAI NEPLEPĖS 
LAIKRAŠTININKAMS

Muziko Charles Stevens paminklas 
Lietuvių Tautinėse kapinėse.

PRANCUZAI PADĖJO 
SAUGOTI AMBASADĄ

BEIRUTAS, Libanas. — Ka
da Beirute buvo išsprogdinta 
Amerikos ambasada, prancūzų 
kariuomenės dalinys pirmas at
sirado prie ambasados ir užėmė 
pozicijas sprogusiai ambasadai 
ginti. Prancūzai neleido pašali
niams asmenim prieiti prie am
basados ir neleido niekam nie
ko išnešti.

Marinų gen. Robert Barron 
vakar prisegė prancūzų karinin 
kui kpt. Rozert Izard ir jojo da
liniui Amerikos pažymėjimo 
ženklą už parodytą drąsą pavo
jaus valandomis.

Prancūzų karininkas labai 
greitai susiorientavo nelaimėsi 
metu ir prižiūrėjo, kad niekas 
neišneštų dokumentų.

WASHINGTON. D.C. Aukš
tesnieji ir žemesnieji kariškiai 
nutarė neužkandžiauti su laik
raštininkais, kaip iki šio mato 
jie darydavo. i

Šitas nutarimas paskelbtas 
todėl, kad kariškiai priėjo išva
dos apie tų pasikalbėjimų ne
naudingumą.

Ne vieną kartą kariškiai buvo 
pasiruošę nepasakyti, ko nerei
kia, bet bešnekant jie išsiplepė- 

Į davo daugiau negu reikėjo.
* Naujas kariuomenės štabo
i viršininkas griežtai uždraudė
1 už.kandžiavimo metu pasikalbė
jimus. Vietoj tų pokalbių, karia’ 
galės sušaukti spaudos konfe
rencijas ir aptarti svarbiausias 
problemas.

Pasikalbėjimus pusryčių ar 
užkandu melu bus galima suor
ganizuoji.
r’aus leidimą. Turės būti svar-■ skendo 
bus dalykas.

tadienį Oga pusiasalio pakraš 
lyje drebėjo žemė ir prasiverži 
vulkanas. Tas drebėjimas šukė 
lė tokias dideles bangas. ka< 
užliejo visą vakarinį lionsh' 
srities pakraštį.

Kas buvo pakraštyje, bango 
iškėlė į paviršių ir nunešė te 
lyn. Daugelis prigėrė. Kiek te 
liau buvusieji matė pakraščiuc 
se buvusius laivus, bangu išk-el 
tus. Jie kurį laiką plūduriav: 
bet netrukus nukrito p ina jėg:

Apskaičiuota, kad nedidelėj 
srityje, kur bangos buvo auk: 
čiausios, 32 žmonės žuvo. Ras 
ir atpažinti jų lavonai. Taipį 
nustatyta, kad dingo dar (’.!> vi< 
tos gyventojai. Juos bangos n, 
tikėtai iškėlė, o vėl au nusineš

Penktadienį aukso uncij 
kainavo S138.

gilumon ir apžiūrėjo 1853 m 
tų rugsėjo 21 d. nuskendusį 1< 

jeigu gaus sekreto- vą “S’r John Franklin”. Jis n 
Arktikos vandenim

i Laive buvo 128 jūreiviai.

nužudžiusio komandierių 
bert Schaufelbergerį.

Ko
mijos ir Meksikos ministe- 
tariasi ir siekia taikos Vi-

— Pietų Pacifike, Mururoal 
i saloje, prancūzai išsprogdino | 
I nedidelę atominę bombą. kalsas Mcsku;<

— Panamos, Venczuelos, 
tumi 
riai 
dūrio Amerikoje.



VACLOVAS BIRŽIŠKA

LIETUVIŠKOSIOS KNYGOS KELIAS
(Iš V. Biržiškos raštų)

(Tęsinys) bandė švietimo darbe atsigrieb- j
v , . ----- x xrTTT ti ir iš dalies atgauti tai, ko jie.Yra dar viena XVI—XVIII a. , x .. . -J; ; t i- . ... i buvo nustoję poltikos srityje. IrDiozicsios Lietuvos lietuviškų| ,. , ., J. \ . . . .. „,■ i. , . x , .• -I šiuo laiku jie Lietuvoje išvystė jknygų ypatybė. Maždaug ligi 

1750 m. visos be išimties Didžio
sios Lietuves lietuviškos knygos1 
buvo spausdinamos gotinėmis- 
raidėmis, nors lenkiškos knygos 
jau XVII a. buvo perėjusios į 
lotynų, kiek pritaikintą lenkų 
kalbai, raidyną. Gotinės raidės 
taip buvo laikomos budingomis 
lietuvių raštui, kad, spausdinant 
knygą dviem — lenkišku ir lie
tuvišku tekstu ("Ewangelie poL 
skie i1 litewskie”), lenkiškasis 
buvo spausdinamas lotynų rai
dėmis, o greta lietuviškasis go
tinėmis. Ir tik antroje XVIII a. 
pusėje pradedamą ir lietuvišką
sias knygas spausdinti lotynų, 
ar tikriau — lenkų raidėmis. 
Tuo būdu gotinės raidė=. kurios 
Mažojoje Lietuvoje lietuviško
siose knygose ir apskritai spau
diniuose išliko ligi mūsų laikų, 
ir Didžiojoje Lietuvoje išsilaikė 
daugiau, kaip per 150 metų nuo 
lietuviškosios knygos pradžios 
Vilniuje.

XVIII a. pabaigoje rusams 
okupavus Lietuvą, naujai susi
dariusi politinė padėtis paveikė 
ir. kultūros darbą. Tačiau šioje 
srityje įvairiais laike tarpais reiš 
kės! nevienodos tendencijos. Šiuo 
požiūriu galima čia išskirti tris 
skirtingus laikotarpius: pirma
sis -truko nuo okupacijos pra
džios ligi 1831 m. sukilimo; ant
rasis, apėmė laiką tarp dviejų — 
1831 m.’ ir 1863—1864 m. — suki
limų; trečiasis 1865—1904 m. 
spaudos uždraudimo laiką ir at
skirai- 1904—1915 m. O kiek tai 
liečia lietuviškųjų knygų bui
tį, tai iš antrojo laikotarpio ten
ka-dar išskirti 1850—1863-metus, 
vyskupo M. Valančiaus didžiau
sios ir rusų administracijos ne
varžomos veiklos laiką.

Pirmuoju laikotarpiu Rusija, 
pati dar sukrečiama karų su Na
poleonu. I, o paskiau dar kiek 
paveikta ir vidaus neramumų, iš
kilusių Aleksandrui I mirus, ne
galėdama dar suvirškinti naujai 
užgrobtos ir daug už Rusiją kul
tūringesnes' Lietuves, kurį lai
ką kultūros veikimo srįtyję§.vie- 
tos Lietuvos bajoramsliuvd pali
kusi laisvas rankas. Šie jau patys 
gerokai aplenkėję, be to, dar pa
remti ir sustiprinti atvykusios į 
Vilniaus universitetą gausios
grynai lenkiškos šviesuomenės, nųju lietuviškų spausdintų kar-

plačiausią lenkišką akciją, veik
dami tiek aukštesniosiose, tiek 
aukštosiose (Vilniaus Universi
tete ir Vyriausioje Seminarijoje) 
mokykloje, tiek ir periodinėje 
ir neperiodinėje spaudoje. Vil
niaus Universiteto veikime me
tu Lietuvos sostinė virto kaip 
ir svarbiausiu lenkti kultūros 
veikimo centru, tuo požiūriu- 
pralenkusiu net ir Varšuvą su j 
Krokuva. Jei palyginsime čia J 
tuo laiku išspausdintų knygų ir 
žurnalų skaičių su priešokupaci- 
niais laikais, tai čia per 30 me.j 
tų buvo išspausdinta daugiau,! 
negu tų pačių lenkų ar sulenkė- ] 
jusiu tame pačiame Vilniuje bu
vo pasiekta per keletą šimtų me
tų.

Tačiau tos pačios politinės
jaunuomenės lietuviškąjį patri-

SEKMADIENIAIS PERPILDYTOS 
BAŽNYČIOS

I v . .1 tojimą ir kai kurių naujų spaus-
’ dinimą perėmė šiuo metu labai otini entuziazmą, Ir ji pasiryžo 

priežastys, kurios išjudino len-} veiklios bazilijonų ir misijono- parūpinti lietuviškų knygų tiek
* I * Z 1 * * * \ ____J_________ * _ ___________X   —   Z A. TF 1 Z » f- nlA-kiškąjį aktingumą Lietuvoje,! 

paveikė ir nesulenkėjusius lie-! 
tuvių bajorus ir “naujabajorius ’ 
— tuos pačius valstiečių vaikus, 
kurie, norėdami pasiekti moks
lo, turėjo parūpinti netikrus baC 
j oriškus dokumentus ir susiba-. 
jorinti savo kaimietiškas pavar- Į 
dės. Be te, veikiant dar ir Va-j 
karų Europos įtakai, kur tuo lai- Į 
ku prasidėjo tautinis atgimimas' 
atskirų, politiškai pavergtų tau
tybių, ir Lietuvoje greitai pra
sidėjo sąmoningas grynai lietu
viškas darbas. Bet kadangi Lie
tuvos mokyklos dar buvo veda-j 
mos pagal grynai lenkišką dva-į

rių (diecezinė) spaustuvės, ypač 
bazilijonų, kuri jau ir XVIII a. 
pabaigoje pasirodė ne tik veikli, 
bet ir patriotiškai nusistačiusi, 
pvz. Kosciuškos sukilimo metu 
leisdama visus sukilėlių vaiz
džios spaudinius.

Jau XIX a. pačioje pradžioje 
Žemaitijoje aplink vyskupą J. 
A. Giedraitį ir iš dalies apie Dio
nizą Poška buvo susidaręs lietu
viškųjų patriotų būrelis, kuris 
mūsų literatūrai davė nemaža 
pasauliniu tekstu; tačiau nei vie. 
nas jų tuo laiku nebuvo išspaus
dintas, ir tuo būdu mūsų kny
gos istorijos nepraturtino. O ir 
tikybinės literatūros srityje iš 
čia teišėjo 1806 m. Giedraičio- 
Mogėno parūpintos “Lietuwisz- 
kos Ewangelijos” vienu lietuviš
ku/ be lenkiško, "tekstu, ir 1816 
m. Naujo Testamento vertimas. 
Tuo pačiu laiku keletą savo pa
rašytu tikybinių ir pasalietinių 
knygučių paskelbęs A. Strazdas

kokiam lietuviškam darbui, tai j 
jam teko pradžioje apsiriboti j 
vien literatūrine veikla, nors ir] 
čia žymi dalis tuo laiku pagamin- Į 
tų lietuviškų raštų dėl įvairių i 
priežasčių nebuvo išspausdinta.

Ligi 182p—1823 m. lietuviškųjų 
knygų gaminimo srity dar ne
pastebimo kokio planingo darbo veikė be jokio sąlyšio su anai 
Nors per pirmuosius XIX a. 22 i visai 'savarankiškai, 
metus ir buvo išleista apie 55 
lietuviškosios knygos, bet dau-j 
giausia tai buvo dar pakartoji-! 
mai XVIII a. spaudinių, kuriuos' 
savo iniciatyva leido pačios Vii-Į 
niaus spaustuvės. Tiek tiktai, 
kad senoji akademinė spaustuvė, 
XVIII a. šiuo požiūriu išlaikiusi 
pirmumą, dabar išnuomota J. 
Zavadzkiui, ilgai visai lietuviš
kų knygų nespausdino, o jos se-

Tačiau lietuviškosios knygos 
buitis žymiai pasikeitė nuo 1822 
—1823 metų, kada į darbą stojo 
būrys karštų lietuvių, daugiau
sia Vilniaus Universiteto stu
dentų. čia pirmoji kregždė bu
vo Simano Daukanto dar 1822 
m. parašyti ’’Darbay senųjų Li- 
tuwiu ir Žemaycziu”, kurie, nors 
ir buvo išspausdinti tiktai po 
šimto metų, bet ir anuo laiku 
nuorašais ėjo per rankas ir kėlė

NEBRANGIOS, BET VERTINGOS KNYGOS
'• LITERATŪRA, lietuvių literatūros, meno ir moksli 

IBM m. metrašti*. Jame yra vertingi, niekuomet nesenatą, Vin«< 
Krėvės, Igno šlapelio, Vinco Maciūno, P. Joniko, V. Stanio* 
J. Raukčlo, dr. Kazio Griniaus, taip pat K. Matusevičiau* ir Y 
Meilaus straipsniai bei studijos, iliustruotos nuotraukomis t 
M. K Čiurlionio. M. šileikio, V. Kašubo*, A. Rūkitelės ir JL Vara- 
kūryboa poveikiais. 385 pusi, knyga kainuoja tik J3.

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

'• VIENIŠO ŽMOGAUS GYVENIMAS, Antano Rūke aprašu 
tas Tuo*o Adomaičio — Dėdės Šerno gyvenimas. Tai ne sausa 
gyvenimo bruožų apraiymas, bet tiksli to laikotarpio buities Hte 
ratūrinė studija, suskirstyta skirsneliais. Ta 206 puslapių knyf*

įdomiai paraiyti ttndija apie Rytprūsius, remiantis Pakalnė* fc 
Labguvos apskričių duomenimis. Aprašymai Įdomūs kiekvienai! 
lietuviui Leidinys Hlustruoto nuotraukomis, pabaisoje duodami
vitovardžiu pavidinlma'Ajr Jų vertiniai j vokdefiij kalh*. EaUaJ 
naudingoje 335 pust knygoje yra Rytprūsių lemėhpl*. Kaina M

> KJ LAUM1S L1M1, rąžytojo? Petronėlės Orintaltė* itf
mtaltaal Ir mintyj apie tamenis ir vietas neprfk. Lietuvoje ir p1r 
m airiais bolževikę okupacijos metai*. Knyga turi 234 pualapim 
bet kainuoja tik ?3. i*

> JULIUS JANONIS, poetas Ir revoliucionierius, nesuptai 
ta* ir klaidingai interpretuojamas gyvenime ir politikoje; tik n» 
Jurgio Jalinsko knygoje apie Juliaus Janonio gyvenimą ir poe 
riją. Dabar būtų jj galima pavadinti kovotoju už žmogau* teises 
Knyga yra didelio f*nnato, 265 puslapių, kainuoja W.

» HTTTUFNt* NOVELAS, M Lc*Jenko kūryba, J. VaWZl< 
ferthna*. F®* knygoje jr* 10 nmojlngų dotsHij. Kaina Si

K i! I /t* So. CMc’r"
ĮPfiHI UWJt**! Riti, jrfc5*c laUr- mahiiTztfl Bijoma

Bijodama įvykių Lenkijoje pa
ikos. partija daro nuolaidas Lie 

tuvos katalikų Bažnyčiai, sako 
vokiečų žu malas "Der Spiegei”.

Kauno Kunigu Seminarijos 
eminaiijcs teologams*, praeitais 

pama! 'as, anksčiau turėdavo ei- 
. i ■ paskaitų auoiiOiiją arba va
žiuoti į a.tim'ausią bažnyčią, 
nors už 20 m. nuo seminarijos 
buvo šv. Dvasios bažnyčios pa
statas, deja, paverstas j sandėlį. 
Bet šiuo metu busimieji kunigai 
ir jų mokytojai vėl gali joje 
melstis, atgailauji ir garbinti 
Dievą.

Maskvoje valdantieji ateistai 
suteikė dar netgi didesnę malo
nę vienintelės Lietuvoje kunigų 
seminarijos teologams? pereitais 
metais Religinių Reikalų Komi
tetas Vilniuje leido padidinti 
kasmet priimamų studentų skai
čių nuo 22 iki 30. Dėl šio leidi
mo seminarijos rektoriui V. 
Butkui, 60 m. amžiaus, teko ko
voti ilgus metus.

Bijodami viesulo iš Lenkijos, 
partiečiai nutarė švelniau elgtis 
su Lietuvos tikinčiaisiais ir dva
siškiais. Sovietų vyriausybė 
netgi oficialiai pripažino vysku
pą Vaičių ((bet Vilniaus vysku
pui Steponavičiui ir vyskupui 
Sladkevičiui vis dar trukdoma 
eiti savo pareigas). Maskva lei
do spausdinti maldaknyges (bet 
draudžia jas pardavinėti knygy
nuose ar gatvėje), taip pat leido 
berniukams patarnauti mišių me
tu, ir pirmą kartą leido ketu
riems vyskupams nuvykti į Ro
ma. A ’į . ■

Nors pagal Sovietų Sąjungos 
įstatymus draudžiama vaikus 
mokyti tikėjimo tiesų, bet praei
tą birželį Lietuvos kunigams 
buvo leista kai kurių pamaldų 
metu vaikus mokyti Šv. Raš- 

Teologas Butkus pareiškė 
o ” i”: “Per pastatųosiųs 

vo pažymėta, kad novelės 3-čią trejus metus mūsų padėtis', pa- 
premiją ($200) laimėjo Anta- j lengvėo. Tam turėjo

parapinėms mokykloms, kurios 
ligi šiol vertėsi vienais elemen- 
toriais ir net neturėjo tinkamo 
vaikams lietuviško tikybos va
dovėlio, tiek iš palies aukštes
niosioms mokykloms, tiek ir ap
skritai liaudžiai skaityti, duo
dant jai jau ne vien tikybiniu, 
bet ir pasaulietinių skaitymų. 
Šiai jaunuomenei, be Daukanto, 
vadovavo Simanas Stanevičius 
ir Kajetonas Zabitis-Nezabitaus- 
kis, o jos veiklą parėmė ener
gingas kunigas VVincentas Val- 
mikas, tikras jau XX a. Lietuvos 
rytuose veikusio kunigo Stanis
lovo Stakelės prototipas.

(Bus daugiau)

o dabar joje yra pati aktyviau
sia katalikų Bažnyčia Sovietų 
Sąjungoje.

Lietuvą su Vilniaus kraštu, 
kaip ir kitas dvi Baltijos vals
tybes—Latviją ir Estija, Sovietų 
Sąjunga aneksavo 1940 m. Net 
iki 1953 Lietuvos partizanai prie
šinosi ateiviams. Dar ir šiandien 
dauguma lietuvių netoleruoja 
rusų, sudarančių 8.9% bendro, 
gyventoju skaičiaus. “Kai mes 
autobuse kalbame savo kalba”, 
sako vienas rusų technikas Vil
niuje, “iš lietuvių dažnai girdi
me piktus žodžius”.

Lietuvoje, kurioje komunistai 
valdo tik vienus metus ilgiau 
negu Rytų Vokietijoje, šalia 
propagandinių partijos plakatų 
stovi katalikų bažnyčių bokštai, 
šalia sovietu kareiviu — dvasiš
kių sutanos ir moterys su rožan
čiais, valstybinėse paveikslų-ga
lerijose, šalia socialistinio rea
lizmo, kabo Kristaus ir Marijos 
paveikslai.
• Vienas iš CK sekretorių, uk
rainietis Dybenko, nusiskundė, 
kad pvz., vename rajone 82% 
naujavedžių buvo sutuokti baž
nyčiose ir 90% visų naujagimių 
buvo pakrikštyta.

600 Lietuvos bažnyčių sekma
dieniais būna perpildytos. Pasta, 
ruoju laiku Į jas vis dažniau ei
na jaunimas — didelis rūpestis 
partijait, kurį ji neseniai išreiš
kė partijos laikraštyje “Soviets- 
kaja Litva”, norėdama atbaugin- 
ti jaunimą nuo Bažnyčios, ji pa
reiškė, kad, neva, 248 kunigai 
bendradarbiavo su vokiečiais'. 
Partijos lyderis Griškevičius pri

minė mokytojams jų’?ŠV^nčiau£ 
šią pareigą — vaikus auklėti ate> 
izmo dvasia.

Kunigai, kurie vaikus mokę 
religijos, kaip ir visoje Sovietų 
Sąjungoje yra teisiami. Už ate» 
izmo pavacįinimą “dvasiniu tau
tų žudymų” profesorius SkuoĮ 
dis, Helsinkio komiteto narys; 
buvo nuteistas septyneriems me 
tams kalėjimo ir penkiems me
tams tremties., 1981—1982 m. 
buvo nužudyti trys kunigai; liu
dininkai pasakoja matę, kaip vie-, 
ną kunigą keturi vyrai pastū
mė po pravažiuojančiu sunkve
žimiu. Panašiu būdu žuvo 12 iš 
120 kunigų kaimyninėje Latvi
joje. .. . (E. L)

(Bus daugiau)

KAIP SUDAROMI 
TESTAMENTAI

Tuo reikalu jums gali 
na dėti, teisininko Prano 4IT C 
paruošta, —. teisėjo Alphon»‘ 
WELLS pęjjĮiūrėta, “Sridn™-' 
išljefetą knyga «u '.ereliškom < 
foiinopM*-

^iivaa ąu foripontls ganu v 
iria Naujienų administracije *

‘'LIUCIJĄ”
Miko Šileikio apsakymų knyga 

‘‘Liucija’1 jau atspausdinta.
Autorius pavaizduoja lietuvių 
gyvenimą nuo XįX šimtmečio 
pradžios iki II Pasaulinio karo. 
22 ilgesni ir trumpesni apsa

kymai, 1.84 psl. Kaina 55.
Gaunama .“Naujienose” ir pas 

aūtoirfų:.6729 Šo.. Campbell
Ave.. Chicago. IL 60629.

—į------

PATIKSLINIMAS

š. m. gegužės mėn. 21 - 23 d.
Naujienose įlipusiame R. L. B.
Kultūros Tarybos pranešime bu- “Spiegeliui

to.

nas Norimas už rašinį “Miške”, 
pasirašytą Grafo slapyvardžiu.

Pranešame, kad tą premiją 
laimėjo ne Antanas, o Andrius 
Norimas. •

Už klaidą atsiprašome.
Z. J.

— Izraelio daktarai paklausė 
valdžios įsakymo ir baigė 
streiką.

— Saudi Arabija pakartotinai 
ragino Sirijos vyriausybę at
šaukti savo karius iš Libano.
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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

<♦> <♦> <♦> <♦>
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 

Cosmos Parcels Express Corp.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE

2b01 W. 69th St., Chi^go, Ill. 60629 * Tel. 925-2737 (

XT VAT A XT m T XT A C <•

JAY DRUGS VAISTINĖ

t

[i

E

B

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.
D. KUHLMAN, R.S., Registruotas vaistininkas

! Tel. 476-2206 fe:

kiai Lenkijoje’’. .’ ;■ .
Sovietų Sąjungos komunistų 

partija Lietuvos 2 mil. tikin
čiųjų (iš 3.3 mil. bendro gyven
tojų skaičiaus), iš kurių kas de
šimtas yra lenkas, mato pavo
jingą pasipriešinimo potencialą 
— kaip ir kaimyninėje Lenkijo
je gilus tikėjimas-kartu su na
cionaliniais jausmais yra nu
kreiptas prieš rusus.

Dviejų šimtu’ laikotarpyje 
Lenkija ir Lietuva, sudarė vieną 
valstybę; nuo 1920. m. iki 1939 
m. Vilniaus kraštas irgi priklau
sė Lenkijai. Abi tautas sieja vie. 
nas tikėjimas, kurį vokiečių or
dino riteriai atnešė į Lietuvą, —

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE 
yra seniausia, didžiausią irr tuftingiausiu lietuviu fraterualinė 
organizacija, lietuviams ištikimai tarnaujanti jau per 97 metus.

SLA — atlieka kultūrinius darbus, gelbsti ir kitiems, kurie tuos 
darbus -dirba. - ; 'f .

; SLA —išmokėjo daugiau , kaip AŠTUONIS MiUlONŪS doleriu 
apdraudų savą nariams? 7

SLA — apdraudžia pigiausiomis kainomis. SLA neieško pelno, 
nariams patarnauja tik savišalpos, pagrindu.

\ • Kiekvienas lietuvis ir lietuvių draugas gali
/, Susivienijime apsidrąusti Sa'$l(^()60. ,

SLA — apdraudžia ir Taupomąja apdrauda. — Endowment 
i Insurance, kuri, ypačį naudinga jaunimui, siekiančiam

aukštojo mokslo ir ją gyvenimo pradžiai. '
SLA — vaikus apdraudžia .pigia' terminuota .apkauda; už 

SI,000 apdraudos sumą temoka tik $3.00 metams.
SLA —kuopų yra visose lietukų’kolonijose. . . .’.j? 

Kreipkitės į savo apylinkės kuopų veikėjus, 
jie Jums mielai pagelbeš i 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

ŪKANŲ

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 Lietuvį, lietuvius 
Ir lietuvių Ęalbą. Jis mokėsi kartu su kun. Jaunium ir prof. K. 
Būga pas geriausius šimtmečio pradžios kalbininkus, padarė 
lietuvių kalbą liečiančias ištraukas, paruošė tikslius vertimui 

Lr patarė mums toliau studijuoti.

K*in* E25. Kieti vlrieli*!. Palto

NAUJIENOS
1739 S. Halsfea St. EKicago, HJ K5W8 M
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Socialinis draudimas ir aprūpinimas
Vi melai Gegužės 2X, 19X3 Nr. 17 (264)

Redaguoja PRANAS ^ULaS

savo
s-toj

keistas, ir
4. Po $1 už čekio ar statement I 

(banko mėnesinio s-tos balanso) s 
kopiją. Pr. Fab.

Standard Federal Savings 
and Lean Association skelbia,

Kai kas apie Checking Account
sijos čekius nukreips į 
Checking account, tai toj 
turės visą laiką turėti ne ma-

meniškų čekių (Checking ac- žiau $10, jei norės, kad už če- 
counfj s-tą, o už joje laikomus i kių pakeitimo patarnavimą ne

būtų imama jokio mokesčio.
Mokesčiai už Standard Federal 

Checking account bus imami to
kiais atvejais:

1. $5 už kiekvieną bankinį pa-1 
tarrtavimą, jei Checking account 
liks mažiau, kaip minimali rei
kalaujama suma.

2. $5 už kiekvieno išrašyto če- 1
kio atšaukimą; ]

3. $5 už kiekvieną nevykusiai

pinigūs bus mokama 5’4% pa
lūkanų. Palūkanos bus apskai
čiuojama kasdien ir į s-fą bus1 
įrašoma kiekvieno mėnesio pa-| 
baigoj.

Už patarnavimą (asmeniškų 
čekių nurašymą nuo s-tos) ne
bus imama* jokio mokesčio, jei 
■s-tbj (po čokioį nurašymo) lik>. 
ne mažiau kaip $100. Jei kas tu
rės šiame banke kitoj s-toj, pavz..
Certificate account ar kitokioj į išrašytą čekį, kuris nebus pa
ne mažiau, kaip $2,000, tai $100 
minimumas Checking account 
nereikalaujamas.

Seniorai, kurie gaunamus pen-

jamų 25.000 dol. per metus, tu- 
• rėš mokėti pajamų mokesčius.
Nuo 1984 m. sausio 1 d. visi nau
ji federal iniai tarnautojai ir dar. 

i binmkai bus įjungti į socialinės 
apsaugos sistemą. Taip pat ir 
pelno neieškančių organizacijų 
tarnautojai bus įjungiami į sis-

Į temą.
I Aš našlys ir senas pensinin- 
1 kas, per daug metų moku tak

sus. Pajamų per metus gaunu 
iš bankų nuošimčiais $10,000, 
kartais mažiau, bet moku taksus, 
net per $1,300.

Kaip čia išeina? Agentai, ku- 
I i ie žmonėms pikio taKsus, sako, 

kad visi turi pildyti taksus, ne
žiūrint to, kieK uždirbi.

Kagal “urauge' paskelbtą ži
nią, tai man nereikėtų moKėu 
taKsų, nes as pajamų tunu tik 
apie $10,000. Is tokio “uždarbio1' 
neužtenka pragyventi...

Bušu Jums labai dėkingas.
Su pagarba Pensininkas

ATS. Iš patiektos "Draugo” iš
karpos visai neaišku, ką reiškia 

į pajamos per melus iš įvairių šal- 
l ūmų...

— Apkaltino adv sukčių. Pr. 
Penk. suspenduotas advokatas 
apkaltintas 2-jų rūšių vagystėje,

INGLIS LTD DARBININKAI 
BAIGR 5 SAVAIČIŲ STREIKĄ

TORONTO. Kanada. — Apie 
700 Inglis LTD darbininkų pra 
eitą antradienį grįžo į darbą, 
pabaigę 5-kias savaites streiką. 
Ši kompanija pranešė, kad To
ronto darbininkai yra United 
Steel darb. unijos aktyvūs na
riai priėmė 3-jų metų kolekty
vinę sutartį, veikiančią nuo š. 
m. b'al. 4 d. Sutartis numato 

jtūojau pat algos padhliriimą 25 
^tentus per valandą (Kanados va
liuta) ir 10 centų per vai. kieK- 
•vienais ateinančiais dvejais me- 
-tais. Dabartinė vidutinio., .už
darbio nata buvo $10.35 per va

landą (pagal seną sutartį).
7 Būdinga, kad nauja sutartis 
jiumato vad. "Court-of living” 
padidinimą (allowances), anks
čiau pensijon išėjimo taisykles 
ir tuo atveju, jei per 2-jus se
kančius metus atleistu iš darbo 
250 darbininkų, tai jiems būtų 
-išmokėta speciali kompensacija. 
■ Ši Inglis kompanija gamina ir 
paskirsto namų reikmenis. Kom
paniją valdo dar dvi didžiulės 
kompani;os: Whirpool korp 

_(43'< ). Benton Harbor, Mich., 
jr Simpsons-Sears- LTD. Toron
to. Kanada.

Pažymėtina, kad daugelio imo 
4iiu darbininku algos stabilizuo
tos, o kai kurių mažinamos, o į 
šios didinamos. Pr. Fab.

neturi tiek lėšų ir negali savęs) 
prižiūrėti. Apskaičiuojama, kad 
vienas Trečdalis iš l1^ milijonu 
amerikl’ečū j sei) orų eina gy- • 
venti i “nursing” namus, dėl 
to, kad neturi kito pasirinkimo.

Prof. W. F. May iš, George-1 « 
i own u-to, sako; kad tokios in-, 
stitucijos seniors] 
perankstyvas palaidojimas.

Paskutinieji fed. tyrinėjimai 
surado, kad 23 bilijonai-išleidžia- 

■ma tokiems slaugymo narnoms iš-j 
laikyti, o vėliau išlaidos patri- 
gubėsią iki 75 bilijonų, pasiekus 
1990 metus. Jau dabar tokiuose 

'^nursing” namuose trūksta pa-. 
talpų, kad visi norintieji galėtų 
juose apsigyventi. Kai kuriose 
šio krašto apylinkėse daugelis 
senioru guli brangiai kainuoja
mose ligoninėse, laukdami lais- 
vu vietų “nursing” slaugymo na- 
muose. Pr- S-

N ū.o‘ 1984 m. sausio mėn. bus 
aptaksuojamos ir kai kurios pen
sijos. jei pensininkas su paša- 

j hnėmis pajamomis ir jo puse 
t pensijos kartu per metus turės 
| uaugiau kaip $zu,uuU grynų pają- 
j mų, tai ir ūz tą pensijos aaų iei- 
| Kės mokėti income tax. Neziū- 
; imt kokio amžiaus pensininkas 

otou.ų, jei jis per metus uždir
bąs daugiau. Kaip $2,3UU privalo 
užpildyti teder. ir valstijų mo
kesčių anketas.

ms yra, tarsi. į Keli patarimai vyresnio amžiaus žmonėms, * rf * * 1 QOQ x • j 1 1t akting is 1938 m. turėtu kombi-
ruošiaiitis keliauti ar praleisti atostogas
Ruošiantis keliauti, nuodug

niai pasitikrinkite sveikatą pas 
asvo daktarą ar dentistą. Jeigu 
turėtumėt bet kokių rūpesčių ar 
klausimų dėl savo sveikatos, pa
siimkite. kartu su keliavimo do
kumentais, receptus bei sveika
tos aprašymą (Medical Report). 
Naudojantieji vaistus, pasiimki
te tiek atsargų, kiek galvojate 

i praleisti kelionėje. Dėl atsargos 
■ galite oasiimti ir jūsų daktaro 
' receptą bei jūsų ligos (sveika
tos stovio) aprašymą.

Nuodugniai patikrinkite svei-

lite išsiimti specialias apdraudas 
keliaujant lėktuvu, traukiniu, 
autobusu bei kitokiomis susisie-l 
kimo priemonėmis. Tas visas į 
apdraudas galima gauti už ne-Į 
didelę kainą. *Visa tai yra la
biausiai reikalinga vyresnio am
žiaus žmonėms, nes “Medicare” 
apdrauda, 
lioja.

Daugiau

išskyrus JAV, nega

informacijų gausite 
Grand Circle Travel, 

Inc. 555 madison Avenue, Nev- 
York. N. Y. 10022 arba šaukda
mi telefonu Nr. 1-800-847-4240.

katos ir namų apdraudos popie-. Nei už gautas informacijas, 
rius. ar lie galios iūsn kelionės i už telefoną nereiks mokėti.

— Vietnamo valdžia pradėjo j 
smarkiai varžyti privačią inicia
tyvą, žymiai pakeldama priva-. ir ato>togų metu. Be to. jūs ga- 
tiems prekybininkams mokes- 
č:us. IIo Chi Minh mieste (bu 
vusiaine Saigone- jau užsidarė 
dauguma privačių restoranų ir 
senienų krautuvių. Mieste labai 
paplitusi juodoji rinka.

nei

nuoti. :
• Apdovanoti bona'is vad.} 

“Set aside” pieno gamintojus,j 
kurie sumažina savo produkci-l 
ją;.

• Piniginė bauda grynais pie
no gamintojams, kurie padidi-į 
na produkciją;

® Išvystyti nacionalinę pro
gramą, kad daugiau būtų pieno 
produktų visame krašte varto-} 
jama.

Nacionalinė Pieno Produce- 
rių federacijos prez. Norman 
Barker inist, kad offering gry
nais pinigais iniciatyva pavie-Į 
niams farmeriams, kurie savano-Į 
liškai sumažina pieno gamybą 
atneš tuojau pat sumažinimą vai- j 
dž.ios išlaidų. Pr. Fab.;

Trumpos žinios
— Atleidimo iš darbo teisės. 

' Teismo taisyklės gali turėti Įta- 
I kos atleidimo procese. Pagal pa
pročių teisę, pagal “norą dirbti”, 
kiekvienas darbininkas ar darb
davys gali nutraukti darbą be 

f specialaus pagrindo. Pastarosios 
debatų laikotarpyje, apie 30 val
stijų išleido įstatymus, pakeitė 

i šią teisė tikslu apsaugoti darbi
ninkus.

— Tūk.stanč;ai demonstrantų 
(žygiavo Briuselio ga’vėmis, n’-o- 
testuodami prieš vyriausybės 
planus griežčiau kontrol’uoti 

į nelegalius imigrantus ir p sk i- 
; t'nti kitataučius grįžti į savo 
kraštus.

NAMUOSE LIGONI! ’ SLAl 
GYMO SISTEMA BŪDOJE
Daugelis sve katos da buoto-;

jų mano, kad vad. "nursing" na-, — Iranas paskelbė 
niuose slaugymo sistema dau- dar nesibaigiantis kur
g'Pu pažeidžia negu padeda. Kai, ku kraš o eko?.<»m:jai davė ’JO natinė “dairy" karvių 
kurie vyresnio amžiaus žmonės mi.ijaidų doler ų nuostolių. yra 57'< mažesne, -jegu 49

— JAV bando sustabdyti pie
no produkciją ir sūrių gamybos 
perteklių. Geg. 17 d. Christian 
Science Monitor štabo narys 
Jonahan Harsch iš Houston sa
vo str. rašo, kad vietoje atžymė- 
jirro vadinamu "blue ribbons” 
žyminiu JAW 11 milijonų “dai. 
ry” karvių augintojus už kas
metinius produkcijos rekordus. 
Kongresas daro pastangas skir
ti daugiau karvių “hamburge-
rių

Problema v ai nacio, 
kaimenė

r etų

atgal, tačiau produkcija pieno j 
padidėjo 15'; . Vienintelis spren
dimo kelias — manoma, siųsti 
daugiau pieninių karvių į sker
dyklas. JAV pieno produkcija 
rekordiniai padidėjo — 135.8 bi-i 
iionų svarų per 1982 m. JAV į 
agrikultūros dep-to ekspertai I 
1983 m. numato, kad predukei-' 
ja gal būt pasieks 139 bilijonų’ 
svarų.

Dau guma pieno industrijos or
ganizacijų. tačiau paremia vad. 
“bipastiran” grupe “formų dir
žo", kad daugiau legislatūra tuo 
reikalu padarytų sprendimo. Siu

JŪS KLAUSIATE,
MES ATSAKOME

KL. Prašau per spaudą paaiš
kinti, gal ir kitiems bus pravar
tu žinoti, “Draugas” š. m’., ba
landžio 22 d. paskelbė žinią “Kas 
turi mokėti federalinius ir vals
tijos mokesčius?” Čia pridedu tą

I ištrauką.

Pensininku pora 
i metus iš įvairių ša 
32.000 dol. per metus arba 
nas pensininkas, kuris turi

kurie per 
altiniu gauna 

vie-
pa-

i-

i§ vedusią poros, kuriuos jis at
stovavo divorso byloje. Joel 
Cheraoff, 49 m., kuris vertėsi 
advokatūra 1050 W. Higgios Rd. 
ir Haffman Estates, buvo ap
kaltintas įnešęs $49,971 ir $39,270 
(gautus už 2-jų namų pardavi
mą) Į vadinamą escrow sąskaitą

1 dvieų vedusių poros, 6 Vėliau 
atsisakė grąžinti pinigus, skyry
boms įvykus. Toki pareiškimą 
padarė valstijos prokuroras 
James Koch. (Pastebėtina, kad 
ir dviejų lietuvių poros irgi įvy
ko panaši istorija, kur vieno at
stovas — advokatas gavęs hono
rarą, atstovavo antrąją pusę).

Pr. Pet.

— JAV Atstovų Rūmai priė
mė $<ou mil. projektą paskutiniu 
riieču, kdd padėtų vadinamą fool- 
ciosur namų pardavimų dėl 
mortgage paskoių nesumokeji- 

■ mo. r>ei sis projektas pasiųstas 
senatui aoejounai praeis.

neseniai t>i-, įspėjo 1,300 strei
kuojančius oarominkus Glaz- 
gawe, bKoclanuijoj, kad pradės 
juos acieiuineti, nors jie grįžtų 
i uai bą.

Šią pažiūrą laiškų skyriuje pa
reiškė J. J. Pickle (l>. Texas), 
c>dc. bec. Subkomiteto pirm. Ats. 
Kūmuose. (Ziūr. The Wall Street 
journal, V. 17.83).

— Sis tas apie Social Sec. re
formą. Bukšlaujama, kad Social 
^ecunty sistemos ateitis esą nie
kuo nepagrįsta, remiasi tik spė
liojimais ip atsidavimo ant bū- 
siiųų geresnių sąlygų. Kyla kiau 
simas: kokia išeitis? Iš tikrųjų 
nelieka tik suderinti esamas iš--<-‘y 
laidas su dabartinėmis pajamo
mis, nes betkoks bandymas su
kelti- milžinišką rezervą parei- 
kalauių tokią pasibaisėtiną naš
tą šituo sunkiu laiku, kurią vi
suomenė iš tikrųjų, jokiu būdu 
netoleruotų ir nepakeltų.

Dabartinė Soc. See; sistema 
nėra koks naujokas, bet jau iš
bandyta per šimtmetį kitose ša
lyse, kur Soc. See. systema iš
silaikė ištisą šimtą metų, ne
žiūrint koks valdžių pasikeiti
mų, revoliucijų ir ekonomijos 
krizių žlugimo valiutų.

Panašiai ir mūsų prez. Reagan 
pabrėžė, kad tautos valia nepa
judinama — ištesėti anksčiau 
padarytus įsipareigojimus šio 
krašto pensininkams. Pasiūlymai 
dabartinę Soc. See. sistemą pa- 
panaikinti ir naują suorga
nizuoti, susidurtų su didelėmis 
kliūtimis, ypatingai svarbiausia 
ekonominiais nepastovumais ir 
|hes: baigianti infKacija; nema
žėjantis nedirbąs bei didėjan
tis krašte šeimyninis sukrikirtfas.

Pažymėtina, kad privatinis ap
sidraudimas pasiekiamas tiktai 
vien pasiturintiems piliečiams, ir

Pagal arbitrą tor i aus taisykles, 
jei anglies kompanijos nusiplo- 
vimo patalpose įeitų darbinin
kas; tai būtų seksinio naresmen- 
tc. Veikiančios taisyklės, suma- 

į žino vyrų atleidimą iš darbo 2 
mėnesiams. Arbitras sako, jei 
vyras darbininkas įėjęs į mo
terų nusiplovimo patalpas ir 
vaikščioja aplinkui, tada iš dar
bo suspendavimas būtų teisėtas.

(Iš the Wall Street Journal, 
Nr. 152, V. 17.83).

— 75% Detroito St. ligoninės 
tarnautojų savanoriškai sutiko 
mokėti i vad. senoration fondą 
dviejų valandų algos kas mėne
sį. Iš to fondo apmokami dalinio 
darbo samdomi darbininkai.

P. S. Būtų gražu, kad ir kitų 
įmonių darbininkai juos pasek- visai neprieinamas masėms, tai 
tu. Petitas yra eiliniam vafgdieriiui.

i

r

CAT CHAT
Kas savo tėvynę širdyje
Nei dieną, nei naktį iš 
Jo sūniška meilė krūtinėj vaitoja. 
Kai griauna jos sienas ir laisvę pažeidžia.

Tėvyne tu brang’, tu šventa ir miela, 
Tu, auka tironų, daug kenti ir skaudžiai. 
Nots kūnu ir mb šti, bet gimsti tu siela, 
J kūną vėl grįžti, vaitodama graudžiai.

Ir vikis vėl grįžta, vėl noris gyventi. 
Aušros spindulėlis vėl švinta iš tyko. 
Lūkestis ir džiaugsmas vėl ima kutenti, 
šviesos žiburėlis dar vis rfeišnvko.

Ir kenčia lietuvis, vėl laukia jis ryto, 
Gal neša ką naujo, atslinkdams rytojus; 
Gal arsim žemelę pavasarį kitą. 
Grąžins išblaškytus tėvynės artoju^.

O. Dieve, dar kartą suteik mums liuosybę. 
Mes prižadam šiandien visad Tau tarnauti. 
Neleisk, sunaikinti šventovės grožyb 
Nei tautai retežių vergijos užkrauti.

nešioja, 
jos nepaleidžia;

< BARE MALE D0E3 
APPEAfi OCCASOU. 
THE EATCCF MALES 
T>«=EM*LES AUCN3 
CALXX6 Bi tDMCn.
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Ne viskas tvarkoj ir Amerikoj
Žinome, kad Amerika yra padariusi didžiausią pa

žangą mokslo srityje. Visi skaitėme, kaip Amerikos Ke
liautojai, praskrieję pro Saturną, atsiuntė Žemėn pa
čias Įdomiausias nuotraukas, tirpstančių žiędų. Taip pat 
žinome, kad vienas tų Keliautoju, Dešimtasis, praskriejo 
visas Saulės planetų orbitas ir pasileido Į Nežinią.

Taip pat žinome, kad yra vienas, mokslininkas, kuris 
per paskutinius penkiolika metų- kasdien paląįko ryšius 
su Dešiintudju Keliautoju. J,is visą laiką sekė, kaip tas 
Keliautojas buvo pastatytas.'Jam žinomas kiekvienas De
šimtojo Keliautojo sraigtelis, turimos baterijos, ausys, 
akys, elektros galia, kryptis, šiluma ir supančios erdvęs 
temperatūra.

Tas mokslininkas kiekvieną dieną, iš anksto nusta
tytu laiku, kai Žemė taip pasisuka, kad galėtų nekliudo
ma susisiekti su Dešimtuoju Keliautoju, pasiunčia žinią 
Dešimtajam Keliautojui, atidaro akis bei ausis, ir pą- 
prašo, kas girdėti. Keliautojas praneša, kur jis yra, ką 
jis mato ir girdi, ir kitąs žinias, Pąbar užtrunka ue pil
nas penkias minutes,, kąl moksliųinko pąsiųstoji žinia pa
siekia Keliautoją. Praeina kelios minutės, kol Keliauto
jas akis prasitrina ir ausis išsikrapšto, o vėliau reikia 
beveik kitų penkių minučių, kol žinia pasiekia moksli
ninką. Mokslininkas pažįsta Keliautoją, o Keliautoj ąs 
pažįsta mokslininką. Jiedu laisvai pasikalba.

Mums, gyvenantiems, Ghjcagoje, h{ęw Yorke ar Bos
tone, tos žinios gali būti nesvarbios. Mums nei šilta, nei 
šalta, kad Keliautojui tamsu ir šalta. Mums svarbu, kad 
jis skrieja šviesos greičiu ir pasakoja, ką jis mato ir gir
di. Mums svarbu, kad jis skrieją ir su mumis kalba.

Didžiausios košės privirė CĮA agentas Edwin Wil
son. Klaidą padarė ne tik pats Wilsonas., bet ir ČIA va
dovybė, kad tokį nesusitupėjusį ir dorovinių principų 
neturintį žmogų priėmė į savo eiles. Wilsonas, bedirbda
mas su Libijos vyriausybės žmonėmis, panoro pasipini
gauti. Kaip prezidentui Chadafiui turtas pateisina prie-

menes, taip ir jam tarnaujantieji žmonės vadpyąvosi tuo 
pačiu principu: jeigu tikslas geras, tai visos priemonės 
tam tikslui pasiekti yra gęros. Joks doras žmogus šito
kiais principais, nesivadovauja. Bedirbdamas Libijos vy
riausybei, Edwin Wilson panoro pasipinigauti. Jis pra
dėjo pardavinėti Chadafiui reikalingus ginklus. Jis gavo 
iš Chadafio pinigų, bet tie pinigai jį nuvedė į didžiausią 
bėdą. Jis jau nuteistas, bet jo laukia dar kiti teismai, ku
rie jam atneš dar daugiau bėdos.

Kas seka Wilsono bylas, tai mato, kadj jis ne tiktai 
Amerikai nebuvo naudingas, bet jis įklampino ir fci.W 
pareigūnus, turėjusius svarbesnes pareigas, negu jis. Tu
rime galvoje 75 metų amžiaus Waldo Dubbersteiną. Jis 
buvo Wilsono viršininkas. Bet Wilsonas, patyręs seno 
žmogaus silpnybes, mokėjo Dubbersteiną taip įklampinti, 
kad senis galą gavo.

Dubbersteinas buvo turtingas žmogus. Jis augo ir 
dirbo Chicagoje. Jis buvo Chicagos universiteto profeso
rius. Tais laikais Chicagos universitetas visoje Ąmęri-. 
koje buvo pagarsėjęs geriausiu universitetu. Iš jo išei
davo patys geriausi profesoriai, mokslininkai, reikalų 
žinovai, čikągiečių tarpę jis buvo vadinamas Docbie. 
Jis tapo, to paties universiteto profesoriumi. Jis dėstė 
įvairius dalykus.

Kilus karui, jis įsivėlė į krąšto. gynimo, ręikąįus. Jis 
: uiiėgo Artimuosius Įtytus, ž.įnojp kalbias,, pažino ž.monęs,. 
ju papročius, įvairių tikėjimų skirtumus ir pajėgė būti 
naudingas Amerikai. Jis pažino Izraelį, jo praeitį, Tur
kiją, Siriją, Libiją, Keniją, Pietų Afriką ir visą tą sritį.

Jis vedė, tui’ėjo svarų ir gražų butą Pietų Chicagoje, 
netoli uniyersitęto.. Jis gerai pažino praeitį ir- istorijai 
pašvęsdavo. daug laiko. Dirbdamas kartu su kitais isto
rijos profesoriais ir žinodamas kalbas, Doobię išleido “Ba

bilonijos chronologiją”-, kuri dar ir šiandien skaitomą 
' pačia geriausia ir parankiausia.

Pinigas jam nieko nereiškė. Jis pasakojo, kad -jam 
ir jo. žmonai užteks pinigų, kol jie bus gyvi. Jiedu turėję 
pusę milijono dolerių. Pinigas nešė pinigą. Jis buvo taip 
išskirstytas, kad jiedu niekad turimų pinigų nebūtų su
naudoję. Bereikalingai pinigų neipetė,_bet ir nebuvo' 
šykštūs. Jiedu turėjo puikų butą ir Washingtone, nes ten 
tekdavo vis dažniau būti.

Chicagos uniy ersiteto Asirijologijos institute atsar- xC - *. _ S v.»
. gon išėjusį seną profesorių ištiko nelaimė. Jis pastebėjo 
tame institute sėdinčią labai gražiai nulipdytą studentę. 
Jį buvo tokia patraukli, kad senis ryžosi patirti, ką ji čia 
daro, iš kur atsirado. Profęsorius tuojau nustatė, kad jį 
nieko apie asirijologiją nenusimano, jam &tėįo ntiątis. pa-: 
statyti ją ant tikro, kelio, kad ji galėtų ką nors pramokti. 
Profesorius ją pastatė ant gero asirijologės kelio, bęiį 
pats kelią pametė.

I <-■

Dęobię pajuto, kad jis be j.o§. negalįs gyventi. Ji tu
rinti būti jo žmona. Jis nutarė Įrengti jai butą Washing
tone. Profesorius buvo 70 įnetų, o ji 30, bet meilė Į dan
tis nežiūri. Profesorius išeidavo su reikalais, bet dienas 

.praleisdavo pas savo studentę. Jam prireikė pinigų. 
Edwin Wilsonas jį suvedė su Chadafi, išaiškiųo. reikalą. 
Chadafi pinįgąis švaistėsi. .Jis galėjo stiįdęptei butą 
Washingtone apmokėti ir žmonai nereikėjo jokių pasįaišr 
kinimų duoti. Už pinigus Chadafi turėjo gauti žinių. Jis 
jas gaudavo.

Edwin Wilsonas, savo kaili gelbędąrpąs,. įūlamp^ 
Dubbersteiną. Teko pravesti tardymą ir sudaryti bylą. 
Doobie negalėjo pakęsti prokurorų, kurie pradėjo jo.kte.u-_ 
sinėti apie tokius dalykus, kurių jis neno.iiėjo ęąsąkptij

■r §i|uliai-$ijėuąi va
žiuoja nemaža automašinų. Ke
lias nelygūs, duobėtas. Daugelis 
vairuotojų šiuo ruožu kasdien 
važiuoją po kelis kaltus. Ir be
veik po kiekvienos tokios ke
lionės tenka remontuoti mašiną. 
Jeigu kas paskaičiuotų, kiek iš
leista pinigų mašinų remontui, 
tikriausiai už juos galima būtų 
nutiesti ne vieną tekį naują ke
bą-

DARBO VETERANO MEDALIS

I Prieš devynerius metus Sov. 
Sąjungoje buvo įsteigtas “Dar
bo veterano” medalis.

į šį medalį gali gauti kiekvie
nas sąžiningai iki pensijos dir
bęs žmogus. Ligi čiol- Lietuvoj e 
tokį medalį yra gavę 234,480 
Žųiąnių, bet vienas nusiskundė 

. jo, negavęs.
( V. PUųškevičius, Aųkščiau- 
i Tarybas apdovanojimų sky- 
; riąųs vędėjąs, pąaįšluno. nu- 
. skriąus.tam Brp.niųi Pagajui:

“Žarępų Latvelių tarybinio 
ūkįo partinės organizacijos sek
retorė A. Miehailovą, padėjusi 
medalį į seifą, išėjo nėštumo, ir 

' gimdymo atostogų ir medalį pa
miršo”. Gavusieji mędalį turi

lios opozicijos veiklos. Partiją 
pilnai pritarė paskutiniesiems 
disidentų tardymams, kratoms

‘"j jų butuose ir pogrindžio spai^. " Darbo veteranai pirmiausia ap- 
dos konfiskavimams.

IR PINIGŲ NĖRA
įsikūrę kaįmę, nusipirkome P01^ ir elektra, jiems teikiamos 

tris paršelius, juos išauginome,
, nųpęųėjojjųe Dų penimius nuta
rėme parduoti “Laisvės” kolū
kiui.

Yąsąrio pradžioje kolūkip at-‘
stovąg. priėmė sutirtąs. Įkįąules

tjis są.yai:

> BĖDA, KAI NĖRA ARKLIŲ
“Valstiečių laikraščio redak

cija gauna daug laišku, kurią
skamba maždaug taip:

“Gyva bėda pavasarį, kai rei
kia pasodinti bulves, vėliau iš
purenti tarpueilius, — rašo Pluą 
gės rajono Varduvos kolūkio

' Gečaįčių brigados kolūki-ečiaį.
; — Nors brigadoje yra arklių, 
tačiau slinku jų gauti. Mat, ąrk-

■ liai priskirti atskiriems kolūkie
čiams, o iš jų ne visada prisipra-

: šai. Taip ir uždarbiauja arkliiį. ir pažadėjo pęę dvi
laikytojai, kartaisjJnętg,įšiĮuomor j..ik jas pervesti pinigus

■ja ūkio arkiniskaimyninio Ma- -
žeikiu rajono S. Nėries kolūkio,t nebuvę. Padtambii^ijįjkfiJūkid|-’'rėJ

P-raęjp mėnuo, o- pinigų kaip

žmonėms. vyr.; ^hąįtęriųi :Sis.-pažadėjo, 
bet pįnįgai ĮĮą šiol nėra pervęštį. 
V^Ąi^'BĄLEiąTįjS^LĖšpŠ 
J. Z^^kįs- rąša^esos redak- 

kad jis toliau netoleruos oficia- ęiįąį: . ■

— Vengrijos komunistų par
tijos lyderis Kadaras pareiškė,

syąrbįausįą., teisinąs. profesorių Dųbber§tęiųą pripa
žino kaltu. Vienam kitam savo pažįstamam Doobie pa
sakė, kad jis nekaltas, bet jis vis 'dėlto nuėjo į Washing-. 
tp.no krautuvę, nusipirko šautuvą^ nuėjo , pas 35 metų. 
ąsįiTįęloĮgijoę stocįentę,. to buto pogrindyje įsidėjo šautu
vo. vąmzęlj į burną ir- nusišovę.

Paaiškėjo, kad ta studentė buvo, parinkta ir- atsiųsta, 
iš Rytų Vokietijos. Teismui buvo aiškų, kad Doobie buvo, 
priverstas yąšjinėti Chadafiui, o ągirijoĮpgiĮos studentė 
galėją pasiimtai, ka tiktai ji norėjo. Kas pateko, į Chadafio. 
rankąs,, ta§ sekandą dieną jau. bųyo Kreęilįąųs rankose.

Ameriką turi daug nauju mpkskx žinių, bet Ameri
koje dar yra daug plyšių toms žinioms apsaugoti. Andro
povas pažįsta visus tuos plyšius. Jis žino, kur pasiųsti 
vengrą ar bulgarą, jei rusas negali. Jis taip pat žino, kur 
pąsįųstyąražiaiųuĮietą asirijologę, neturinčią jokios nuo
vokos apie senų asirų kalbą ir paliktas lenteles. Moder
nioj aeronautikoj amerikiečiai plyšius užlipdė, bet kitur 
dar- yrą daug plyšių, kuriais turėtų ęųsirū^iptL

rūpinami šienu ir malkomis, ne- 
. mokamai naudojasi ūkio trans-

ię Kitokios lengvatos.

’ — Gegužės 18 d. Europos par
lamentas priėmė raportą apie 

< Žmogaus teises Sovietų Sąju-n- 
Britanijos konservatorių 

partijos atstovas lordas Bethell, 
’ referuodamas raportą,.. patyiįjėt 
jo, kad Sovietų. Sąjungoj e d:rba 

h-ibj9ČąK?-yergų^pt.y. 4 -nuo
šimčiai visų dirbančiųjų yra 
darbą stovyklų kaliniai, kurie 
dilba veltui. Is jų 10,000 yra 
politinių kalimų.

— Maskvos paskleistos žinios 
apie tariamą religijos laisvę So
vietų valdomoje teritorijoje yra 
tik paprastas muilo burbulas. 
Sovietų teismo nuosprendis ku
nigo A. Svarinsko byloj išsprog
dino tą burbulą. Tokiai padė
čiai esant, reikalinga ne tik Lie
tuvos tikinčiųjų ryžtinga laiky
sena, bet ir ‘lietuvių Išeivijos 
nepalaužiamas solidarumas su 

‘ tauta. ’ ' (E. L.)

— Sirijos karo lėktuvas pa
leido pirmuosius šūvius j . Izrae
lio lėktuvus šiaurės Libane.

buvusį vokiečių SS karininką, 
61 metų Joustra, kuris Antroje 
Pasaulinio karo metu kankino 
olandų p’lieėius. 1948 metais 
oląrtdų tribunolo jis buvo nu
teistas kalėti iki gyvos galvos. 
1951 m. pabėgo į Ispaniją.

HENRIKAS SINKEVIČIUS

KRYŽIUOČIAI
(Tęsinyą)

Jis taip buvo prie šių dąįykų įpratęs, ir jie taip 
malonūs jam buvo, kad dabar, apie tai pągąlvoięs, 
užmiršo, jog išsirengė į tolimą kelionę, net į ^o,- 
zūriją.

Šiuo metu jis prisiminė tą valandėlę, kai Ja- 
gienka padėjo jam miške, besigrumiant su lokiu. 
Jam atrodė, kad visa tai buvo dar tik vakar, kad 
dar tik vakar ėjo kartu bebrų medžioti. Anksčiau 
jis nematė jos. plaukiančios pasiimti nušauto 
bebro, o dabar jam atrodė, kad mato, ją ir jį tuo
jau pat pradėjo krėsti tas pats prieš dvi savaites 
ji krėtęs drebulys, kai vėjas per laisvąi žaidė su. 
Jagienkos suknelę. Ęąskui prisimįuė iškilmingą 
kelienę į bąžnyęįą Kresnoje ir Kaijp jis stebėjosi,, 
kad tokia paprasta mergaitę jam tada atrodė kaip 
išprususi auKŠip hioiuc čįyariškė. Dėl visų šitų 
prisiminimų jo širdyje kunkuliavo, buvo negerą 
ir liūdna, ir trošku. O dar pagalvojęs, kad su ja 
galėjo daiyti, ką tik norėjo, ir kaip ją traukė 
prie jo, kaip žiūrėjo Į jo akis ir prie jo glaudėsi — 
tai valgiai galėjo ant arklio sėdėti. “Kąd būčiau 
ja kur nors atsitiktinai sutikęs ir atsįsvaikinęs 
prieš i <• '^udamas, gal būtų ir ji mane išleidusi”. 
— kalbėjo pat. sau. Bei dabar staiga pajuto, kad 
tas netiesa., ir k d ji nebūtų jo išleidusi ir kad 
dabar, vien tik a p e tokį atsisveikinimą pagalvo

jus, kibį^kitys degino jo kūną, nors aplinkui jį 
viešpatąyo šaltis.

Pagaliau pats išsigando savo per daug troš
kimus primenančių atsiminimų ir nusikratė juos 
nuo. sielos, kaip kad sausas sniegas nukratomas 
nuo apsiausto.

— Vykstu pas Danutę, savo mylimiausiąjąĮ 
— tąrė sau

Ir tuojau susigribo, kad tai yrą kitokia mei
lė, tarytum šventesnė ir mažiau kaulus varstanti. 
Pamažu, kaip kad ir jo kojos pamažu šąlą balnc^ 
kilpose ir šaltas vėjas stingdė jo kraują, visos jo 
mintys nukrypo pas Danutę Juranclaitę. Jai jis 
iš tikrųjų buvo labiausiai skolingas. Jei ne ji, 
.jo, galva būtų seniai nusiritusi ant Krokuvos 
turgavietės.

Riterių ir miestelėnų akivaizdoje ištarusį: 
“Mąno jįą yrą” — tuo pačiu išgelbėjo jį iš budeliu 
uąr^ų ir nuo to, laiko jis priklauso jai lygiai taip,, 
kaip belaisvis Šeimininkui. Ne jis ją ėmė, bet ji 
jį pąsiėmė ir šito joks Jurando prieštaravimas 
negali pakeisti. Ji viena galėjo padaryti taip, kaip 
šeimininkė gali savo tarną pavaryti, nors jis ir 
nenueitų toli dėl jį siejančių savo paties pažadų. 
Tačiau pagalvojo, kad ji jo nepavarys, o greičiau 
su juo kartu išeis iš mozūriško dvaro, nors ir į 
pasaulio kraštą. Apie tai pagalvojęs, jis pradėjo 
ją labiau vertinti už Jagienką, tarytum Jagienka 
būtų buvusi kalta, kad ji erzino aistros ir kad jo 
širdis dabar dvejojo. Jam dabar neatėjo Į galvą, 
kad Jagienka išgydė Macką ir kad be jos pa^al

bos gal būt lokys būtų aną naktį nulupęs nuo jo 
galvos skalpą. Ir jis šiaušėsi prieš Jagienką, ma
nydamas, kad šituo būdu jis taps vertesnsi Da
nutės ir pats savo akyse pasiteisins.

Tuo metu jį pasivijo Jagienkos pasiųstas če
kas Hlava, vesdamas su savimi ir krūvio arkli.

—: Pegarbhjfąs! — pasisveikino, žemai nusi
lenkdamas.

Zbyška buvo jį matęs kartą, gal ir kitą Zgo- 
želicuose, bet dabar, nepažino ir atsakė:

— Ber- ąi&žįų ąmžjųs.t Ęęt kaą ea ?
— Jūs ii tarnas^ garbingasis pone.
— Kaip mano tarnas? Ten mano tarnai, — 

rotlydąmas. į du Ząvįšpg, p.ą.d.oyąnpiųs. W 
du ‘stiprius, bernus, kurie, sėdėdami ant sunkiu 
arklių, yedė ritęn.ū — tie yvų ^auo, o

Eanete Jagienka Zychaitė iš Zgęžęlięų-
— Pąneįė J.ągięnką?
Neseniai dar šiaušes is prieš Jagienką, Zbyš

ka ųUąhė {
— Grįžkite namo ir padėkokite panelei už 

gerą širdį, nes man jūsų nereikia.
Bei čekas papurtė galvą:
— Regrįšių, pone. Mane jums padovanojo, o, 

be to, ąš pralėkiau iki nųrtięą įupjs tarnauti.
— Jei tąyę mąn padovanojo, būsi mana tar

nas, ir tada aš įsakau grįžti.
— Aš prisiekiau,. įę ąąr$ esu belaisvis ir 

vargšas tarnas, bet panelė...
ThvcVq qhdvVa*

— Greičiau išsinešdink! Negi tarnausi man, 
jei aš to nenoriu. Skubėk, nes liepsiu kilpinį 
Įtempti.

Čekas tačiau išvyniojo medžiaginį apsiaustą, 
pamuštą vilko kailiais, padavė jį Zbyškąi ir tarė:

— Panelė Jagienka ir šitai jums dovanojo, 
pone.

— Nori, kad kaulus tau sulaužyčiau ? — pa
klausė Zbyška, imdamas ietį iš tarpo, rankų.

— Ir čia dar piniginė jums, — atsakę čękas.
Zbyška užsimojo ietimi, tačiąu atsiminė, kad 

tarnas, nors ir belaisvis, yra aukštos kilmės ir 
ką(į pas Zychą pąsįliką tįk dę| tą, kad neturėjo 
k.ųą Wfiirkty, ir įeti Vėl nuleido.

Čękąs žemai nusilenkė ir. tarė:
— Nepykite, pone. Jei neliepsite joti kartu, 

josiu per varsną ar kitą pasilikęs, bet josiu, nes 
ląip. esu prisiekęs sąyą sielos išganymu.

— O jei įsakysiu tave užmušti ar surišti?
— Jei įsa'kysrte mane užmušti, ne aš būsiu 

kaltas, o jei surišite — pasiliksiu, kol mane geri 
žmonės paleis ar vilkai sudraskys.

Zbyška nieko neatsakė, tik pavarė arklį pir
myn, a paskui jį ir jo tąrųąi. Kilpiniu u| pečių 
ir- kirviu rankoje čekas vilkosi iš paikos, dengda
masis plaukuotu zųbro kailiu, nes pradėjo dūkti 
aštrus, sniego kruopeles nešąs, vėjas.

(Bus daugiau)
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VAKARŲ VĖJAI
112 modernios poezijos puslapių. Kaina $5. Minkžti 
viršeliai. Pasiųsime poezijų, kai atsiusite pinigus 

lokiu adresui
Naajieuos, 1739 & Halsted St, Chicago, IL 60608

DR. PAUL V. DARGIS 
gydytojas ir chirurgas 

Westchester Community klinikos 

Medicinos direktorius
1938 S. Menheim Rd., Westchester, 111. 
VALANDOS: 3—8 darbo dienomis

SUSIRINKIMŲ

Tel: 562-2727 arba 562-272S

Sarvica 855-4504, Pa®a 04054

DR. A. B. GLEVECKAŠ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS, 

SPEC1ALYBR; AKIŲ LIGOS 

"W07 West 103rd Street

Valandos pagal susitarimą.

Bridgeporto Lietuviu Namy Savi- 
ninky draugijos susirinkimas įvyks 
šeštadieni, birželio 4 d., 1 vaL p.p., 
3808 S. Union Ave. Nariai malonė
kite atsilankyti, nes yra daug dalykų 
aptarimui Bus gera progra ir duok
lėms užsimokėti. Pi susirinkimo — 
vaišės. Valdyba

OPTOMETRiSTAS

KALBA LIETUVIŠKAI
2411 W. 71st St TeL 737-5149 

Tikrins akis. Pritaiko ski thus 

ir “contact leases”,

ŠV. SAKRAMENTO ADORA
CIJA MARQUETTE PARKE

Gegužės 23-25 dienomis Šv. 
M. Marijos Gimimo parapijos 
bažnyčioje buvo 40 valandų at
laidai šv. Sakramento garbei. 
Šv. Mišios buvo 9 vai. ryto ir 
7 vai. vakaro. Vakarais pamoks
lus sakė kapelionas kun. St. 
Gaučius.

INKSTŲ, PŪSLtS IR 
PROSTATOS CHIRURGIJA 
2454 WfiST 43rd STRUT 

VaUndoa; azurad. 1—4 popiet,

Oftbo telefaaafc 774-23M, 
KmMmcUm MM.: 444-5544

Prostatos, i nk stų ir ilapumo 
takų chirurgija, 

5025 CENTRAL AVĖ, 
St. Petersburg, Fla. 3371g 

Tel. (813) 321-420*

x

Trečiadienio vakare buvo iš
kilminga procesija, užbaigiant 
atlaidus.

Procesijoj dalyvavo vyskupas 
V. Brizgys ir 15 kunigų. Eise
noje buvo seselės su būreliu 
mergaičių ir berniukų, pasipuo
šusių iškilmėms.

Po procesijos buvo sukalbėta 
litanija ir parapijos choras su
giedojo atitinkamas giesmes.

Klebonas A. Zakarauskas vys
kupui V. Blizgiui, kunigams; 
seselėms, muzikui A. Linui, A. 
Skaisgiriui, chorui ir visiems 
dalyviams nuoširdžiai dėkojo.

Vakarais dalyvavo nemažai 
žmonių. K. P.

■’feRK.RAUSTYMAJ

Leidimai —* Pilna apdraete 
ŽEMA KAINA 

Priimam Master Chary* 
if VISA korteles.

JL 4ERSNAS. TeL 925-M4I

Apdrausta* parkrauatyma* 
B {vairiu atstumy.

ANTANAS VILIMAS
Tat 874-18*2 arte VMtN

UŽMIRŠTAS KAPAS
Skiriu kapu puošimo dienai

Kaip kas metai, taip ir šie
met, gegužės 30 <d. po didesnę 
dalį Dėdės Šamo šalies, tose vals 
tijose, kurios laimėjo Civilį Karą 
1861-65 metais, pakartojamas, 
puikus įprotis, puošti amžinojo 
vietas — kapus mūsų mylimųjų, 
apleidusių mūsų tarpą amžinai.

Įspūdingai tą dieną atrodo ka
pai papuošti gyvomis gėlėmis ir

spalvuotomis tautinėmis vėlia-gyvi būdafni šu dideliu pasišven. 
voniis.

Lankant kapus, kapų puoši
mo dienoje, užtinkant ir užmirš
tą kapą — nedėkingas sūnus, 
duktė, užmiršo savo motinos, tė
vo kapą; nesūpestingai motina, 
tėvas' užmiršo, savo -vaikų kapą; 
vyras savo žmonos, žmona savo 
vyro ir t. t.

Skausmo suspaustom širdim, 
iš gailesčio ašarotom akim, lydė- 
jom mes savo mylimūsi šią am
žinojo poilsio ir ramybės vietelę 
— kapus, sakydami sau — nie
kuomet neužmiršiu aš tavęs my
limas... Bet. štai, praslinkus tik« 
keletai neilgų metelių, tą daug 
mums reiškiančio mūsų gyveni
me asmens amžinojo poilsio vie
telė liko dar vienas kieno nors 
užmirštas kapas, pridengtas nie
ko nereikškiančia žalia velėna, j siems lietuvių sporto klubams ar

Taip šiandien, kapų puošimo kitokioms grupėms bei paski- 
dienoj atrodo dauguma antka- ;
pių, taip atrodo antkapiai mūsų, gali sudaryti savo rinktines, 
artimųjų; taip atrodo antkapiai" 
mūsų mokytojų, kultūrihtojii, 
daktarų, liaudies švietėjų ir vi
suomenės darbuotojų; tų, kurie

.J šert
SOPHIE BARČUS
RADtJO tETMoi VALANDOS

tt 8ekm*nknial« 
nuo 8:30 iį 9 J8 ryto.

S*otie« WOėA - 1440 AM 
irašiČuoilmte B mūte atvdijM 

M4T0ū<»M« Parte.

VcdtĮa — Aldona Daufcu» 

778-1543

7159 So. MAPLEWOOD AVR. 
CHICAGO, IL 40429

• TO TRUST IN YOUR FELLOW MAN IS A 
NOBLE VIRTUE-•• WKNK't 
DR/VfNG. NEVER. TAKE ANOTHER 
DRIVERS ACTIONS FOR GRANTED.

.SOONER OR LATER HE 
MAY DO THE 
UNEXPECTED/

®, “Lietuvos Aidai’
KAZt BRAZDŽfONYTf

ii WTIS gtotiet, 1110 AM banga

2646 W. 71®t Slrewi

CWcfctfo, niinoui 60621
TeM. 77M374

nuo pirmadienio iki p*oi 
ta dieni o 8:30 riL vakaro 

Vlaof Laidos ii WCEV atotlcu.
Danga 1450 AM.

THt ODDS ARB
AGAINST TUG 
IRATG'WUVEK 

_ _ WMO WEJ TO 
GVGN OH TUG HIGHWAY.

•MOW DO SIAT KLTi - / 
HELP TO PROTECT -YOU 
IN AN AUTO ACCIDGNTJ

• ACCORDING TO TUG 
INSTITUTE FOR SAFER

UVWG, AMERICAN MUTUAL 
LIABILITY INSURANCE COMPANY THEY , 
TEND TO RESTRAIN THE BODY^. , j 
FROM BLOWS AGAINST

GH

TUF DANGER CI BEING 
THROWN OUT 0c Tftt CAF, 
AND INCREASE SURVIVAL

i

žaisti ir vyrų klasėje. SALTS 
S-gos nariai privalo būti atlikę 
1983 m. metinę registraciją.

, Varžybos bus vykdomos II-jų 
PLSŽ-nių metu, birželio 26—lie
pos 2 d., Chicagoje. Varžybų 
pravedimo sistema bei tvarka
raštis bus nustatyta, kai paaiš- 

į kės dalyvaujančių komandų skai 
l čius.

Smulkmeniškos informacijos 
j praneštos visiems ŠALFASS-gos 

sporto klubams bei užjūrio kraš
tams. šALFASS-gai nepriklau
sančios komandos, suinteresuo
tos dalyvauti H-jų PLSŽ-nių 
Futbolo varžybose, prašomos 
kreiptis į J. Kauną.

Galutinė dalyvių registracija 
atliekama iki gegužės 31 d., pas 
II-jų PLSŽ-nių Futbolo varžy
bų vadovą Joną Kauną, šiuo 
adresu:

Mr. Jonas Kaunas, 2615 
Place, Chicago, IL 60652. 
(312) 434-0768.

Tolimesnės smulkios
macijos bus skelbiamos po ga
lutinės dalyvių registracijos.

II-jų PLSŽ-nių Komitetas

i r

W. 85 
TeleL

infor-

timu rūpinosi rftusų geresniu ry
tojumi, ;■ kartais het save užmirš- 
damž'.

Ta^'Eent sykį, .metuose, nors 
toj kapų £udšiih<F;dienoj, turė
tumėm .pasirūpintj^ kad kuoma- 

. žiauriai- būtų užmirštų kapų tų 
asmenų^- kuriuos mes neturėtu
mėm taip greit užmiršti.

Papartis

VILNIAUS KRAŠTO LIETU
VIŲ Š-GOS PRANEŠIMAS

Pasaulio Lietuvių Dienų ir 
Dainų šventės proga, šių metų 
liepos mėn. 2-rą dieną, 12 va- 

i landą dienos, yra šaukiamas 
į Vilniaus Krašto Lietuvių Sąjun- 
-! gos visuotinis skyrių atstovų ir 

pavienių Sąjungos darbuotojų 
suvažiavimas, kuris vyks “Dai
nos ’’ svetainės salėje, 2656 West 
71 st St., Chicago, Ill. Suvažia
vimo programoje darbo posė
dis, po kurio bus pietūs ir šei
myniškas pasisvečiavimas.

Suvažiavimo parengiamuosius' 
darbus tvarko ir visas infor- į 
macijas teikia Vanda Gasperie- į 
nė, kurios adresas: 2243 West 
71 St., Chicago, IL 60636, o tele-

• fonas — (312) 436-4393. į 
j Visi, Pasaulio Dienose daly

vaują, Vilniaus krašto lietuviai 
maloniai kviečiami ir mielai 
laukiami.

VKL S-gos Centro Valdyba

II-JŲ PLSZ-W FUTBOLO 
VARŽYBOS

II-jų Pasaulio Lietuvių Spor
to Žaiidyhių Futbolo (Soccer) 
varžybos ^numatomos vykdyti
vyrų (neriboto amžiaus) ir jau
nių (gimusių 1964 m. ir jau
nesnių) klasėse.

Dalyvavimas yra atviras Vi-

roms komandoms. Užjūrio kraš_

— Britu konservatorių partija 
valdžia sako, kad pasiektas su
sitarimas su direktoriais valsty
bės valdoma BL PLCdėl planų 
denacionalizuoti auto kompani
ją, kuri anksčiau žinoma kaip 
British Leyland. Tačiau dena- 
cionalizacijos planas priklausys 
nuo birželio 9 d. parlamento 
rinkimų, nes Darbo partija ne-

Visi žaidėjai privalo būti nea
bejotinos lietuvių kilmės. Jau
niams yra leidžiama papildomai palaiko tokį judėjimą.

BIELIŪNAS
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA

4348 So. California Avenue 

Tel. — 523-3572

SOME CHICAGO MOTdn CLVB TTPS OH

tXPRESSHM
EXX'T CUT IN BETWEEN CARS 1

Funeral Home and Cremation Service
Charles Stasukaitis 
FD. LE.
(312) 226-1344

1729 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

24 Hour Service

EUDEIKI
GAIDAS -DAIMID

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

4605-07 SO. HERMITAGE AVENUE
TeL 927-1741 «■’ 1742

4330-34 SO. CALIFORNIA AVENUE
Telefonas 523-0440

MODERNIŠKOS AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS 

MARQUETTE FUNERAL HOME

2533 W. 71st Street

? 'L' L 1410 So- 50th Ave'> Cicero
> Telef. 476-2345

| TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
AIKŠTĖS AUTOMOBILIAMS PASTATYTI

VANCE FUNERAL HOME
1424 South 50th Avenue 

Cicero, DL 60650 
TeL: 652-5245

TRIJŲ KOPLYČIŲ LAIDOJIMO ŠERMENINĖ

Patarėjai ir laidojimo direktoriai:

JEAN VANCE ir GEORGE SORINI

Aikštes automobiliams pastatyti

STEPONAS G LACK ir SŪNŪS
LACKAWICZ

Laidotuvių Direktoriai

2424 West 69th Street — TeL RE 7-1213

11028 Southwest Hwy., Palos Hills, Illinois 

Tel. 974-4410

VASAITIS-BUTKUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois

Telefonas — 652-1003

Naujienos, Chicago, III. — Sat.-Tuesday, Mav 2X-31, 19?



Chicagos Lietuvių Pensininkų
Sąjungos pobūvis

J83 m. gegužės 25 d. apie 
'ai. Šaulių salėje pirm. St. 
lagūnas gražiu įvadiniu žo- 
i pradėjo pobūvį.
tsistojimu ir vienos minutės 
kaupimu pagerbėme miru- 
narius: VI. Leipų, St. Ban

ienę, agr. Tallat-Kclpšą ir 
. narį Al. Mickevičių.
riimti devyni nauji na-iai. 
s sutikome plojimu.
i.

ktetas. vadovaujamas Po- 
Variakojienės, po prologo 

linavo motinos garbei kele- 
lainelių. Ponios gražiai paši
lusios.
a poros metų pertraukos at- 
) dr. J. Briedis ir sudainavo 
iias daineles.

VI. Bražionis armonika grojo 
malonias melodijas.

Pasivaišinę ir pasigėrėję me- 
n’ne programa, 4:30 vai. skirs
tomės į namus. Iš viso dalvvavo 
apie 200 asmenų.

K. P.

Jonas Lengvinas, iš Gage 
Parko, lankėsi Naujienose, pra
tęsė prenumerata pusei metų ir 
įteikė $10 Naujienoms paremti.

Dėkui už vizitą, naudingus 
pokalbius ir nuolatinę paramą.

Naujienoms paskyrė $5.
Dėkų; už paramą.
Sekantieji skaitytojai pratę

sė prenumeratas pusei metų ir 
parėmė Naujienas: 1

$X J. Bokalas, iš Washing
ton, Ill.;

po $6 — Ona Martinkus, iš 
Marquette Parko, ir J. RekKtis, 
iš Brighton Parko; j

$4 — Frank Sakai, iš Moun
tain Heme, Ark.; $3 John 
Grigaliūnas, iš San Diego, Calif.

Ačiū visiems. |
i

— Čikagietis muzikas Petras 
R. Aglinskas savo kompozicijos 
kūriniu “Karnyzas Paneling” 
laimėjo muzikalioj konkursą 
Northwestern universiteto su- i 
ruoštose varžybose. .Jo kūrinį 
N.W. universiteto simfoninis 
orkestras išpildys š.m. birželio 
mėn. 5 d. <3.15 vai. vakare Pick-1

GEROJI NAUJIENA 
LIETUVIAMS

Žm<4 — Pardavlmvi _ Namai, žmiU ■
23AL K STATI FOR SALI { 1IAL 1ST AT

PASKOLOS PERKANT NAMUS, DAROMOS ILGIEMS 
13 ŽEMAIS NUOŠIMČIAIS MĖNESINIAIS ISSIMO 

DEL VISŲ INFORMACIJŲ KREIPTIS t

MUTUAL FEDERAL SA1 
PETRAS KAZANAUSKAS, Prezident

2212 W. Cermak Road Chicago, HL

BUTŲ NUOMAVIMJ 
f NAMŲ PIRKIMAS • PARDAVIMAS • VALI 

• NOTARIATAS • VERTIMAI.

YISŲ RŪŠIŲ DRAUDIMO AGENTUI
kietas papildomomis trimis 
omis baigė meninę pro-

inn. St. Vanagūnas dėkojo 
tui, jo vadovei ir dr. J. Brie-
i už įdonrą programą.
ii jo padėką palydėjo

Da-

imininkės ant papuoštų 
lesė kepsnius su priedais, 
j kaina $4.
i stalai buvo apkrauti fan- 
Vadovai — ponai Paketu- 
Išplatinus bilietus, pakvie- 

r. Erčių vadovauti loterijai, 
iai pravedė loteriją ir per 
idą fantai perėjo į dalyvių 
as.
ir kartą pirm. St. Vanagū- 
nuoširdžiai dėkojo visiems 
rašė registruotis ekskursi-

sta-

ieš prasidedant programai

J. ir H. Kuzai pratęsė prenu
meratą ir pridėjo $55 Naujienų 
paramai.

širdingai dėkojame.

Sekantieji skaitytojai pratęsė 
prenumeratas vieneriems me
tams ir pridėjo Naujienų para
mai:

$15 — L Grismanauskas, iš 
Cicero, Ill.;

po $10 — John Kulins, iš 
Brighton Parko; John Kairys, iš 
New Port Richey, Fla., ir K. Žu
kauskas, iš Sunny Hills, Fla.;

po $5 už kalendorių — Kle
mensas čeputis, iš Muskegon, 
Mieli ., ir Selix Kairis, iš North 
Chicago. III.

Dėkojame visiems.

L. KrajausLas pranešė, kad 
grįžta į namus, New Buffalo, 
Mich., praleidęs- žiemą Floridoj.

Staiger Concert Hall. 1977 Sher-’ i idan Rd., Evanston. Įėjimas 
laisvas. I

Ilgametis patyrimas — sąžiningas darbas
Ja ruošiatės keliauti — kreipkitės J Lietuviu įstaigą:

American Travel Service Bureau 
8727 S. Western Ave^ Chicago, UI. 60643 

Telef. 312 238-1787
Memoknmi patanuYlmw oisaknnt lėktuvų, traukiniu laivą kelio 

ruisea), vieėoudų ir automobilių nuomavuno rezervsenas; Parduoda 
dienių draudimus; Organizuojame keliones į Lietuvą ir kitus įkastus, 
>me iškvietimus giminių apsilankymui Amerikoje ir teikiame infer 
* visau aeuomu reikalais.
Taupykite skrisdami Chartered lėktuvais, tik reservuon rietas 

rto — prieš 45-60 dienų.

— Lietuviu Krikščioniu De- ~ ......... “
mokratų Sąjungos konferencija jos; ji juk yra Dievo jėga išgei- 
prasidės šį šeštadienį 9.30 vai. bėli kiekvienam, kuris tiki”, 
ryte Šaulių Namuose — 2417 W. > (Rom. 1:16A).
13rd Street. Konferencija yra j šį antradienį (gegužės 31 d.) 
atvira. Kviečiame dalyvauti. į 8:45 vai.
7 vai. vakare svečiams ir kon-Į1450 AM per “Lietuvos Aidus” 
ferencijos atstovams bei daly-J 
viams rengiamas pobūvis-vaka- i 
rienė su menine programa. Įėji
mas auka $10.00. Praneškite te- to radijo banga 1490 AM per 
lefonu 523-8330 arba 523-3506.} “Sophie Barčus”.

— Dr. Kazys Bobelis, Vyriau-!, parašyti ir pareika-
šio Lietuvos Išlaisvinimo Komi-j12“11 MiT' ‘“™
teto pirmininkas, padarvs platu ° ... 4v. . v." i ‘ uanian Ministries, P.O. Box 321,pranešimą visuomenei si sekma-1 , _ .,. . o Qn . . , x v «Oak Lawn, Ill. 604o4.d'enį 2.30 vai. po "pietų šaulių] 
Namuose. Svarbu lietuviškai 
visuomenei susipažinti su VLI- 
Ko veikla ir VLIKo politinės- 
veiklos principais. LKDS Centro?
Komitetas kviečia atsilankyti į 
VLIKo pirmininko pranešimą.

— Gegužinę - pikniką gegužės
mėn. 29 dieną 12 vai. Vyčių so
delyje, 2455 W. 47 gatvė, ren-j 
gia R. LB-nės Marquette Parko 1 
apylinkė. Skanūs užkandžiai.: 
Gintaro orkestras. • !* Į 

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

* 
įl ‘ 

riui ir Girėnui Soldine (dabar 
Pščelnik, Lenkija). Buvo pa
minėtas paminklo restauravimoNes as nesigedziu Evangeli- ., , x ....... ,. n- . •• i reikalas, ir su tuo susijusios le

vakare radijo banga

Gerąją Naujieną Lie-

Aleksas Ambrose,

CHICAGOS LIETUVIŲ ISTORIJOS f ;

autorius, 
paruošė, sutvarkė ir iššpausdino geriausią

Chicagos lietuvių istoriją .... . ....
(1869 — 1959 metai).

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

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

Naujai pasirodžiusi
DR. ANTANO RUKŠOS

619 puslapių, kietų viršeliu knyga

KOVOS DĖL LIETUVOS

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

KAINA — S17. (Persiuntimui pridėti $1)' 
Siųsti čekį:

Naujienos, 1739 S. Halsted St 
Chicago, IL 60608

išgirsite
tuviams.

Taip pat sekmadienį 9 vai. ry-

PAMINKLAS DARIU! IR 
GIRĖNUI SOLDINE

Jau anksčiau mūsų spaudoje 
buvo rašyta apie paminklą Da-

STASYS ŠAKINIS
LIETUVIS DAŽYTOJ

Dažo namus iš lauko

ir iš vidaus. 
Darbas, garantuotas.

4612 S. Paulina St
(Town of Lake)

Skambinti YA 7-9107

J. BACEVIČIUS — BELL REA
INCOME TAX SERVICE

6529 So. Kedzie Ave. — 778-2
SOS. į,

Jautriai atsiliepdami į pa
minklo restauravimo reikalą, 
paskutiniuoju metu aukojo se
kantieji Chicagos ir jos apylin
kių lietuviai: >

Po 50 dol.: Ona ir Valerijonas 
Šimkai, Albinas Repšys ir Jonas 
Balčiūnas. Po 25 dol.: Antanas 
Balčiūnas, Jonas Tijūnas, Jonas 
Kavaliauskas, Kazimieras Povi
laitis, Edmundas Jasiūnas ir N. 
N. Po 20 dol.: Antanina Lioreh- . 
taitė. Angelė Katelienė, Oswald! 
Thiel, Kazys Čiurinskas, Stasys 
Batūra, p. p. Tautkai, Juozas Že
maitis. J. J. Sekevičia-i. Po fO 
dol.: B. Dundulis, V. J. Palu
binskai ir A. Pleškys. Po 5 doL; | 
V. Kožica, J. Matukas, J. Mikh- j 
lauskienė, S. Kaulėnienė, Jorfešl 
'Kreivėnas, I. Petrauskas ir A.i 
Repšienė. 2 dol.—Pr. Adomaitis. Į 

512 dol. buvo pasiųsti jau pra
ėjusią savaitę. Likutis (15 dol.) 
bus pasiųsta vėliau. Lietuviška 
visuomenė apie šio visiems 
mums taip brangaus paminklo 
restauravimo eigą bus nuolatos 
informuojama. E- J-

i

KAM MOKĖTI NUOMĄ?
GERIAU SKOLĄ.

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 mokėjimas, savininko paskola.

ŠIMAITIS REALTY
INSURANCE — INCOME TAX

2951 W. 63rd St.
TeL: 436-7878

CUSTOM BUILT
BRICK TRI-LEVEL F 

in exclusive section -— located Į i 
on golf course & pond. 2 stone | į 

fireplaces. Finished basement. | 
All oak floors' & trim. Many< | ! 
extras. Must see to appreciate. | ;| 
$220,000. Call after 4 t ,’|

985-2959 fi

— saqAAesonjq
W1 JO J.no — 21V1S3 1V38

— Birželio 6-7 dienomis Stult- 
garte numatyta Vakarų Euro 
pos Bendruomenės kraštų vy
riausybių lyderių konferencija 
bus atidėta dviem savaitėm.

JAU ATSPAUSDINTA

J. KLAUSEIKIO KNYGA

BRONIO RAILOS
NUSIBASTYMAI

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

KNYGĄ IŠLEIDO CHICAGOS LIETUVIŲ 
LITERATŪROS DRAUGIJA.

^nyg? 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 įdomius gydy
tojo, visuomenės veikėjo ir rašytojo ataimmimut.

Dr, A. Gnsaen — MINTYS IR DARBAI, 259 psl^ liečia 1905 
metų įvykius, Jablonskio ir Totoraičio jaunas dienas Ir 
susirūpinimą________ ________________

Dr. A. J. Gusseu — DANTYS, jų priežiūrt, sveikata ir 
grožis. Kietais viršeliais___ ___ __________ _

Minkštais viršeliais, tik

Dr. A. J. Gnssen — AUKŠTA KULTŪRA — ŽIAURŪS 
BMONfiS. Kelionės po Europą įspūdžiai. Tik_

Galima taip pat užsakyti paštu, atsiuntu. čekĮ arba 
money orderį, prie nurodytos kainos pri

dedant SI persiuntimo Išlaidoms.

f,
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ELEKTROS p 
PATAIS' 

Turiu Chicagos n 
Dirbu ir užmies 

garantuotai ir 
KLAUDIJUS I 

4514 S. Taln 
TaL 927-

DĖME 
62-80 METŲ AMŽ. 
Tiktai $120 pusmeč 
Liability apdraudi 

kam s. Kr 
X L A U R 

^<5 So. ASHL 
TeL 523-

rDengiame ir ta: 
šir stogus. Už | 
tuo jame ir esan

ARVYDAS
6557 S. Talmi 

Chicago, H
434-9655 ar

I

PALMER LAKE. MICHIGAN 
2 bedroom house, furnished, 
aluminum siding, 00x200 lot. 
$26,500 or best offer.

Call Davis & Davis 
1-616/432-3296

CEMETERY LOTS FOR SALE 
Kapiniu sklypai pard.

Lj'ETŪVfu tautinėse kapinėse 
parduodamas 2 duobių sklypas, Sec
tion 5, gražioj vietoj, ant kalnelio.

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

MISCELLANEOUS 
įvairūs dalykai

STEVE ROOFING
SEAL COATING & ALSO 

BLACK TOP.
30% DISCOUNT

Call 451-0655

REPAIRS — IN GENERAL 
Įvairūs Taisymai

TAISO ORO- VĖSINTUVUS, 
ŠALDYTUVUS, SKALBIMO 
IR DŽIOVINIMO MAŠINAS 

BEI KROSNIS.
Herman Dečkys 

Tel. 585-6624

T»I. REpubllc 
urnas

Siuntiniai į

P. NEDAS, 4059 Ar
Chicago, III. 60632. 1

P——i-.L.. ‘

M. š I M I

Notary Put
INCOME TAX S

4259 S. Maplewood,
Taip pat daromi vert 
iškvietimai, pildomi p 

šymai ir kitokie

Romeowners m
G'XfJ service/Gc
P. Zarolis, Agen 

320314 ?5th Si 
Eve^ęt, Park, III. 

60642 - 424-865

Advokata 
GINTARAS P. Č 

Darbo valandos: Ki 
9 vai. ryto iki 6 vs 

, šeštai: nuo 9 vai r. i 
Ii pagal susita 

TeL 776-51 
1649 West 63rd

18.00

F2.O0

$4.00
13.00

■■

ra. MAESTED JAV TAUPYi

6 — Naujienos, Chicago, Ill. Sat.-Tuesday, May <

JOHN GIBAITIS
Advokatų įstaiga 

6247 S. Kedzie Avė. 
(312) 776-8700

advokatų d ra 
V. BYLAI] 

ir V. BRIZG 
Darbo valand 

Nuo 9 ryto iki 5 va] 
šeštadieniais pagal s 

6606 S. K«dzi« 
Chicago, Hf. 60 
TeL: 778-801


